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1. Scurt istoric
Cantina socială Sfânta Ana cu sediul pe Șoseaua Pantelimon, numărul
257, aparține Asociației Diaconia Filiala Sector 2, fiind înființată prin hotărârea
Permanenței Consiliului Eparhial ,Temei 14.127 din 12 decembrie 2014.

Pe data de 17 februarie 2015 cu prilejul sfințirii și cu Înalta Binecuvântare
a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Cantina socială Sfânta Ana și-a început
activitatea, în incinta parohiei Sfântul Ioan Botezatorul, Protoieria Sector II –
Capitală.
Cantina socială Sfânta Ana oferă hrană caldă pentru 60 de beneficiari,
persoane vârstnice care au nevoie de ajutor, persoane cu afecțiuni medicale
cronice, familii cu mulți copii, familii monoparentale, persoane lipsite de
adăpost sau aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Pe lângă masa caldă oferită în fiecare zi de luni până vineri, cantina mai
oferă consiliere socială, îndrumare duhovnicească, sprijin și suport pentru
rezolvarea problemelor de care se lovesc beneficiarii.
La nivelul cantinei sociale, Asociația Diaconia – Filiala Sector 2
organizează și susține cateheze, pelerinaje și consultații medicale gratuite oferite
de 2 medici voluntari.
Acordarea serviciilor se face pe bază de cerere însoțită de actele
doveditoare care arată situația socio – medicală actuală a petentului și a
membrilor familei acestuia, urmată de ancheta socială.
2. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Cantina socială Sfânta Ana este religios –
caritabil și se realizează prin oferirea unei mese calde (masa de prânz)
beneficiarilor înscriși în cadrul cantinei sociale. Categoriile sociale cărora se
adresează serviciul social sunt persoane vărstnice, copii, persoane cu dizabilități
și familii defavorizate.
Prin înființarea acestei cantine sociale se dorește îmbunătățirea calității
vieții persoanelor defavorizate prin asigurarea necesarului caloric și proteic
zilnic, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii
riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

3. Resurse umane implicate
Activitatea Cantinei sociale Sfânta Ana este coordonată de Consiliul
Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 2, conform Statutului (Închiere de
atestare nr.88 din 25.09.2014). Consiliul Director are următoarea componență:

- Pr. Mihai Cristian Popescu - Președinte;
- Pr. Vîlcu Emilian – Membru;
- Asistent social Constantinovici Domnica - Cecilia – Membru.
Conform Hotărârilor Consiliul Director, Cantina socială Sfânta Ana
funcționează cu un număr de trei angajați, după cum urmează:
- dl. Riglea Paul-Alexandru, administrator;
- dna. Dinaș Monica, bucătar;
- dl. Dan Radu-Gabriel, asistent social;
- serviciul de contabilitate este asigurat de PÎRVU IULIANA GABRIELA,
expert contabil, conform Contractului nr.6 din 28.01.2015.

4. Beneficiarii cantinei
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială Sfânta Ana,
sunt:
a) persoane vârstnice:
- care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și nu au familie care
să-i ajute;
- nu au locuință proprie;
- veniturile nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent;
- nu se pot autogospodări sau se află în imposibilitatea de a-și pregăti hrana
necesară traiului zilnic.
b) copii;

c) persoane cu dizabilități;
d) persoane aflate în risc de marginalizare socială;
e) familii defavorizate:
- nu au loc de muncă;
- locuiesc în condiții improprii;
- au unul sau mai mulți copii în întreținere.
f) persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici.
g) persoane fără adăpost.
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5. Autorizări și acreditări.
Au fost întocmite pentru obținerea autorizațiilor necesare acreditării și
licențierii cantinei sociale Sfânta Ana (ROI, ROF, contracte încheiate cu Protan
și dezinsecție și deratizare).

-

Autorizația Direcției de Sănătate Publică;
Autorizația Sanitar Veterinară;
Răspuns I.S.U.;
Certificat Acreditare;
Licență Funcționare Provizorie.

6. Activități

Cantina socială Sfânta Ana oferă hrană caldă , consiliere spirituală și
socială pentru 60 de persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al
Protoieriei Sector II Capitală.
Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de
marginalizare și excluziune socială: copiii proveniți din familii numeroase care

trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii de romi, persoane fără
adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane cu handicap.
În cadrul cantinei sociale Sfânta Ana sunt pregătite și distribuite, zilnic,
de luni până vineri, în intervalul orar 12-14, un număr de aproximativ 60 de
porții de hrană caldă pentru persoanele înscrise în acest program.

