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MESAJUL PREȘEDINTELUI FCE 

 
 

,,Pentru ca răul să învingă pe pământ, este suficient ca oamenii buni să nu facă 
nimic”             Edmund Burke 

Fiecare dintre noi ar vrea să vadă schimbate acele lucruri care provoacă durere, 
nesiguranță, imoralitate și discriminare. 

Dar am învățat, că nimic nu se schimbă de la sine ci noi trebuie să contribuim la 
schimbare. 

Sunt multe modalități prin care putem construi o lume mai bună. 
Deși trăim într-o vreme plină de schimbări, adevăratele valori ale omenirii rămân 

neschimbate. 
Fiecare generaţie, își aduce contribuția  prin modul în care îşi învață  copiii și 

semenii despre valorile, regulile conviețuirii într-o societate și modelele de comportament. 
Iar acum este rândul nostru. Avem o responsabilitate mai mare decât ne închipuim. 
Atunci când suntem capabili să empatizăm cu ceilalți şi când nu ne lăsăm uşor 

influenţaţi de puterea distructivă a celor din jurul nostru, deja răul are mai puţine şanse 
de succes. 

Au trecut multi ani de când, oamenii implicați la FCE, continuă să creadă în 
schimbare, când de dragul schimbării, fac eforturi mari, dăruiesc cu dragoste și se bucură 
de vieți transformate. 

Vă suntem recunoscători pentru tot ce faceți. 
Vă invităm să continuăm lupta, pentru o lume mai bună, mai sigură pentru noi și pentru 
copiii noștri. 
 

 

 

 



 

Raport de activitate 2017 

Fundația Creștină ELIM 

Este o organizație nonguvernamentală care și-a pornit activitatea imediat după revoluția din 1989 și a 

obținut personalitate juridică în anul 1996. 

FCE desfășoară o gamă largă de servicii sociale pentru mai multe categorii de persoane aflate în dificultate. 

Fundația a fost susținută de o echipă de voluntari entuziaști și serioși fără de care activitatea nu s-ar fi 

putut desfășura. 

  



 

 

Viziunea FCE 

Viziunea fundației este înlăturarea discriminării și respectarea dreptului la o viață decentă, protecție, 
dezvoltare și integrare socială. 

 

Misiunea fundației 

Asigurarea de sprijin: 

Material 

Emoțional  

Spiritual 

Educațional 

Pentru persoane aflate în dificultate și crearea unui sentiment de apartenență unde deopotrivă 
beneficiarii și angajații sunt respectați și apreciați. 

 

Motivația 

”Adevărat vă spun că, oridecâte ori ați făcut aceste lucruri unuia 

dintre acești neînsemnați frați ai mei, Mie mi le-ați făcut.”  
                                                                      Isus Hristos 

Constituirea și acțiunile Fundației Creștine ELIM sunt motivate de cuvintele Lui Isus din Matei 25: 34 – 40. 



 

 

 

 

Scopul FCE 

(conform Actului de constituție al Fundației Creștine ELIM, nr. 2475 din 10 iunie 1996): este exclusiv 

umanitar, constând în: 

 Desfășurea de activități de ajutorare a persoanelor defavorizate 

 Desfășurarea de activități de reabilitare și integrare socială 

 Derularea de servicii sociale 

 Educație și formare profesională 

 Întreprinderi sociale 

 

 

 

 

 



Direcții strategice 

A. Înființarea și desfășurarea serviciilor sociale  

 

 
 

 

B. Implicarea în acțiuni de filantropie 

 

 
 

 



Obiective strategice 

 
- Derularea de servicii sociale pentru mai multe categorii de persoane defavorizate  
- Creșterea capacității de a furniza servicii sociale persoanelor sărace și/sau de etnie rromă 
- Îmbunătățirea calității serviciilor acordate 
- Desfășurarea unor activități de educație și formare profesională 

 

 



Servicii  

 

Organizația oferă servicii pentru diferite categorii de persoane defavorizate: 

Copii separați de părinți       

Copii și tineri cu dizabilități  

 

Persoane fără adăpost      

Persoane de etnie romă     

Familii defavorizate    

 

 



Pentru asistarea acestor persoane derulăm mai multe proiecte: 

Centrul Rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi - Case de tip familial        

 

Locuința protejată pentru persoane cu dizabilități     

Plasamente familiale  

Clubul Elim            

Centru de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost ”Elim”          

 



Casa de vacanță ”Bucuria”      

 

Proiectul pentru tinerii postinstituționalizați – Proiect final 

 

 

Familii defavorizate        

 

 

Proiecte sponsorizate de Erikshjalpen 

 

 

Centru educațional de zi ”Elim”      

 

 

 



Sprijinirea familiilor rome PKL    

Case pentru persoane defavorizate       

 

Dentistul           

 

 

 

Proiecte de colaborare: 

Clasele integrate Marghita     

Centrul de Asistență și Îngrijire  Ciutelec        

 

 

 

 



 

Valorile organizației sunt: 

1. Respectarea demnității umane 

2. Grija față de semeni 

3. Armonia  

 

 

Normele după care se desfășoară activitatea fundației sunt:  

a. Drepturile omului 

b. Învățăturile creștine 

c. Principiile educației 

d. Statutul fundației 

e. Legi care reglementează serviciile sociale 

f. Regulamentul de ordine interioară 

 

Principiile care stau la baza activității: 

Respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului 

Egalitatea șanselor și nediscriminarea 

Asigurarea unei îngrijiri individualizate 

Valorificarea potențialului de care dispune fiecare beneficiar 

Deschiderea către comunitate 

Promovarea eticii și moralei creștine 

Cooperarea și parteneriatul cu alte instituții 

Îmbunătățirea calității vieții 

Asigurarea confidențialității  

Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare 

 

 

 



Structura organizatorică 

Membrii Consiliului Director: 

             

 

 Lars Gustafsson – fondator și fost președinte al FCE, director executiv al FCE, cetățean suedez, 

rezident în România, de profesie inginer constructor, cu experiență în bussiness. Membru în 

Consiliul Director din 1996. 

 Ferche Valentina – director general al FCE, consilier psihologic și logoped, membră în Consiliul 

Director din 2008. 

 Christer Carlsson – cetățean suedez cu rezidență în Suedia, experiență în bussiness domeniul 

panificație, membru în Consiliul Director din 2000. 

 Cosmina Mârze – director FCE, asistent social, membră în Consiliul Director din 2017. 

 Balla Frederic Barna – cetățean român, profesor de teologie și membru în consiliul de 

administrație al liceului unde profesează. Membru în Consiliul Director din 2016. 

 Margareta Josefsson - cetățean suedez cu rezidență în Suedia, experiență vastă ca și consultant în 

managementul de system și dezvoltare software, membră în Consiliul Director din 2017. 

 Maria Bark – cetățean suedez cu rezidență în Suedia, studii și experiență în domeniul asistenței 

sociale, membră în Consiliul Director din 2016. 

 Barbro Gustafsson – membru fondator al FCE, cetățean suedez, rezidentă în România, asistent 

manager FCE, membră în Consiliul Director din 1996. 

 Lidia Micula – director al FCE, psiholog și profesor de educație specială, formator al programelor 

de parenting Love and Logic și Trust Based Relational Intervention, membră în Consiliul Director 

din 1999. 

 Structura organizatorică și numărul de personal angajat se aprobă de către Comitetul 

Director. 

 Organigrama este disponibilă la sediul FCE și actualizată periodic. 



 Criteriile de selecție constă în: diplome care să ateste calificarea  

în domeniu, experiență anterioară în furnizarea de prestații sociale, cunoștințe teoretice și 

practice în domeniu, stare de sănătate fizică și psihică adecvată, profil moral 

corespunzător. 

 

 

Considerații generale 

 

Conducerea Fundației Creștine Elim  

Pentru buna funcționare a FCE, Consiliul Director are rol de organ suprem de decizie, consultanță și 

verificare a activităților și proiectelor fundației. 

Rolul Consiliului Director este menționat în statutul FCE. 

Consiliul Director alege Comitetul executiv care este organul care va coordona activitățile zilnice ale 

fundației și proiectele acesteia, dar va și propune strategia fundației. 

Constituirea, funcționarea și atribuțiile Comitetului executiv, alegerea și atribuțiile directorului general 

sunt detaliate în Statutul FCE. 

Proiectele sunt coordonate de managerul de proiect sau șeful de serviciu, ales de către Comitetul executiv.  

 

 

 

 

 

 



Comitetul executiv 

Comitetul executiv este format din 4 membri, din care unul este director general și este ales de Consiliul 

Director pe o perioadă de trei ani. 

 
 

(De la dreapta spre stânga) 

 Lars Gustavsson – fondator și fost președinte al FCE, director executiv al FCE, cetățean suedez, 

rezident în România, de profesie inginer constructor, cu experiență în bussiness. Membru în 

Consiliul Director din 1996. 

 Ferche Valentina – director general al FCE, consilier psihologic și logoped, membră în Consiliul 

Director din 2008. 

 Lidia Micula – director al FCE, psiholog și profesor de educație specială, formator al programelor 

de parenting Love and Logic și Trust Based Relational Intervention, membră în Consiliul Director 

din 1999. 

 Cosmina Mârze – director FCE, asistent social, membră în Consiliul Director din 2017. 
 

Comitetul executiv este condus de directorul general al fundației sau în lipsa acestuia de un alt membru 

desemnat de acesta. 

Comitetul executiv asigură conducerea activității curente conform art. 21 din statutul FCE. 

Consiliul de administrație 

Este format din coordonatorii proiectelor și alte persoane propuse de Comitetul executiv și votat de 

membrii Consiliului de administrație. 

Rolul Consiliului de administrație este de a sprijini Comitetul executiv în luarea deciziilor. 

Echipa pluridisciplinară 

Echipa pluridisciplinară este constituită din specialiștii fundației, din diferite domenii: psiholog, asistent 

social, director, etc și are menirea de a face evaluări atât pentru beneficiari cât și pentru angajați și 

voluntari. 



Proiecte și activități desfășurate 

 

Centrul rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de 

părinții săi 

Fundația Creștină ELIM derulează programul în trei case de tip familial: Casa Marghita, Casa cu flori și Casa 

Poiana verde. 

Scopul proiectului: este de a asigura acestora asistență socială specială, protecție, îngrijire, educație, 

satisfacerea nevoilor fizice,psihice și emoționale ale beneficiarilor și de a-i pregăti pentru integrarea 

socioprofesională. 

Obiectivele: 

- asigurarea unui nivel de educție adecvat 

- participarea copiilor în excursii și tabără 

- implicarea copiilor în activități de voluntariat 

- cursuri de formare continuă a personalului 

- obținerea licențelor de funcționare pentru Casele de tip familial 

- diversificarea meniului 

- asigurarea lucrărilor de mentenanță necesară 

- acces la tratament medical ( oftalmologie, dentist etc.) 

- achiziționarea unei centrale de detecție incendiu la „Casa Marghita” 

Casa Marghita 

 

 



 

 

Categoria și numărul de beneficiari: în prezent în casă sunt 5 beneficiari cu vârste cuprinse între 13 si 18 

ani. 
 

Noutăți: 

- De la Casa Marghita au plecat trei beneficiari, unul fiind reintegrat în familia naturală, iar ceilalți doi 

au ieșit din sistemul de ocrotire datorită vârstei  

- personalul a fost înscris să participe la cursul de calificare pentru lucrător social; 
 

Costul total 220.336 ron 

 



Casa cu flori  

 

 

 

Categoria și numărul de beneficiari: în prezent în casă sunt 5 beneficiari cu vârste cuprinse între 8 si 15 

ani. 

 

Noutăți: 

- De la Casa cu flori au plecat trei beneficiari fiind reintegrați în familia naturală  

- La Casa cu Flori a venit o familie nouă 

- personalul a fost înscris să participe la cursul de calificare pentru lucrător social; 
 

Costul total  225.422 ron 



Casa Poiana Verde 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categoria și numărul de beneficiari: 6 beneficiari cu vârste cuprinse între 9 si 16 ani. 

Noutăți: 

 

- S-a obținut licența de funcționare pentru Casa ”Poiana Verde” 

- personalul a fost înscris să participe la cursul de calificare pentru lucrător social; 
 

Costul total 228.272 Ron 

Planuri pentru viitorul proiectului: 

- Asigurarea participării într-o  tabără de tineret pentru câțiva dintre beneficiari  

- Zugrăvit camerele copiilor și reparat ventilație din baia centrului rezidențial „Casa Marghita” 

- Zugravit bucătăria și livingul și finalizat instalația electrică la Casa Poiana Verde 

- Zugrăvit bucătăria, baia și camera fetelor mai marei la Casa cu flori 

O noutate despre serviciul case de tip familial este că a fost închisă Casa Chiribiș. 

 

 



Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
 

 

 

 



 

 

Categoria și numărul de beneficiari: 6 beneficiari cu vârste cuprinse între 20 si 25 ani. 

Noutăți în 2017: 

- Sistemul de încălzire a fost schimbat și a fost pus în funcțiune; 
- personalul a fost înscris să participe la cursul de calificare pentru lucrător social; 
- Se va angaja o altă persoană pe postul de ingrijitor clădiri; 
- S-a obținut licenta de funcționare pentru 5 ani 

 
Planuri pentru viitorul proiectului: 

- Schimbarea mobilei de bucătărie       

- Racordarea la canalizarea orasului   

- Zugrăvirea terasei și a uscătoriei de la etaj 

- Amenajarea unor aparate de sport afară în aer liber pentru a rezolva problemele de greutatea  

- Construirea unui spațiu pentru depozitarea biciclete 

 
Costul total 365.602 ron 
 

 
 



Serviciu social pentru copilul aflat în plasament la familie sau 
persoană 

 
 

Număr beneficiari:  13 copii și tineri 

Vârstă beneficiari: între 6 și 18 de ani 

SCOP: Proiectul are ca scop asigurarea unui mediu de tip familial, care să faciliteze dezvoltarea 

armonioasă, educarea şi dobândirea deprinderilor de viaţă independentă în vederea integrării în societate 

a copiilor care sunt separați de părinții naturali. 

OBIECTIVE: 

a) Găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor într-un mediu familial armoni  
b) Promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine. 
c) Formarea deprinderilor de viaţă independentă. 
d) activități de recreere/socializare 
e) Orientarea şcolară  şi profesională. 
f)  Pregătirea pentru inserție socio-profesională; 

 

NOUTĂȚI  

Un copil a fost transferat în altă familie de plasament deoarece nu s-a mai relaționat bine nici cu 
părinții de plasament dar mai ales cu băieții familiei.  

În prezent mai beneficiază de măsura de plasament într-o familie, 10 copii și tineri, ceilalți, fie au 
ajuns la vârsta majoratului și finalizând studiile, s-au angajat la un loc de muncă, fie au fost reintegrați în 
familia naturală. 

Una dintre familii și-au schimbat domiciliu din Marghita într-un sat de lângă Marghita. 
Pentru unul dintre băieți se menține măsura de plasament deși a împlinit 18 ani deoarece nu a 

terminat cele 10 clase obligatorii. 
Tatăl dintr-una din familiile de plasament a decedat. 
Copiii din seviciul plasament familial au fost preluați de către Direcția Generală de Asistenta Socială 

și Protecția copilului Bihor. Fundația se ocupă cu monitorizarea și susținerea d.p.d.v. financiar a familiile 
de plasament. 
 
Planuri pentru viitorul proiectului: 

Dorim să continuăm  să organizăm cursuri pentru familiile de plasament, să ne facem timp şi să îi 
vizităm mai des, să consiliem copiii și tinerii și să îi ajutăm să înţeleagă mai bine lumea din jurul lor pentru 
a putea lua decizii potrivite și a se relaționa corect și potrivit cu cei din jur.   

 

 



 
 

                  
 
Costul total 142.956 ron 



Centru de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost 
”Elim” 

 
Număr beneficiari: 11 

Vârstă beneficiari: între 18 și 57 de ani (majoritatea au între 21 şi 27 de ani)  

SCOP: Scopul serviciului social Centru de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost ”Elim” 
este de a asigura asistenţă persoanelor lipsite de adăpost, pentru creșterea calității vieții și pentru sporirea 
șanselor de reabilitare și incluziune socio-profesională.  
 
OBIECTIVE: 
-  găzduire pe o perioadă determinată de 2 ani cu posibilitatea de prelungire în funcție de nevoi; 
-  consiliere şi sprijin în obținerea documentelor de încadrare în grad de handicap 
-  consiliere şi sprijin în obținerea unui loc de muncă 
-  sprijin în obținerea drepturilor ce se acordă prin lege (pensii, indemnizații, etc) 
-  activități psihopedagogice, educaționale și de terapie ocupațională; 
-  formarera deprinderilor de viaţă independentă;  
-  pregătirea pentru inserție socio-profesională; 
-  activități de educare pentru un stil de viață sănătos; 
-  activități de recreere/socializare 
 
NOUTĂȚI  
- Beneficiarii sunt mult mai siguri în forțele proprii și au avansat în formarera deprinderilor de viaţă 
independentă(au idei și sugestii când gătesc, etc. ) 
- Proiectul a fost evaluat de către Inspecția socială și s-a primit licenta de funcționare pentru 5 ani. 
Documentația a fost bine întocmită, dar mai este necesar ca o parte din angajați să participe la cursuri de 
formare profesională. 
- La inițiativa unuia dintre beneficiar și cu ajutorul unei voluntare, beneficiarii au amenajat o grădină mică 
unde au cultivat câteva legume 
-Au plecat patru beneficiari:  unul dintre ei a plecat să locuiască cu familia naturală dar din cauză că nu s-
a adaptat, a revenit în centru, unul a primit o locuință ANL, unul s-a întors în familia de plasament, iar unul 
a trebuit să plece din centru pentru că i-a expirat contractul și deoarece a încălcat de mai multe ori regulile 
centrului, iar ceilalți beneficiari nu se simțeau în siguranță, contractul nu a fost prelungit. 
- au venit doi beneficiari care  provin din instituții de asistență socială 
-Începând cu ianuarie 2017, contribuția beneficiarilor a fost personalizată în funcție de veniturile fiecăruia. 
-Din luna martie se ține studiu biblic în fiecare zi de marți 
-Angajații desfășoara diferite activități prin care să își dezvolte cunoștințele de cultură generală și nu 
numai: calcul matematic, scris, citit, geografie, să cunoască noțiuni despre timp(cât e ora?, de cât timp 
este nevoie pentru..... ?, ce lună urmează?) 
- Pentru cei care sunt capabili să se gospodărească singuri vor fi construite case sau vor primi un 
apartament la Chiribiș după ce casa va fi recompartimentată. 
 

Planuri pentru viitorul proiectului  

- să organizăm cursuri, să ne facem timp şi să creăm oportunități, să îi ajutăm pe tineri să își dezvolte 

abilităţile şi să îşi mărească cunoştinţele, astfel încât să înţeleagă mai bine lumea din jurul lor pentru a 

putea lua decizii potrivite, a se îngriji corect și a se adapta mediului social.  

 - să se amenajeze o grădină pentru cultivarea legumelor 



 

 
 
 

 
 
Costul total 247.594 ron 
 
 

 



Centru educațional de zi ”Elim” 
 
 
Număr beneficiari: 40 pana în august, 48 din septembrie 

Vârstă beneficiari: 4 - 15 

SCOP: Realizarea dreptului la educație, nondiscriminare și condiții de trai decente pentru romi. 

 

OBIECTIVE: 

 O.Generic: Realizarea dreptului la educație, nondiscriminare și dreptul la condiții de viață decente 
pentru copiii rromi 

 O. 1.: Reducecerea abandonului școlar la copiii rromi cu vârste între 4 și 15 ani la nivel de trei 
comunități din Marghita 

 O. 2: Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru familiile rrome în comunități si integrarea lor social. 
 

NOUTĂȚI 
În perioada februarie  - aprilie au avut loc inspecțiile premergătoare acreditării. 

 In mai am primit licența de funcționare de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  

 Profesorii de la Școala de masa ne-au solicitat să mai luăm la centru și alti copii care se descurcă 
greu la școală. 

 Părinții copiilor din comunitate ne-au solicitat să mai înscriem copii la centru. 

 Mai mulți copii care au fost amenințați cu corigența au reușit să treacă clasa cu bine. 

 A fost dotat centrul cu jocuri educaționale, echipamente sportive ( mingi, palete ping pong, 
badmington, trambulină ) 

 A fost amenajat spatiul de joacă din curtea centrului. 

 A fost amenajată o nouă sală de clasă pentru copiii ce urmează să vină. 

 A fost recondiționat mobilierul și s-a zugrăvit în clase, au fost monate table în toate sălile de clasă. 

  S-a lărgit efectivul cu un grup de 8 copii. 

 Au fost initiate activităti educative si de recreere pe perioada vacanțelor. 

 S-a reusit distribuirea de suplimente alimentare (vitamine ) si fructe. 

 S-a obtinut un buget pentru medicamente în cazul problemelor de sănătate a beneficiarilor. 

 S-a obtinut acordul si s-a implementat transportul copiilor (clasele 0 – 4) dimineata din comunitate 
la scoala. 

 S-au distribuit pachete cu ocazia sărbătorii de Crăciun. 

 Centrul sanitar din comunitatea a ajuns la faza de izolare, tencuire, in curand se trece la finisaj. 
 
 

Planuri pentru viitorul proiectului : 

 

 Ne propunem ca la finalizarea centrului de igienă să instruim părinții pentru folosirea mașinilor 

de spălat precum și la o mai bună organizare a activităților gospodărești. 

 Ne propunem să consiliem părinții în legătură cu necesitățile educaționale a copiilor. 

 Ne propunem să consiliem părintii si copiii in legatura cu drepturile copilului. 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Costul total 360.898 ron 
 



Proiect final 

Număr beneficiari:   17   

Vârsta beneficiarilor:  25 –  37 ani 

SCOP: 

 Să oferim sprijin pentru o mai bună dezvoltare personală, a autonomiei proprii, a independenței 
și integrării sociale (atât în societate în general cât și la locul de muncă) 

OBIECTIVE:  

 Să ajutăm beneficiarii să aibă o dezvoltarea personală sănătoasă (independență financiară și 
emoțională, integrare socio - profesională) ca rezultat ca unei relații mai apropiate si transparente 
între FCE și beneficiari, această relație fiind bazată pe respect reciproc și încredere și prin oferirea 
unor modele pozitive. 

 Conștientizarea importanței unei bune relații cu angajatorul (asigurarea unui venit care îi ajută să 
se întrețină, posibilitatea cumpărării în rate a unor produse casnice, obținerea unei locuințe ANL 
dacă contractul de muncă este pe durată nedeterminată, asigurare medicală ca angajat, etc) 

 Să ajutăm beneficiarii să dezvolte relații interpersonale sănătoase bazate, în special pe respect 
reciproc 

 Îndrumarea beneficiarilor în descoperirea lui Dumnezeu și dezvoltarea unei relații spirituale 
personalizată 

NOUTĂȚI 

 Patru dintre tineri și-au schimbat locurile de muncă din diferite motive: acum lucrează cu normă 
întreagă și salariu mai mare. Unul dintre ei a ajuns lider de echipă. 

 Una dintre tinere care a fost în concediu medical pentru o perioadă mai lungă (TBC) și nu a mai 
fost primită la vechiul loc de muncă, a fost angajată la FCE cu 4 ore/zi: se ocupă de igienizarea 
copiilor mici de la centru educațional de zi și însoțește microbuzul care transportă copii. 

 Trei dintre tinere participă la cursul de engleză organizat la sediul FCE în fiecare marți 

 În fiecare marți, vineri și sâmbătă cei doritori pot participa la activitățile de socializare 

 S-a organizat petrecere de Crăciun și Revelion, s-au dat cadouri, s-a format un grup și s-a mers cu 
colinda și alte activităti specifice sărbătorilor de iarnă. 

Planuri pentru viitorul proiectului: 

 Să rămânem disponibili pentru acești tineri deoarece au nevoie de persoane pe care se pot baza 
și care să le dea în continuare sentimentul de apartenență 

 Să găsim noi strategii prin care să monitorizăm mai bine și mai constant acest proiect 

 Să creem ocazii favorabile pentru tinerii doritori să-și pună în folosul altora abilitățile lor. 
 



 

 

 

Costul total  15.935 ron 

 



Sprijin pentru comunitatea romă – PKL 
Proiect de parteneriat cu ERIKSHJALPEN, Suedia 

 
 
Număr beneficiari: 35 familii, respectiv 152 de persoane. Comunitatea de romi din zona Tudor 
Vladimirescu din periferia orașului Marghita  
          Numărul famiilor s-a redus (perioada sept. 2016-dec.2017) din cauza schimbării domiciliului 
(fenomen frecvent întâlnit în comunitate), dar numărul de persoane a crescut datorită nașterilor în 
perioada Ian-Dec 2017. 
 
Vârstă beneficiari: între 0-55 ani  

SCOP: Scopul proiectului este de a promova drepturile copiilor din comunitățile marginalizate la educație, 

protecție, sănătate și satisfacerea nevoilor de bază, prin crearea unor mijloacelor de trai durabile, 

antreprenoriat și dezvoltare a comunității  

OBIECTIVE:  

 Reducerea vulnerabilității în rândul copiilor de etnie romă prin îmbunătățirea mijloacelor de trai 
prin incluziunea părinților pe piața muncii; 

 Realizarea/deschiderea unui magazin Second-hand cu angajați romi 

 Promovarea importanței educației în rândul angajaților( a doua șansă la continuarea studiilor) 

 Consiliere în gestionarea bugetului familiilei 

 Construirea unei Centru de igienă în comunitatea de romi 

 Construirea unui Centru comunitar pentru copii și părinți;   

 Promovarea drepturilor copiilor prin activități și evenimente specifice; ziua copilului, tabară de 
vară, excursii, etc. 

 Activități ocupaționale cu copiii care nu au fost înscriși  într-o formă de învățământ  

 Amenajarea unui teren de joacă pentru copiii din comunitatea de romi 

 Promovarea practicilor de igienă și menținerea unui mediu curat în comunitate 

 Promovarea educației și înscrierea copiilor cu vârste între 5-7 ani, pentru clasele primare 

 Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor deja înscriși în învățământ 

 Îmbunătățirea condițiilor de locuit în rândul familiilor rome în funcție de interes și implicare 

 Neutralizarea prejudecăţilor şi a diferitelor forme de discriminare faţă de romi, precum şi 
îmbunătăţirea comunicării dintre romi şi ceilalți membrii ai societății;   

 Încurajarea exprimării identităţii culturale a romilor  

 Formarea unui lider rom care să aibă o influență pozitivă (bulibașă) 

 Sprijinirea eforturilor comunităţilor de romi în vederea rezolvării problemelor specifice cu care 
acestea se confruntă; 
 

OBIECTIVE REALIZATE (PUNCTE TARI): 
Obiectivele enumerate mai sus au fost realizate, unele într-o măsură mai mare, altele într-o măsură 

mai mică. Fiecare beneficiar (familie) se situează la un alt nivel de dezvoltare, în funcție de potentialul 
individual și nivelul de colaborare cu Liderul proiectului. 

 

 Angajarea a două persoane din comunitatea de romi; 

 Înscrierea celor doi angajați romi la școală pentru continuarea studiilor prin programul „A doua 
sanșă” din Oradea; 

 Angajarea unui psihopedogog local cu scopul de a ajuta angajați romi să se pregătească în cadrul 
programului ”A doua șansă” din Oradea; 

 Angajarea Second-hand Manager; 



 Deschiderea oficială a magazinului Second-hand ELIM; 

 Consiliere cu privire la gestionarea eficientă a salariului, în funcție de priorități; 

 Realizarea unui plan de dezvoltare pentru angajații romi; 

 Realizarea primului interviu de performanță al angajaților romi; 

 Informarea și implicarea comunității în construcția celor două centre; 

 Finalizarea demersurilor oficiale pentru constuirea Centrului comunitar; 

 Realizarea primelor lucrări de construcție în cadrul Centrului Comunitar; 

 Programarea mai multor ședințe cu Primăria, Compania de salubrizare și Compania de electricitate 

 Angajarea a doi romi pentru pază în timpul desfășurării lucrărilor de construcție; 

 Implicarea unui voluntar rrom creștin în promovarea dezvoltării comunități și îmbunătățirea 
curățeniei în comunitate 

 Realizarea mai multor acțiuni pentru promovarea drepturilor copiilor și împuternicirea lor: 
 petrecerea de 1 Mai,  
 excursia la Pădurea Neagră,  
 Tabără de Vară cu corturile, 
 jocuri de grup 
 implicarea copiiilor în realizarea sucului de soc respectiv limonadă pentru toți copii 

din comunitate 
 realizarea unor perne pentru a dobândi abilități în croitorie 
 alte activități de lucru manual cu diferite tematici 
 vizita la Clubul Kiwanis din oraș 

 Activități de promovare a educației prin executarea unor fișe de lucru adaptate și ore de limba 
engleză pentru copii 

 Amenajarea a doua terenuri de joacă în comunitatea romă 

 Activități de curățenie generală cu toți cei interesați din comunitate 

 Consilierea și încurajarea familiilor în practicile de igienă 

 Au fost înscriși 8 copii din comunitate în clasele primare respectiv grădiniță  

 Sprijinirea și consilierea mai multor copii pentru continuarea studiilor 

 Sprijinirea familiilor interesate de îmbunătățirea condițiilor de locuit și amenajarea unei grădini de 
zarzavaturi 

 Participarea la diferite evenimente din viața familiilor de romi: botez, înmormântări, zile de 
naștere, etc. 

 Colaborarea eficace între liderul proiectului și Referendul Romilor  

 Colaborare eficace între liderul proiectului și profesorii copiilor din cadrul proiectului. 
 

OBIECTIVE NEREALIZATE(puncte slabe): 

 Nivel scăzut al relației de încredere între liderul proiectului și o parte din familiile din comunitate. 

 Slab interes de integrare în societate a majorității familiilor din comunitate 

 Dezinteres în menținerea curățeniei în comunitate 

 Participarea slabă din partea unor familiii la diferite activități și evenimente în interesul întregii 
comunității; 

 Dezinteres din partea părinților în promovarea educației în rândul propriilor copii. 

 

MOTIVUL PENTRU CARE NU AU PUTUT FI  REALIZATE: 

 Majoritatea dintre aceste obiective nu au putut fi realizate din cauza  mentalității prezente în 

comunitate și a lipsei de interes din partea părinților pentru propria schimbare și pentru educația 

copiilor lor. 



 În comunitate este vizibilă mentalitatea de nomad, schimbarea domiciliului fiind foarte frecventă. 

 Lipsa unui „Rom cu influență ” adică bulibaș(ă) 

NOUTĂȚI  

 Pregătirea  personalului de la Second hand, prin efectuarea unei vizite la câteva magazine Eriks din 
Suedia 

 Deschiderea Second-hand Elim 

 Vizita unui reprezentat Eriksjalpen Suedia 

 Ședință de parteneriat dintre colaboratorii români și cei din Erikshajlpen, Suedia „Partener 
meeting dec.2017”. 

 Vizită oficială în Timișoara la partenerii ” Kenosis„ de către liderul proiectului 

 Angajarea unui consilier spiritual  

 Angajarea unui voluntar  

PLANURI PENTRU VIITORUL PROIECTULUI: 

 Îmbunătățirea situației igienico-sanitare 

 Deschiderea unui Centru comunitar tip atelier pentru îmbunătățirea abilităților profesionale a 

părinților 

 Amenajarea unui spațiu pentru consilierea părinților cu privire la importanța educației, respectiv 

realizarea unei săli de clase pentru copii; 

Costul total  246.251 ron 
 

 
 
 



 
 

 
 



Clubul ELIM 
 
 

Număr beneficiari: 30 – 60 copii, tineri inclusiv lideri 

Vârstă beneficiari: 6 – 38 ani 

SCOP: Clubul Elim este un loc unde beneficiarii fundație pot să sa întâlnească cu ceilalți copii, tineri și 

adulți care sunt modele bune pentru ei. Acolo beneficiarii pot să învețe despre relații sănătoase, să-l 

cunoască pe Dumnezeu și să crească în credința lor. 

 

OBIECTIVE:  

- în fiecare vineri Clubul Elim va deschis între orele 19.00 și 22.00.  

- programul să fie pregătit în funcție de nivelul și nevoile copiilor și tinerilor  

- copiii și tinerii să fie implicați în toate activitățile inclisiv cele de lidership 

- să fie derulate activități diverse de socializare și petrecere a timpului liber 

- Sâmbâta se întâlnesc tinerii din proiectele Centru de primire în regim de urgență pentru persoane 

fără adăpost ”Elim” si Proiect Final pentru o seară plăcută, cu o masă, părtașie și jocuri pe tema team 

building. Deseori acest grup fac ieșiri. 

NOUTĂȚI  

A fost o perioadă bună pentru că la programul de Vineri au venit lideri noi, care au adus un suflu 

nou și prospăt, prin implicarea in diferite activități și creearea unor relații bune cu benificiarii.  

Clubul Elim a fost folosit și pentru alte întâlniri și activități desfășurate și de alte proiecte (Case de 

tip familial, Centru de zi al Asociației ”Speranță pentru schimbare”, Centru de asistență și îngrijire, 

Ciutelec), zile de naștere și chiar o nuntă. 

În Iulie sala de sport a fost zugrăvită de un grup de tineri din Scoția, supravegheat de echipa de 

construcție PROElim. 

În perioada de vacanță, respectiv lunile Iulie și August, nu a fost program vinerea la Club și după 

această pauza benificiarii se bucură și aprecează mai mult programul. 

În 13 Octombrie a avut loc o întâlnire a angajaților fundației, pentru o seară de părtășie cu tema 

Mulțumirea. 

În Decembrie a venit un pastor la FCE care se implică și el în programul de vineri seara de la Club.  

 

Planuri pentru viitorul proiectului:  

 Clubul Elim să fie folosit pentru mai multe activități si să valorificăm mai bine acest spațiu. 



 

 

 

Costul total 22.031 ron 
 

 



Casa de vacanță  BUCURIA 
 
SCOPUL PROIECTULUI: organizarea de activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru copii si 
adolescenți, într-un mediu prielnic și armonios. 
 

OBIECTIVE PROPUSE: 
Experimentarea de activități de recreere și socializare pentru beneficiarii din toate proiectele FCE, atât 
cele derulate independent, cât și cele în parteneriat cu alte instituții. 
Cunoșterea unui mediul fizic și social diferit, în care să-și lărgească orizonturile și să se descopere pe 
sine; 
Dezvoltarea capacităților de relaționare într-un grup nou; 
Comportarea adecvată în interacțiunea cu alți membrii ai comunității; 
Transmiterea valorilor moral-creștine; 
Oferirea unei educații igienico-sanitare adecvate beneficiarilor din mediile sociale defavorizate; 
 

Activități: 
Jocuri de echipă, concursuri, activități de creație, lucru manual, jocuri de masa, cântece, învățătură 
moral creștină. scenete, seara talentelor, înot, jocuri în piscină, drumeții 
 

NOUTĂȚI: 
Un număr de 140 de copii, însoțiți de personal angajat și voluntari s-au bucurat de o săptămână la casa 
de vacanță; 
Un grup de voluntari din Scoția a fost în tabără cu copiii din familii defavorizate. Interacțiunea cu o altă 
cultură și exersarea limbii engleze au adus un plus de culoare pentru grupul de copii. 
Unii dintre copii nu au în mod obișnuit ocazia de a merge într-o altă localitate, decât cea de domiciliu, 
astfel plecarea în tabără a constituit o mare bucurie. 
Faptul că zilnic au fost desfășurate activități la ștrand a constituit o bună ocazie de exersare a unui 
comportament adecvat și de interacțiune cu persoanele din comunitate. În acelați timp, comunitatea 
învață să îi accepte și să-i trateze cu respect. 
Concursurile și jocurile de echipă au facilitat capacitatea de cooperare și au creat unitate în grup. 
Copiii s-au simți valorizați, acceptați, iubiți și prețioși. 
 

Costul total 35.197 ron 



Familii defavorizate 

Număr beneficiari: 140 beneficiari respectiv 24 familii 

Vârsta beneficiarilor: 1 – 82 ani 

SCOP: 

• Să ajutăm beneficiarii acestui proiect să aibă acces la toate drepturile și facilităţile care li se cuvin, 

potrivit legii și în funcție de potențialului lor, astfel încât să dobândească o cât mai mare 

independență socială. 

OBIECTIVE PROPUSE:  

• Să ajutăm familiile sărace, care corespund criteriilor noastre de selecție, din zona Marghita și 

localitățile limitreofe, cu alimente, încălțăminte, îmbrăcăminte și alte bunuri în funcție de 

resursele fundației 

• Să sprijinim, în mod special, copiii din familiile sărace pentru o mai bună integrare în învățământ 

• Să cultivăm relații bune cu familiile sărace oferindu-le susținere morală. 

• Să oferim un cadru plăcut de relaxare, recreere, educație igienico-sanitară și moral-creștină  

copiilor din familiile aflate în proiect. 

• Acreditarea proiectului. 

NOUTĂȚI  

• Familiile care fac parte din proiect, au primit pachete cu alimente, haine și încălțăminte în lunile: 

aprilie, iulie, octombrie și decembrie. 

• Casa de la Poiana a fost pusă, în continuare, la dispoziția a 4 familii fără adăpost, FCE acoperind o 

parte din cheltuielile de întreținere și a asigurat ajutor în dobândirea actelor de identitate cu 

domiciliu la această adresă. 

• S-au dezvoltat relații bune și de încredere cu familiile sărace oferindu-le posibilitatea de a comunica 

nevoile cu care se confruntă. Una dintre nevoile semnalate a fost cea a cartofilor de sămânță. 

Familiile din proiect care își au domiciliu în mediul rural, și care dispun de teren arabil dar nu-și 

puteau cultiva terenurile din cauza lipsei de bani, au primit cartofi pentru sămânță (40 de saci de 

cartofi) și diverse semințe de zarzavaturi. A fost o mare bucurie pentru aceste familii să-și semene 

terenurile și să mănânce din propria lor recoltă.  

• În luna iulie a fost organizată o săptămână de tabără pentru copiii din familiile defavorizate din 

mediul rural.  

• În decembrie, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului s-au distribuit pachete cu alimente dar și cutii 

de cadouri tip “Shoes box”, care au adus multă bucurie copiilor.  

 



Planuri pentru viitorul proiectului:  

• Reînnoirea contractelor de asistare pentru familiile care corespund criteriilor. 

• Ajutor concret și individualizat în dezvoltarea fiecărei familii. Creeare de condiții minime de viață 
pentru fiecare familie și ajutor să poată întreține ceea ce primesc periodic. 

 

   

Costul total  72.942 ron 

 



Centrul de asistență și îngrijire CIUTELEC 
Proiect de colaborare 

 

Număr beneficiari: 25 
Vârstă beneficiari:  25 – 80 ani 
SCOP: A oferi oamenilor singuri și tristi o valoare, părtășie umană și pentru a arăta dragostea lui 
Dumnezeu. De asemena oferind copiilor și tinerilor de la FCE ocazia de a sluji pe oameni cu nevoi și de a 
le dezvolta în ei spiritul de caritate. 
OBIECTIVE:  
 În fiecare joi un grup dela FCE merge la Ciutelec. Are loc o întâlnire la Capelă cu cei din centru 
care vor și pot să vină. Cântăm mult împreună, cântări alese de ei. Dorim ca toată lumea să se simtă 
valoroasă, ceea ce vrea să spună sau să întrebe este important și sunt luați în serios. Sunt discutate 
noutățile din lume, țara și mediul local, iar datorită vizitelor din partea străinilor care vin cu grupul de la 
FCE pot să află despre alte țări și culturi. Oferim mesaje simple despre un Dumnezeu iubitor care nu 
părăsește pe nimeni. 
 La Crăciun are loc o vizită specială cu cadouri. O dată pe an se organisează o ieșire la Marghita 
unde petrec câteva ore în Club Elim cu o gustărică, divertisment și o atmosferă bună, momente care sunt 
foarte apreciate. 
 

NOUTĂȚI  
Faptul că se merge la Ciutelec în mod regulat săptămânal înseamna că sunt relații bune și de 

încredere între cele două instituții. S-a făcut o ieșire foarte reușită cu peste 35 de oameni de la Centru 
Ciutelec la Club Elim Maghita în aprilie 2017. 
 În această perioada, unii oameni noi au început să se implice în proiectul. Este o bucurie că tinerii 
și copiii de la FCE vor să vină și să slujească la centru de asistență și îngrijire Ciutelec!   
 În decembrie un grup de la FCE au vizitat toți asistații în camerele lor, au cântat colinzi și au 
distribuit cadouri de Crăciun. În luna decembrie a venit un pastor la FCE și a început să se înplice în acest 
proiect. 
 

Planuri pentru viitorul proiectului:  
Este important să fie găsit și format încă un lider care să fie responsabil de acest proiect. 
 

 

Costul total  3100 ron 



CSEI Popești – Clasele Integrate Marghita 

Proiect de colaborare 
 

Număr beneficiari: 51 copii 

Vârstă beneficiari: 8-17 ani 

SCOP: Activitatea managerială  derulată în acest an  școlar  a fost orientată spre asigurarea dreptului la 
educație și integrare socială a copiilor cu dizabilități 

OBIECTIVE: Asigurarea transportului copiilor la școală; 
                     Asigurarea transportului  pentru hrana copiilor, mic dejun ,pranz și gustare; 
                     Facilitarea oportunităților de socializare și petrecere a timpului liber; 
                     Amenajarea spațiului interior –exterior;  
                     Amenajarea unui spațiu de creatie in curtea școlii unde copiii  vor realiza diferite         
                     activități creative: lumânări, felicitări quiling,  cusături etc. 
                     Instalarea unui duș si a unei toalete pentru cei mai greu de deplasat; 
                                                                                                    
NOUTĂȚI 

              S-a amenajat un spațiu de creație în curtea școlii; 
              A fost înlocuită centrala pentru încălzire; 
              Spațiile de joacă din curtea școlii au fost renovate; 
              S-au făcut renovările necesare în interior și pe acoperiș   
              S-au început demersurile necesare pentru  instalarea  unui lift necesar copiilor cu dizabilități 
motrice; 
 
Planuri pentru viitorul proiectului:  

Obiectivele primordiale pentru elevii cu dizabilităţi  sunt: 
- dezvoltarea autonomiei personale 
- formarea abilităţilor sociale şi stabilitate emoţională 
- oferirea unui mediu plăcut şi securizant  
- integrarea în societate 

 

 



 

 

Costul total 139.309 ron 
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Direcții strategice 

Pentru anul 2018, FCE si-a propus următoarele: 

1. Deschiderea Centrului de igienă și a Centrului comunitar care sunt construite în comunitatea de 

romi. 

2. Continuarea construcției căsuțelor pentru persoane defavorizate. 

3. Recompartimentarea casei sociale din Chiribiș pentru a oferi mai multe șanse de obținere a unei 

locuințe pentru tineri postinstituționalizați. 

4. Formarea profesională continuă a angajaților FCE prin cursuri de calificare în domeniul social. 

5. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite. 

 

Parteneri 

 Activitatea noastră nu ar fi reușit să acopere atâtea servicii sociale fără susținerea unor organizații 

și instituții partenere, cărora le transmitem mulțumiri și le dorim mult succes în continuare: EFI Fadder 

Suedia, Eriks Development Suedia, Blythswood Care Scoția, ANCL All Nation Church Luxembourg, GVC 

Gordano Valley Church Portishead England, SOK Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen 

Olanda, Mecy Ministries SUA, Primăria Marghita și altele. 

 

Cum te poți implica și tu? 

Poți face o donație în contul Fundației Creștine ELIM și poți face cunoscută activitatea noastră și 

prietenilor tăi. 

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, Sucursala Marghita, cod SWIFT: RNCBROBU 

Conturi: 

RON – RO15 RNCB OO35 0221 5163 0001 

USD – RO85 RNCB OO35 0221 5163 0002 

EURO – RO32 RNCB OO35 0221 5163 0004 

GBP - RO58 RNCB OO35 0221 5163 0003 

SEK – RO04 RNCB OO35 0221 5163 0005 

Adresa BCR:Piața Independenței, nr. 3                                                        Adresa noastră: str. Nicolae Bălcescu, nr. 79 
Loc. Marghita – 415300                                                                                  Marghita - 415300 
Județul Bihor                                                                                                     Județul Bihor 

ROMÂNIA                                                                                                ROMÂNIA 

Contact: elim@fce.ro, tel/fax: 0259 363 570, www.fce.ro                        

mailto:elim@fce.ro
http://www.fce.ro/
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