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MESAJUL PREȘEDINTELUI
„DĂ-MI MÂNA TA SĂ MĂ RIDIC!”
Viața este un dar, iar pentru a-l păstra e nevoie de o continuă luptă. Însă
în lupta vieții, nu toți plecăm din același punct. Circumstanțele pot
transforma luptătorii în învingători sau învinși.
Avem o mulțime de întrebări fără răspunsuri, experimentăm lucruri pe
care nu le putem înțelege, iar atunci când nu reușim să învingem obstacolele
cădem, devenind vulnerabili. Este foarte greu să continuăm lupta fiind căzuți
la pământ și fără putere.
Avem nevoie de mâini întinse care să ne încurajeze să nu renunțăm, să
ne ajute să ne regăsim puterea interioară pentru a ne ridica și a merge mai
departe.
Atunci când ajuți un om să se ridice, ajuți la progresul umanității prin
bunătate, pentru că bunătatea reprezintă puterea absolută pe care se sprijină
natura omenească și este valoarea care ne conduce către o lume mai bună. În
activitatea FCE, ne bazăm pe bunătatea care se naște din Dumnezeu și
reprezintă forța care face să înflorească locul în care ne aflăm.
De ani de zile, fiecare mână întinsă spre a oferi a schimbat vieți și a
ridicat oameni. Nici un gest de bunătate nu a fost în zadar.
Noi credem cu tărie că adevărații învingători nu sunt cei care ajung în
vârf singuri, ci sunt cei care îi ajută și pe semenii lor să se ridice și să ajungă
sus.
Vă invităm să vă implicați, alocând timp, energie și resurse, pentru a
semăna gânduri bune.
Când vom aduna recolta, cu siguranță vom culege mai mult decât am
semănat.
VALENTINA FERCHE
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RAPORT DE ACTIVITATE 2018

FUNDAȚIA CREȘTINĂ ELIM (FCE) 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 este susținută de o echipă de voluntari entuziaști și dedicați, care au venit în
România fiind sensibilizați de situația copiilor orfani.
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Lars și Babro Gustavsson, sunt o familie de suedezi, inițiatorii și fondatorii FCE, care din
1995 au ales să trăiască în România.

Voluntarii suedezi - echipa minunată din spatele
scenei.
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 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.

 Valorile organizației sunt:
1. Respectarea demnității umane;
2. Grija față de semeni;
3. Armonia
 Normele după care se desfășoară activitatea fundației sunt:

1. Drepturile omului;
2. Învățăturile creștine;
3. Principiile educației;
4. Statutul fundației;
5. Legi care reglementează serviciile sociale.
6. Regulamentul de ordine interioară
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 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.

 Motivația
Constituirea și acțiunile Fundației Creștine ELIM sunt motivate de cuvintele Lui Isus din
Matei 25: 34 – 40.
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 Scopul FCE
Conform Actului de constituire 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;



Derularea de activități de inserție socio-profesională.

 Obiective strategice


Derularea de servicii sociale pentru mai multe categorii de persoane defavorizate;



Creșterea capacității de a furniza servicii sociale persoanelor din medii defavorizate
și/sau de etnie rromă

 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;
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Pentru asistarea acestor persoane derulăm mai multe proiecte:

1. CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPILUL SEPARAT
TEMPORAR SAU
DEFINITIV DE PĂRINȚII SĂI – CASE DE TIP FAMILIAL

Scop:
Asigurarea de protecție, îngrijire și
educație, satisfacerea nevoilor fizice,
psihice și emoționale și pregătirea pentru
integrarea socioprofesională .
Casa Marghita

Nr. beneficiari:
15 copii cu vârste cuprinse între 7 și 19
ani, asistați în trei case de tip familial,
respectiv:
 ,,Casa Marghita”
 ,,Casa Poiana Verde”
 ,,Casa cu Flori”
Noutăți:
*Personalul a beneficiat de cursuri de
perfecționare.
*La Casa Marghita s-au făcut renovări
interioare
*S-au obținut licențe de funcționare la
toate cele 3 case.
*Copiii au fost în vacanțe, în excursii și
tabere: Tabăra Bucuria și la o altă tabără
organizată de Fundația Încrederea.

Casa Poiana Verde

Planuri de viitor:
*Asigurarea plecării într-o tabără de
tineret;
*Renovări interioare, în funcție de nevoi;
*Implicarea
tinerilor
în
activități
caritabile.
Casa cu Flori
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2. LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂȚI ,,CASA SILVIA”

SCOPUL PROIECTULUI:
Crearea unei atmosfere familiale și
asiguarea unui standard de viață decent,
precum și recuperarea şi compensarea
deficienţelor existente, valorificându-se
întreg potenţialul de care dispun beneficiarii,
în vederea atingerii unui grad cât mai mare
de independenţă și integrare socială.
NR. BENEFICIARI:
6 beneficiari cu vârste cuprinse între 18 și 26
ani.
NOUTĂȚI:
*S-au angajat două persoane, un lucrător
social și un îngrijitor clădiri;
*Unul din beneficiari a fost transferat la un
alt centru;
*Mobilierul de bucatarie a fost înlocuită cu
una nouă;
*În luna august, beneficiarii au fost plecați
timp de o saptamână în tabară;
* În vederea formării și perfecționării
personalului s-a desfășurat cursul de
calificare pentru profesia de lucrator social.
PLANURI PENTRU VIITOR:
*Recuperarea/tratarea unei beneficiare cu
probleme grave de sănătate;
*Amenajarea terasei de la etaj;
*Construirea unei magazii pentru
biciclete;
*Racordarea la canalizarea orașului;
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3. PLASAMENTE FAMILIALE
Scopul:
Priectul are ca scop asigurarea unui
mediu familial, care să faciliteze dezvoltarea
armonioasă, educarea și dobândirea
deprinderilor de viață independentă, în
vederea integrării în societate a copiilor
separați de părinții biologici.
Nr. Beneficiari:
7 copii, cu vârste între 7 și 17 ani
Noutăți:
*În anul 2018, trei tineri care au împlinit
vârsta de 18 ani au ieșit din proiect.
o Unul a ales să rămână în cadrul
fundației, dar să fie inclus într-o altă
etapă de asistare, prin proiectul
Brândușa.
o Unul a ales să-și construiască un
viitor în altă țară.
o O beneficiară s-a căsătorit și am fost
bucuroși să fim parte la acest
eveniment fericit.
*Familiile care au crescut acești copii sunt
satisfăcute că au reușit să-i aducă la vârsta
adultă și speră că investiția făcută va fi
fructificată și va fi benefică pentru viitorul
copiilor.
*Numărul de beneficiari a descrescut,
datorită maturizării copiilor și integrării lor
socioprofesionale.

Planuri de viitor:
*Intenționăm să mai căutăm
doritoare să îngrijească copii.

familii
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4. CLUBUL ELIM

SCOP :
*Desfășurarea unor activități culturale,
creștine și de socializare, unde beneficiarii,
în mod special copiii și tinerii, învață și
dezvoltă relații sănătoase, îl cunosc pe
Dumnezeu, cresc în credință și petrec timpul
liber într-un mediu armonios, cu modele
pozitive.
NR. BENEFICIARI:
25-40 copii și tineri cu vârste între 8-35 ani.
NOUTĂȚI:
*S-a extins echipa de lideri;
*Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi;
*Liderii au organizat mai multe activități și
excursii;
*Angajații și beneficiarii FCE au avut o
seară de părtășie cu tema ,,Mulțumirea”;
*FCE a organizat un târg pentru strângere de
fonduri;
*Tinerii de la Centrul pentru persoane fără
adăpost și Proiect Final se întâlnesc în
fiecare sâmbătă la părtășie și servesc
împreună o masă.
*Clubul a fost folosit și pentru alte întâlniri,
cum ar fi sărbătorile de familie ale
angajaților;
*S-a sărbătorit și în acest an, Crăciunul cu
marea familie Elim.
PLANURI DE VIITOR:
*Am dori foarte mult să avem pe cineva care
știe să cânte la un instrument și iar putea
înveța pe copiii noștri să-și valorifice
aptitudinile;
*Ar fi bine să avem o persoană care să
formeze o echipă de închinare și un cor;
*Să se folosească spațiul pentru mai multe
activități.

11

5. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE
FĂRĂ ADĂPOST ”ELIM”

*

SCOP:
*Asigurarea asistării persoanelor lipsite de
adăpost, pentru creșterea calității vieții și
pentru sporirea șanselor de reabilitare și
incluziune socio-profesională.
NUMĂR BENEFICIARI:
11 cu vârste între 18 și 58 ani
NOUTĂȚI:
*Beneficiarii sunt mult mai siguri pe forțele
proprii și au avansat în formarera
deprinderilor de viaţă independentă;
*O parte din angajați au participat la cursul
de formare profesională ca lucrător social;
*Au fost incluși în proiect beneficiari noi;
*Începând cu august 2018, fiecare beneficiar
are obligația să economisească o sumă de
bani în funcție de venit. Suma acumulată va
fi returnată fiecărui beneficiar la plecarea
din centru;
*Angajații desfășoară diferite activități prin
care beneficiarii să își dezvolte cunoștințele
de cultură generală și alte abilități.
PLANURI PENTRU VIITOR:
*Beneficiarii care nu se descurcă fără sprijin
zilnic pot continua să locuiască la Brândușa
pe termen mai lung;
*Vom continua, să organizăm cursuri, să
creăm oportunități, să îi ajutăm pe tineri să
înţeleagă mai bine lumea din jurul lor pentru
a putea lua decizii potrivite, a se îngriji
corect și a se adapta mediului social;
*Încercăm împreună cu beneficiarii, să
găsim soluții de viitor, pentru cei care au un
loc de muncă cu normă întreagă și sunt
pregătiți să meargă mai departe;
*În martie vom sarbatori 10 ani de la deschiderea
Centrului;
*Dorim să facem anumite modificări și renovări
în funcție de buget.
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6. CASA DE VACANȚĂ ”BUCURIA”

SCOP:
*Crearea unor oportunități de socializare și
petrecere a timpului liber într-un educativ,
cu valori moral-creștine.

NUMĂR BENEFICIARI:
Aproximativ 200 cu vârste între 5 și 30 ani

NOUTĂȚI:
*Tabăra a fost renovată parțial;
*S-au desfășurat activități prin implicarea de
voluntari din țară și străinătate;
*S-a desemnat un alt lider de proiect.

PLANURI DE VIITOR:
*Întocmirea
documentației
pentru
valorificarea taberei pe o perioadă mai lungă
din an;
*Amenajarea unui teren de joacă;
*Îmbunătățirea calității serviciilor.
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7. PROIECTUL PENTRU TINERII POSTINSTITUȚIONALIZAȚI –
PROIECT FINAL
SCOP:
Sprijinirea tinerilor pentru dezvoltarea
autonomiei personale și sociale, care să
faciliteze integrarea socio-profesională
corespunzătoare
și
dobândirea
independenței.

NUMĂR BENEFICIARI:
17 beneficiari cu vârste cuprinse între 25-38
ani.

NOUTĂȚI:
*Tinerii au reușit să-și păstreze în bune
condiții locuințele, să participe la activitățile
organizate de FCE;
*Tinerii care au participat la cursul de
engleză au reușit să facă progrese;
*Una dintre tinere a făcut cursul de
îngrijitori bătrâni și este angajată la un
centru pentru persoane vârstnice unde se
simte utilă și împlinită;
*O altă tânără este membră în echipa care
conduce lucrarea de la club și se achită cu
multă responsabilitate de sarcinile ce-i revin.

PLANURI DE VIITOR:
*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;
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8. FAMILII DEFAVORIZATE

SCOP:
*Sprijinirea beneficiarilor pentru favorizarea
accesului la facilitățile de care pot beneficia,
potrivit legilor și potențialului de care
dispun pentru a dobândi capacitate de
independență în viitor.
NUMĂR BENEFICIARI:
231 (52 familii) cu vârste cuprinse între 0-82
ani.
NOUTĂȚI:
*Toți beneficiarii din proiect au primit de
patru ori în cursul anului pachete cu
alimente de bază, iar haine și încălțăminte de
două ori.
*S-au achiziționat saci de cartofi și au fost
distribuiți familiilor pentru a fi semănați.
*Casa de la Poiana a fost dată în comodat
pentru persoane/familii care au trecut prin
perioade de criză, asigurânduli-se o parte din
cheltuielile de întreținere și sprijin pentru
dobândirea actelor.
*S-a organizat o săptămână de tabără cu 28
copii, la care au participat și 8 voluntari.
*S-a revizuit lista beneficiarilor, iar
beneficiarii care au devenit independenți au
plecat din proiect, în locul lor, fiind incluși
alții.

PLANURI DE VIITOR:
*Ajutor individualizat focalizat pe crearea
de condiții minime pentru o viață decentă,
respectiv,
reabilitarea
locuințelor
și
asigurarea igienei și nevoilor de bază.
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Proiecte sponsorizate de Erikshjalpen
9. CENTRU EDUCAȚIONAL DE ZI ”ELIM”

Scopul proiectului:
Asigurarea dreptului la educație ,
nondiscriminare și prevenirea abandonului
școlar

Nr. Beneficiari:
48 copii
Noutăți :
*A crescut gradul de frecvență la școala
publică.
*Copiii merg mai pregătiți la școală și se
integrează mai bine în colectivul
clasei/școlii.
*S-a îmbunătățit considerabil colaborarea cu
părinții.
*Centrul a fost dotat cu jocuri didactice și
echipamente sportive.
*S-au desfășurat activități de socializare în
perioada vacanțelor.
*S-a implementat transportul copiilor de
acasă la școală și retur.
*S-au distribuit pachete cu ocazia
Sărbătorilor de Crăciun.
*S-a obținut buget pentru medicamente.
*Centrul Sanitar este la faza de finisaj.

Planuri de viitor:
*Consilierea parintilor in vederea obtinerii
unui loc de munca.

Finalizarea Centrului de igiena si
instruirea parintilor pentru folosirea
lui adecvata.
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10.SPRIJINIREA FAMILIILOR ROME

Scop:
Promovarea dreptului la educație, protecție
și sănătate prin asigurarea nevoilor de bază ,
crearea unor mijloace de trai durabile,
antreprenoriat și dezvoltare în comunitățile
marginalizate.

*Nr. Beneficiari:
35 familii respectiv 152 persoane din
comunitatea romă din zona Tudor
Vladimirescu, Marghita
Noutăți:
*Angajarea a două persoane din comunitate la
proiectele fundației;
*Reabilitarea și construirea unor noi depozite
pentru magazin;
Vizita unui reprezentant Eriksjalpen Suedia,
împreună cu reprezentanții sponsorilor;
*Vizita unui grup din Republica Moldova;
*Organizarea Partener meeting;
*Vizita elevilor de la Școala Oskarshamn;
*Reabilitarea și montarea unor echipamente de
joacă în comunitate;
Planuri de viitor:
*Îmbunătățirea situației igienicoSanitare;
*Inaugurarea Centrului Comunitar
Tudor;
*Amenajarea unor ateliere ocupaționale;
*Amenajarea unui spațiu pentru
consilierea părinților;
*Amenajarea unei săli pentru activități
cu copiii;
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11.CASE PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE

Scopul proiectului:
Combaterea excluziunii sociale pentru persoane
aflate în dificultate prin construirea unei case

Nr. beneficiari:
Două familii și șase (6) tineri
postinstituționalizați
Noutăți:
*S-a achiziționat o parcelă de teren în
localitatea Marghita, pe strada Ierului, pentru
construcția a șase (6) căsuțe;
*S-a finalizat proiectul tehnic pentru un duplex
pe terenul de pe strada Brândușei, Marghita
unde vor locui 2 familii;
*S-a pornit cu proiectul tehnic pentru căsuțele
de pe strada Ierului;

Planuri de viitor:
*Finalizarea construcției de pe strada
Brândușei;
*Ocuparea casei cu beneficiari;
*Continuarea construcției caselor de pe strada
Ierului;
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Proiecte de colaborare:

Clasele Integrate Marghita

Scop :
Facilitarea dreptului la educație și integrare
socială a copiilor cu dizabilități

Nr. Beneficiari:
55 elevi cu vârste între 8 și 18 ani
Noutăți:
* Asigurat transportul la școală și retur în
localitatea Marghita, Chiribiș, Poiana;
*Asigurarea unui supliment financiar pentru
copiii navetiști din alte localități;
*Organizarea unor activități și mese festive;
*Dăruirea de cadouri cu ocazia diferitelor
evenimente;
*Participarea la tabăra de vară;
*Amenajarea unui atelier de creație cu temă
tradițională;
*Instalarea liftului;
*Instalarea cabinei de duș;

Planuri de viitor:
*Integrarea socio-profesională a unui număr
cât mai mare de beneficiari;
*Adaptarea unor metode de lucru noi;
*Renovarea clădirii, schimbarea sistemului
de încălzire și racordarea la canalizarea
orașului;
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Centrul de Asistență și Îngrijire Ciutelec

Scopul proiectului:
Împărtășirea dragostei lui Dumnezeu prin
activități de solidaritate umană și valorizare
a beneficiarilor de la Centrul Ciutelec,
implicarea tinerilor și copiilor de la FCE
pentru a sprijini persoane cu nevoi speciale
și a-și valorifica darurile.
Nr. Beneficiari:
Aproximativ 30 persoane cu vârste cuprinse
între 25-80 ani.
Noutăți:
*În luna martie un grup de persoane din
centru au fost invitate la Clubul Elim.
*În toamnă FCE a asigurat transport pentru
o altă excursie organizată de centru.
*În luna decembrie , grupul de la FCE a
colindat la centru și s-au distribuit cadouri
de Crăciun.
*În 2018 s-a implicat în activități un pastor
de la FCE , care este bine-venit și bineprimit.
Planuri de viitor:
*Am fi doritori să implicăm o persoană care
cântă la un instrument să facă parte din
grupul care vizitează Centrul de asistență și
îngrijire Ciutelec.
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Structura organizatorică

Membrii Consiliului Director:
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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.
Karl-Johan Gunnar Axelsson – cetățean suedez, cu domiciliul în Suedia, expert în domeniul
agriculturii și împărțirii teritoriului, University of Agriculture, St. Paul, Minessota, USA. În
prezent ocupă funcția de consultant pe teme de agricultură la LRF Konsult, Östergötland /Gotland,
Affärsrådgivare. În bordul FCE din noiembrie 2018.
Elsa Marianne Åsebrant – cetățean suedez, cu domiciliul în Suedia, manager servicii sociale
destinate persoanelor vârstnice. A lucrat pentru primărie, actualmente fiind pensionară. În bordul
FCE din noiembrie 2018.

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 constau 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.
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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 coordonează activitățile zilnice ale
fundației și proiectele acesteia, dar și propune strategia fundației.

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.
Lars Gustavsson – fost președinte al FCE, director executiv al FCE, cetățean suedez, rezident în
România, 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, 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.
Constituirea, funcționarea și atribuțiile Comitetului executiv, alegerea și atribuțiile directorului general
sunt detaliate în Statutul FCE.
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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, contabil șef, director, etc și are menirea de a face evaluări atât pentru beneficiari cât și pentru
angajați și voluntari.
Comitetul executiv desemneaza coordonatori pentru fiecare proiect.
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DISTRIBUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
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Direcții strategice
Pentru anul 2019, FCE si-a propus următoarele:
1. Deschiderea Centrului de igienă și a Centrului comunitar care sunt construite în comunitatea de
romi.
2. Continuarea construcției caselor pentru persoane defavorizate.
3. Recompartimentarea casei sociale din Chiribiș pentru a oferi mai multe șanse de obținere a unei
locuințe pentru persoane defavorizate.
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 FadderSuedia, Elim Second Hand - 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, Sonrise Cumunity Church- SUA , Primăria Marghita,
DGASPC BH, 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
Dacă dorești să trimiți bani din SUA te rog să trimiți un cec la Sonrise Community Church. PO box 282.
Ney, Ohio 43549-0282, cu specificația „Romania”.
Adresa băncii, BCR:
Piața Independenței, nr. 3
Loc. Marghita – 415300
Județul Bihor

Adresa fundației:
str. Nicolae Bălcescu, nr. 79
Marghita - 415300
Județul Bihor

ROMÂNIA

ROMÂNIA
Contact: elim@fce.ro, www.fce.ro, tel/fax: 0259 363 570
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Vă mulțumim tuturor pentru implicarea
și sufletul cald pe care le-ați manifestat
în colaborarea cu FCE!
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