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Invitaţie,

În cursul anului 2010, la iniţiativa Preasfinţiei Sale Sofronie, Episcopul Oradiei, sectorul 
social-filantropic al Eparhiei noastre şi-a restructurat metodele de abordare a misiunii sociale, 
urmând principiile de filantropie socială creştin-ortodoxă formulate de Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel. În acest sens, ţinând cont de prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Române 
cu privire la organizarea activităţilor de asistenţă socială în cadrul eparhiei, luând în 
considerare prevederile legale tot mai specifice din domeniul social, dar şi concluziile lucrărilor 
seminarului de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială cu participarea parohiilor, seminar 
realizat în cursul anului 2010 de cărte sectorul social-filantropic, Episcopia Ortodoxă Română a 
Oradiei a iniţiat un program de dezvoltare unitară a misiunii social-filantropice la nivelul 
eparhiei noastre prin intermediul Asociaţiei Filantropia Oradea, aflată începând cu anul 2010 
sub coordonarea Centrului Eparhial. Asociaţia Filantropia Oradea are atât statut de asociaţie 
bisericescă, în conformitate cu prevederile hotărârilor sinodale, cât şi statut de membru cu 
drepturi depline în cadrul Federaţiei Filantropia.   

Ca urmare a celor expuse mai sus, Asociaţia Filantropia Oradea are bucuria să Vă invite, 
atât în calitate de profesori de religie, cât şi în calitate de promotori voluntari ai unui spirit 
comunitar filantropic, la prima ediţie a „Ceainăriei Filantropia”, ce va avea loc în data de 3 
februarie 2011, între orele 14:00 – 15:00, la Protopopiatul Ortodox Român Oradea, Str.Roman 
Ciorogariu 10.

Acest eveniment organizat ca o întâlnire periodică a tuturor voluntarilor, promotorilor şi 
susţinătorilor de filantropie în cuprinsul Eparhiei, este organizat cu metode nonformale, la o 
cană de ceai, pentru o oră de discuţii interactive, având ca obiectiv crearea unui grup informal 
de dezvoltare a misiunii social-filantropice în cuprinsul eparhiei noastre, pornind de la oameni 
şi comunitate, într-un demers orientat spre împreuna slujire a comunităţii şi nu a unor structuri 
instituţionale, aşa cum se întâmplă tot mai des şi în domeniul social al societatăţii noastre tot mai 
secularizate.

Prima editie a întâlnirii de la "ceainărie" propune următoarele obiective:
- Prezentrea Asociaţiei Filantropia Oradea
- Prezentarea Centrului de Resurse Filantropia
- Prezentarea principalelor proiecte pentru anul 2011,
-  Sesiune de discuţii privind propuneri de dezvoltare şi parteneriat,
- Constituirea grupului de promotori Filantropia.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa la eveniment până în data de 1 februarie 2011, persoană 
de contact Livia Moş, tel. 0744.589.877, email: livia_stanean@yahoo.com

Pr.Laurenţiu Lazăr
director executiv
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