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 Vă chemă Măria sa Ştefan, la Putna Moldovei de sus,
Să vină tot omul cucernic de duhul irenic pătruns.
Îmbrăcați-vă-n straie de nuntă,  în mână purtați un drapel,
E ziua lui Ştefan ce Mare, vă chemă pe toți la apel.

Priviți-i azi chipul iconic scăldat în lumină şi cânt,
Vedea-veți în Domnul Moldovei pe Ştefan cel Mare ca Sfânt.
El nu mai e luptătorul, nici vajnicul om diplomat,
El este de-acum rugătorul pentru toți cei cu suflet curat.

În mână mai ține tot paloş, ca semn de stindard şi de cruce,
De parcă ar vrea să vă spună că tot el povara v-o duce.
Românul ce-n suflet mai simte credința cea dreaptă şi bună,
Să creadā că-i fiul lui Ştefan şi-i vrednic de stirpea străbună.

Legământ să faceți  cu toții în fața lui Ştefan cel Sfânt:
Cinsti-veți strămoşii, păstra-veți credința, oricât veți trăi pe 
pământ.

† Ioachim
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

Editorial al Centrului de zi pentru copii al 
Asociaţiei “Sf. Voievod Ştefan cel Mare” -  Hârja

Aceast număr apare cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, 
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

Odă Sfântului Ştefan cel Mare,
5 ani

Voievodul românilor                



Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare – Hârja” a luat 
naștere la data de 11 iunie 2012. Deși, se împlinesc abia cinci 
ani de la înființare, instituția se dezvoltă continuu, pentru 
că munca spre binele celui aflat în dificultate, nu poate 
stagna.

Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare – Hârja”, dorește 
a fi  o emblemă în ceea ce reprezintă lupta pentru preve-
nirea şi depăşirea unor situații de dificultate, vulnerabili-
tate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi 
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale 
şi în scopul creşterii calităţii vieţii celor două extreme ale 
vieții: copilăria și bătrânețea.

Instituția  îşi desfăşoară activitatea în cadrul a douăsprezece 
centre sociale, dintre care trei sunt acreditate și licențiate 
pentru asigurarea îngrijirilor psiho-socio-medicale, de re-
cuperare și de petrecere a timpului liber: Centrul rezidențial 
pentru îngrijirea persoanelor vârstnice; Serviciul de îngrijire la 
domiciliu persoane vârstnice; Centrul de zi pentru copii „Sf. Di-
onisie Exiguul”. 

La aceste servicii licențiate se adaugă nouă centre de zi pen-
tru copii și tineri, dezvoltate în parteneriat cu instituțiile 
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de învățământ din zonele limitrofe cu scopul diversificării 
activităților de petrecere a timpului liber, realizării schim-
bului intergenerațional și susținerii copiilor din medii de-
favorizate și cu potențial intelectual, după cum urmează:

 1. Centrul de creație, artă și tradiție „Sf. Andrei Apos-
tolul” Hârja;
 2. Centrul de creație, artă și tradiție „Sf. Parascheva” în 
parteneriat cu Școala Gimnazială Ferăstrău ;
 3. Centrul de creație, artă și tradiție „Sfintii Împărați 
Constantin și Elena”  în parteneriat cu Școala nr. 2 Oituz;
 4. Centrul de tineret și voluntariat „Sf. Filofteia” în 
parteneriat cu Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești;
 5. Centrul de tineret și voluntariat „Sf. Dimitrie Izvorâ-
torul de Mir” în parteneriat cu Colegiul Național „Dimitrie 
Cantemir” Onești;
 6. Centrul de tineret și voluntariat „Sf. Trei Ierarhi” în 
parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești 
și Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” Protopopiat 
Onești;
 7. Centrul de cultură, artă și spiritualitate „Sf. Voievod 
Ștefan cel Mare”; 
 8. Centrul de zi pentru copii „Sf. Nicolae” în parteneriat 
cu Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – 
Onești;
 9. Centrul de Excelență în Dezvoltarea Resurselor In-
telectuale și Culturale ale tinerilor.

 Astăzi, după cinci ani de la înființare, avem în grijă 
105 persoane vârstnice în rezidență, 20 de persoane vârst-
nice îngrijite la domiciliu și 40 de copii în cadrul centrelor 
de zi.
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Serviciile furnizate asigură persoanelor vârstnice o îngri-
jire integrată, bio-psiho-socio-spirituală, scopul final fiind 
creșterea calității vieții rezidenților.

Serviciile oferite se concentrează pe menținerea sau 
recăpătarea independenței persoanei vârstnice prin im-
plicarea activă în activitățile de terapie medicală, terapie 
de recuperare și reabilitare, terapie spirituală și terapie 
ocupațională.

Centrul oferă condiții de cazare în camere de 1, 2, 3 sau 4 per-
soane, în funcție de nevoia de socializare și de interacțiune 
a beneficiarilor. Camerele pot fi personalizate de fiecare 
beneficiar în parte pentru ca acomodarea la noul mediu 
instituțional să fie cât mai ușoară.

Centrul este dotat pentru a facilita acordarea tuturor servi-
ciilor de îngrijire.

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
persoane vârstnice

Serviciul de îngrijire la domiciliu deserveşte un număr de 20 
de persoane vârstnice,  persoane singure sau care au copii la 
sute de km distanţă, persoane bolnave, greu deplasabile sau 
imobilizate care trăiesc în lipsuri şi singurătate.

Serviciile prestate în mod gratuit beneficiarilor se 
concentrează pe asigurarea asistenţei medicale şi a  îngri-
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jirilor, pe îngrijire paleativă, socializare şi petrecere a tim-
pului liber, consiliere socială și psihologică tuturor benefi-
ciarilor.

Centrul de zi pentru copii 
„Sf. Dionisie Exiguul” Hârja

Activitatea doreşte să fie un adaos social - etic, de calitate, 
în care se împleteşte armonios deprinderea aptitudinilor 
intelectuale şi practice cu formarea caracterului. Program-
ul pentru copii este un serviciu deschis către comunitate, 
care nu se substituie familiei, dar ajută părinţii.

De aceste servicii beneficiază un număr total de 20 de co-
pii cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani, proveniţi din fami-
lii în situaţii de risc, care au o situaţie materială precară, 
care au nevoie pentru copiii lor de o alternativă în care sa 
fie supravegheaţi de personal cu pregatire specială, într-
un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de 
relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar 
şi cu adulţii, nivelul cooperării, nivelul comunicării ver-
bale şi nonverbale, nivelul creativităţii, îmbunătăţirea 
competenţelor sociale, cunoaşterea propriei persoane, etc.
Deși proiectul se află încă la vârste fragede, activitățile în-
treprinse de copiii centrului, oferă acestuia calitatea de dez-
voltator al unor noi perspective în descoperirea abilităților 
și preferințelor celor mici.

Cele mai preferate activități desfășurate de copii sunt re-
alizate în cadrul următoarelor ateliere: atelier de lumânări 
decorative; atelier de pictură pe sticlă și sculptură în lemn, 
atelier de creație literară etc.
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Economie socială
Pentru a ne putea continua munca social-filantropică 
desfăşurată în cadrul instituției, suntem într-o continuă 
dezvoltare de activităţi generatoare de venit, care pe lângă 
faptul că mențin activitatea din punct de vedere financiar, 
oferă tuturor beneficiarilor, copii și vârstnici deopotrivă, 
posibilitatea de integrare socială, comunitară, de incluzi-
une, redescoperire personală și utilitate prin implicare 
activă.

Cele mai importante activități de economie socială dezvol-
tate de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel  Mare - Hârja” sunt:
 1. Ferma de animale;
 2. Sera de legume;
 3. Patiseria și brutăria socială „Ștefaniana”;
 4. Atelierul de lumânări decorative;
 5. Atelierul de croitorie și broderie;
 6. Servicii de pomenire;
 7. Atelier de curățătorie, spălătorie și călcătorie veșminte 
bisericești;
 8. Atelier de olărit;
 9. Atelier de țesătorie și broderie tradițională. 
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Testimoniale
„Una dintre instituțiile reprezentative pentru Eparhia Romanului 
și Bacăului, cu un mare potențial social-medical, este „Asociația 
Sf. Voievod Ștefan cel Mare” de la Hârja, acolo unde se ostenesc 
oameni de mare valoare morală și profesională. Aprecierile de 
care se bucură acestă instituție, la cel mai înalt nivel, au făcut 
ca Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” să devină un 
model pentru instituțiile de gen din Moldova și nu numai.”

„Contextul divers  al colaborării instituționale a Facultății de Fi-
losofie și Științe Social-Politice ne-a permis să remarcăm capaci-
tatea organizației de a integra și face reciproc avantajoasă acti-
vitatea studenților noștri de la asistență socială aflați în stagii de 
practică de vară. Am avut, de asemenea, posibilitatea de a consta-
ta implicarea reprezentanților asociației în forurile profesionale și 
în primul rând în conducerea Asociației Directorilor Instituțiilor 
pentru Vârstnici (A.D.I.V.) România.”

„Furnizorul de servicii sociale relaţionează şi comunică permanent 
cu alţi furnizori şi cu întreaga comunitate, promovează o imag-
ine pozitivă a beneficiarilor şi cele mai bune practici, facilitează 
potenţialilor beneficiari accesul la servicii fără discriminare de 
sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate, având 
stabilite criterii obiective de eligibilitate şi admitere specifice servi-
ciilor sociale furnizate şi resurselor disponibile.”

“Copiii împreună pentru o lume mai bună” 7

AJPIS BACĂU
Director Executiv,
Ing. Cristina Mihaiela Ciobanu – 2014

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI 
BACĂULUI
Arhiepiscop Ioachim Giosanu – 2017

UNIV. „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Decan,
Conțiu Tiberiu ȘOITU – 2017



„Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, a fost 
implicată de-a lungul timpului în diverse proiecte sociale, 
îndeosebi în programe ce dezvoltă servicii pentru tineri și 
persoane vârstnice, iar rezultatele sale sunt binecunoscute și 
apreciate la nivelul județului Bacău și nu numai.”

„Mă aflu în acest centru de 3 ani, în tot acest timp am ben-
eficiat de condiții optime de îngrijire și de masă. La „noi” așa 
cum ne place să spunem suntem „acasă” pentru că totul este 
ca acasă. Condițiile în care trăim ne ajută să ne suportăm 
bătrânețea mai ușor.”

„Mie îmi plac foarte mult activitățile de la Centrul de zi pen-
tru copii. Tabăra de vară de la mare a fost foarte distractivă, 
ne-am simțit ca o familie și asta a contat cel mai mult. Îl 
putem considera pe domnul Părinte un tată pentru noi, 
fiindcă ne iubește, are mare grijă de noi și ne dorește doar 
binele.”
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CONTACT
Asociația “Sf. Voievod Ştefan cel Mare”
Loc. Hârja, nr. 127, com. Oituz, Bacău
Tel/Fax:  0234/337761
Email:  parohiaharja@yahoo.com

Web: www.caminharja.ro
RO 9 0 R N C B 0 0 3 0 1 2 8 0 6 5 5 7 0 0 0 1
Președinte: Pr. Ilarion Mâță – 0745871959

CNASR BACĂU
Președinte,
Lucian BODOR – 2017

Z. S. (67 ani) 
beneficiar al Centrului rezidențial 
2017

M. E. (16 ani)
beneficiar Centru de zi pentru copii
2017
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