
 

 

 

 

RAPORTUL  
Preotului paroh 

Privind activitatea Cantinei Sociale Sf. Nicolae în anul 2019 

 

Cantina socială aparține Parohiei Sf. Nicolae, fiind înființată cu aprobarea Preasfințitului Dr. 

Visarion, Episcopul Tulcii.   
 Cantina socială funcționează din data de 1 iunie 2010 când a fost sfințită de către PS Visarion, însoțit 

de sobor de preoți, și autorități locale,  păstrându-și obiectul de activitate până în prezent. Cantina are toate 

avizele de funcționare (DASP; DASV; ISU; ITM) și funcționează în baza Legii nr. 208/1997 privind 

cantinele sociale. Cantina socială Sf. Nicolae prestează servicii sociale gratuite copiilor sau 

persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite, prin pregătirea și servirea unei mese 

principale la prânz. Alimentaţia beneficiarilor de servicii ale cantinei sociale  are la bază un plan-meniu 

săptămânal, întocmit atât de preoţii parohiei, cât şi de personalul ce deservește bucătăria şi  voluntari - 

asistenţi medicali, cu asigurarea aportului de calorii, lipide, glucide si alte elemente. Meniul este diversificat 

în funcţie de sezon. 

Alimentele sunt depozitate şi păstrate în spaţii special amenajate conform normativelor în 

vigoare. Hrana este pregătită de personal calificat, iar bucătăria corespunde normelor igienice şi sanitare fiind  

dotată cu utilaje şi instrumentar necesar procesului de pregătire a hranei. Zilnic se iau probe de mâncare care 

sunt păstrate într-un frigider timp de 72 de ore. În baza meniului săptămânal se întocmeşte necesarul de 
alimente. Toate acestea se realizează în baza unui program de activitate. 

       Prezenţa beneficiarilor în cadrul acestui serviciu este consemnată într-un caiet de evidenţă a prezenţei la 

masă care este verificat săptămânal de coordonator -  preot paroh al cantinei sociale, iar în situaţia 
absenteismului beneficiarului, se face o deplasare la domiciliul acestuia pentru a se constata cauzele absenţei. 

Sunt asigurate beneficiarilor activităţi de  igienă, înainte şi după servirea mesei. Beneficiarii au însuşite 

deprinderi de igienă, dar acestea trebuie realizate sub îndrumare, punându-le la dispoziție materiale igienico-
sanitare: șervețele, săpun lichid, etc. 

  Copiii asistați proveniți din familii cu posibilități materiale reduse sunt în număr de 20, cu 

vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Aceștia au fost încredințați serviciului social asigurat prin cantina 

socială de către D.A.P.S. Tulcea, instituție cu care parohia noastră are încheiat un protocol de 

colaborare. Asistentul social din partea D.A.P.S. Tulcea, împreună cu un reprezentant al parohiei s-a 

deplasat la domiciliul fiecărui asistat în parte pentru a constata situația existentă. De asemenea 

parohia noastră are încheiat un Contract de Asociere cu Consiliul Local al Municipiului Tulcea. Pe 

lângă masa zilnica primită copii beneficiază de pregătire la diferite materii cu profesori calificați, pe 

bază de voluntariat. Cei asistați sunt implicați în diferite activități educative și evenimente culturale 

desfășurate în cadrul bisericii noastre. Cu ajutorul oamenilor de bine și a enoriașilor parohiei noastre 

copii au beneficiat de hăinuțe noi și încălțăminte, oferite cu prilejul marilor Sărbători Creștine.  

 Resursele financiare necesare pentru buna  funcționare a cantinei sociale sunt asigurate din 

surse proprii, donații și sponsorizări, și fonduri de la Consiliul Local al Municipiului Tulcea.    

 Rezultatele așteptate în urma acestor demersuri este să îmbunătățim condițiile de viață și de 

sănătate  a copiilor asistați, să ajutăm copii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse să se 

integreze în societate, să ajutăm la ameliorarea situației sociale a acestora și de asemenea prevenirea 

abandonului școlar prin serviciile sociale oferite de noi.  

Activitatea cantinei sociale este susținută de personal calificat angajat, și de voluntari prin 

contract de voluntariat, dar de oameni de bine ce ajută la punerea în practică a filantropiei creștine.  

Parohia Sf. Nicolae prin Cantina Socială își propune pentru perioada următoare continuarea şi 

îmbunătăţirea activităţii sale de sprijinire a familiilor nevoiaşe, de ajutor acordat elevilor şi de 

dezvoltare a bazei sale materiale. 
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