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Raportul anual al Serviciului de asistenta comunitara  

al Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu  pentru anul calendaristic 2021 

 

Din Consiliul consultativ din partea Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu fac parte: 

Dr. Holger Lux, Hildegard Dahinten, Erika Scherer și Wieland Köber. 

 

Domenii de activitate 

În comunitate: 

În 2021, cele 10 voluntare au făcut din nou numeroase vizite la domiciliu, susținând angajamentul nostru 

diaconal cu multă empatie și abilități interpersonale. În plus față de rutina zilnică, am făcut 33 de vizite, care au 

implicat sprijin specific de urgență, întocmirea unui istoric social, eliberarea de medicamente sau alte tipuri de 

consiliere.  Dorim să profităm de această ocazie pentru a le mulțumi sincer colaboratorilor noștri.   

În lunile februarie și martie 2021, a fost actualizată lista persoanelor aflate în dificultate și au fost colectate noi 

informații cu privire la persoanele care primesc sprijin financiar.  Pe enoriașii care nu se puteau prezenta 

personal la biroul parohial din cauza vârstei sau a infirmității, îi vizitam personal la domiciliu și verificam la fața 

locului. Astfel, a rezultat o listă cu 39 de enoriași care au primit în luna august un sprijin în valoare de 242 

lei/persoană. 

În anul de raportare 2021, i-am surprins din nou pe enoriașii noștri cu un pachetel de Paște și de Crăciun - o 

tradiție care este foarte apreciată de toți. Datorită muncii femeilor din parohia noastră, 183 de enoriași cu 

vârsta de peste 75 de ani au fost surprinși cu câte un pachetel de cafea și dulciuri. Din nefericire, mulți dintre 

voluntarii nostri nu mai sunt printre noi sau au o vârstă înaintată, ceea ce face din ce în ce mai dificilă 

realizarea și distribuirea pachetelelor cadou. În aceste condiții, va trebui să discutăm foarte curând dacă 

această frumoasă tradiție va mai fi posibilă în anul următor. 

La sfârșitul lunii septembrie, prezbiterii din consiliul consultativ al congregației noastre, împreună cu 

personalul și persoanele îngrijite din Selimbar, au copt turtă dulce pentru inaugurarea bisericii noastre. De 

Crăciun, 194 de enoriași cu vârste de peste 70 de ani au primit inimioare de turtă dulce decorate cu dragoste, 

împreună cu o invitație personală la celebrarea Adventului și la împărțirea cadourilor de Crăciun. Din păcate, 

de ani de zile nu ne putem baza pe livrarea prin poștă, motiv pentru care prezbiterii, pastorii, voluntarii, 

lucrătorii FSJ și angajații din zona diaconească au ajutat cu entuziasm la distribuirea acestor invitații și astfel au 

făcut posibil ca fiecare să primească invitația la momentul potrivit. 

Din martie 2021, parohia noastră ofera un nou serviciu de menaj: un ajutor la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice. Acesta este un serviciu de sprijin pentru activitățile zilnice, cum ar fi curățenia la domiciliu, 

pregătirea meselor, cumpărături, însoțirea și efectuarea de comisioane, asistență pentru plata facturilor de 

utilități și multe altele. Șase persoane/familii au beneficiat de acest serviciu. 

 

"Livrare masa la domiciliu" 

În 2021, 37 de persoane, dintre care 13 enoriași, au beneficiat de serviciul "Masa livrata la domiciliu". Meniul 

zilnic a fost pregătit de cantina Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. și livrat beneficiarilor de 

către șoferiul nostru. În perioada în care șoferul nostru a fost în concediu, acest serviciu a fost preluat de FSJ-

iștii noștri. 

 



Diakoniehof Schellenberg (Gospodaria sociala Selimbar)și Gutes Haus Neppendorf:   

Anul trecut, 7 adulți și 7 copii au locuit la Diakoniehof Schellenberg. Una dintre sarcinile centrale ale serviciului 

social era de a preveni abandonul școlar al copiilor mamelor singure. Cu succes. În anul școlar 2020-2021, toți 

copiii au finalizat anul școlar.  Am reușit, de asemenea, să ne asigurăm ca nici un copil nu a trebuit să fie 

separat de mamele lor din cauza presiunii autorităților. 

Pe lângă numeroasele activități cu copiii în domeniul de joaca sau socio-cultural, accentul principal a fost pus 

pe consilierea și sprijinirea mamelor în contactul cu autoritățile și serviciile sociale. Printre altele, era vorba de 

alocația familială, venitul minim garantat, alocația pentru încălzire, alocația socială pentru copii sau 

achiziționarea de rechizite școlare. Dacă a fost necesar, angajații noștri i-au însoțit pe beneficiari la 

medic/dentist, la spital, la biroul de taxe și la alte instituții. 

Promovarea reintegrării sociale în vederea unei vieți independente și autodeterminate este un lucru; 

conștientizarea și atenția acordată nevoilor personale este un alt lucru, ceea ce reprezintă obiectivul principal 

al beneficiarilor de la Selimbar. De aceea, anul trecut au fost oferite câteva activități recreative și de agrement. 

Pentru unele activități, echipa noastră de îngrijitori a beneficiat de sprijin extern, inclusiv din partea copiilor de 

la centrul de zi, ARAPAMESCU, Diakoniewerk International, voluntari din Elveția și Germania, studenți din 

București, dar și din partea comunității ortodoxe din Selimbar. Programul a inclus vizite la muzeul în aer liber, 

la grădina zoologică și o excursie de o zi în Parcul Arka de la Paltinis - o experiență specială pentru copii. De 

asemenea, au patinat la patinoarul din Sibiu și au vizitat mănăstirea Sâmbăta de Sus. Vara, înotul a fost la 

ordinea zilei, în piscina din Veștem, în lacurile sărate din Ocna Sibiului și în Aria Sibiu. 

Locuitorii din Diakoniehof Schellenberg și Neppendorf au fost încurajați în mod constant să își dezvolte 

abilitățile de viață independentă. Aceasta a inclus activități interne în ambele locații. 

La gospodaria ecologica sociala din Selimbar sunt crescuți și îngrijiți un măgar, 10 oi, găini, rațe și curcani. De 

asemenea, doi câini și două pisici înveselesc ferma. 

Pe cei aproximativ 1 000 de metri pătrați de teren agricol se cultivă cartofi, porumb, sfeclă furajeră, ceapă, 

usturoi, roșii, ardei, fasole și alte plante utile și de grădină. Alte părți ale terenului servesc drept pășune pentru 

animale. La Diakoniehof Schellenberg există, de asemenea, o grădină de flori de aproximativ 300 m2, care este 

extinsă în fiecare an. În plus, au fost create noi parcele în care au fost plantate diverse flori și floarea-soarelui. 

Toamna, după recoltă, o parte din produsele recoltate erau date persoanelor beneficiare, iar restul erau date 

pentru donații. Printre produse se numără diverse conserve de iarnă, gemuri (marmelade), murături, pliculețe 

de ceai (diferite sortimente), plante medicinale, rachiu și vin. Mai nou, am produs și saculeti din panza umpluti 

cu salvie care pot fi folosite pentru aromoterapie, ca plante medicinale pentru inhalare și pentru combaterea 

moliilor în dulapuri. 

În toate activitățile din gospodărie, în grădină, pe câmp și în îngrijirea animalelor, toți beneficiarii - adulți și 

copii - au fost de mare ajutor. 

De asemenea, au fost efectuate lucrări la cimitirul din Selimbar. De exemplu, grădinarii noștri, împreună cu 

beneficiarii și voluntarii din Elveția, au cosit iarba înaltă, au tăiat copacii și arbuștii și au eliminat gunoiul și 

deșeurile, aducând astfel o contribuție valoroasă la restaurarea cimitirului. 

Ca element de legătură între orientarea diaconală și componentele culturale și turistice ale Diakoniehof 

Schellenberg, este necesară renovarea magazinului de la stradă - o lucrare care a fost deja începută anul 

trecut. Scopul este ca în viitor, pe de o parte, produsele din gospodarie și din grădină să poată fi valorificate, 

iar pe de altă parte, magazinul să poată oferi ca o oportunitate de angajare a 1-2 beneficiari în cadrul vieții 

asistate și al integrării în muncă. Ambele servesc la durabilitatea gospodariei. 

În urmă cu aproximativ doi ani, am descoperit o veche vatra pe lemne la parterul fostei case parohiale (în 

prezent, casa de locuit pentru beneficiari). Este frumos încorporată în boltă, dar, din păcate, nu mai este 

folosită de zeci de ani. S-a născut ideea de a repune în funcțiune vatra și întreaga brutărie, în vederea 

reintegrării profesionale a beneficiarilor, de a face propria pâine pe vatra și alte produse de panificație pe care 

să le obtina si eventual a le valorifica.  



Un constructor de cuptoare profesionist, un adevărat instalator de sobe/hoarne/vetre, a renovat vatra pe 

lemne pentru noi și l-a făcut din nou funcțional. Alte lucrări au constat în repararea și relocarea diferitelor 

conducte de apă, instalații electrice și pompe care erau în legătură cu această încăpere. Ceea ce lipsește acum 

este echipamentul de bază pentru brutărie, cum ar fi o chiuvetă de brutărie, o masă de brutărie, rafturi, coșuri 

de depozitare etc. 

Suntem încrezători că proprietatea noastră are o misiune importantă de îndeplinit pentru rezidenții noștri 

defavorizați, în numele lui Dumnezeu. 

 

Sibiu, 28.02.2022 Annemarie Fazakas 


