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Ajutorul pe care fiecare dintre noi îl poate oferi 
este de un real folos pentru continuarea unei activitati 
recunoascuta la nivelul Sibiului. 

 
După mai bine de 25 de ani de activitate, timp in 

care a oferit asistenta sociala si ajutor familiilor si 
copiilor aflati in situatii de risc, Asociatia ARAPAMESU 
se regaseste in situatia dificila de a nu mai putea 
desfasura la capacitatea si calitatea necesare aceste 
serviciile sociale si acordarea de ajutor celor in nevoie.  

 
Dupa ce am pierdut cofinantarea sponsorilor din 

afara tarii, nu s-a gasit o solutie, cu toate demersurile 
facute spre actori publici (beneficiari indirecti ai 
serviciilor Asociatiei) sau/si privati. Incepand cu luna 
august 2017 tot personalul (asistenti sociali, lucratori 
sociali, psihologi, educatori) lucreaza in sistem de 
voluntariat.  

 
Situatia grava a copiilor si familiilor necesita 

programe integrate si parteneriate intre autoritati, ONG, 
biserici, servicii sanitare si actori economici pentru 
combaterea efectelor negative de genul violentei, 
infractiunilor, raspandirii bolilor si educarii celor în 
situatii de risc, prin aceste masuri protejandu-ne practic 
pe noi cei implicati. 

Ofera un ajutor Centrului de Zi! 

Proiect – crearea unui dus si reabilitarea baii 

Preparare clatite 

Reparare acoperis si exterior—Centrul de Zi Arapamesu 

Concursul de cultura generala 

 Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si activitatiile 
noastre, puteti dona in contul alaturat sau contactati-ne pe 
www.arapamesu.org, pe pagina de facebook sau direct la 
adresa Centrului de Zi. Va multumim! 
 Pagina web: www.arapamesu.org 
 Adresa: Strada Podului nr 36, Sibiu, Romania. 
 Telefon: 0040 269217528 



  

Actiuni educative, sociale si competitionale: 
CENTRUL DE ZI  

 
 In fiecare saptamana ajutam la constientizarea 
importantei ecologizarii in comunitate, astfel ca impreuna cu 
copiii si comunitatea, parcurgem strazile din jurul centrului 
de zi si adunam gunoaiele si obiectele reciclabile. 
 Zilnic voluntarii ajuta pe cei mici la temele pentru 
casa. Multi dintre cei mici nu au conditiile necesare acasa 
pentru a-si efectua temele. In timpul zilei cei mici primesc la 
noi suplimente alimentare, dulciuri, sucuri si apa, cu ajutorul 
sponsorilor si donatorilor.  
 La centrul nostru, in zilele de vacanta cei mici invata 
sa faca clatite si briose, folosind cuptorul si aragazul. 
 Concursurile de cultura generala au loc in fiecare 
vineri, cei mici se intrec in cunostiinte pentru a castiga 
cadourile si jucariile puse in joc. 
 Zilnic, in curtea centrului si in spatiile de joaca din 
apropiere organizam activitati sportive si relaxante. Lunile 
acestea au fost plin de surprize, cei mici au avut ocazia sa 
invete sa patineze la patinoarul din Sibiu; iar pentru cei 
dornici de sanius, am organizat excusii in statiunea Paltinis. 
 Sponsorii si donatorii nostri au vrut sa ne ajute in 
amenajarea spatiului Centrului de Zi. Astfel ca, din luna 
ianuarie am inceput reamenajarea baii/toaletei si crearea unui 
spatiu pentru dus. Copii care nu au o baie acasa vor putea 
face cate un dus la centrul nostru. La mansarda vom amenaja 
si crea camere, pentru a extinde spatiul pentru activitati. 
 Va multumim din suflet, donatorilor si sponsorilor, 
fara dumneavoastra toate aceste minunate lucruri nu pot fi 
posibile! 

 Presedinte, Ranf Ioan 

 

 Sponsori si donatori: 

 Primaria Municiului Sibiu, Consiliul Local Sibiu, SPAS Sibiu, U. Zimmerman, Parish of Pfaffnau, 
Mrs. Gertrud Staubli, Susanne Gass, Trudi Rudolf, A. si J. Jurt, Stega Construct S.R.L, T. Garabet, Inpec 
Engineering SRL, Policlinica Astra, S.C. Sitemani S.R.L, Moara Cibin, SC Best Drinks Srl, Cabinet 
psihologic Ioana Campean, Morar Alexandra, Goicea Tudor, Barbu Alexandru, Marinca Bogdan, fam. 
Ispas. 

 

Invatam sa patinam pe gheata 

Sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor 

Pictura si creatie 

Cursuri de ecologizare 


