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

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

care a oferit asistență socială și ajutor familiilor și 
copiilor aflați în situații de risc, Asociația ARAPAMESU 
se regăsește în situația dificilă de a nu mai putea 
desfășura la capacitatea și calitatea necesare aceste 
serviciile sociale și acordarea de ajutor celor în nevoie.  

 
După ce în urmă cu un an am pierdut cofinanțarea 

primită din Elveția, nu s-a gasit o soluție, cu toate 
demersurile făcute spre actori publici (beneficiari 
indirecți ai serviciilor Asociației) sau /și privați. Începând 
cu luna august 2017 tot personalul (asistenți sociali, 
lucrători sociali, psihologi, educatori) lucrează în sistem 
de voluntariat.  

 
Situația gravă a copiilor și familiilor necesită 

programe integrate și parteneriate între autorități, ONG, 
biserici, servicii sanitare și actori economici pentru 
combaterea efectelor negative de genul violenței, 
infracțiunilor, raspândirii bolilor (ni s-au semnalat 
numeroase cazuri de hepatită la copii) și educării celor în 
situații de risc, prin aceste măsuri protejându-ne practic 
pe noi cei implicați. 

Ofera un ajutor Centrului de Zi! 

Centrul de zi “Sister Mary Rose Christy” 

Donatii haine si imbracaminte 

Jocuri in curtea centrului 

Ajutor la teme pentru casa 

 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.  
 In fiecare vineri tinem concursul de cultura generala, 
unde cei mici se intrec in cunostiinte si sunt rasplatiti cu 
jucarii si cadouri. 
 Zilnic, in curtea centrului si in spatiile de joaca din 
apropiere organizam activitati sportive si relaxante pentru 
copii. 
 In aceasta perioada am participat la spectacolul 
interactiv de teatru si muzica impreuna cu Teatrul Mic si 
formatia Gypsy Jazz. 
 In luna octombrie a avut loc o intalnire in cadrul 
Reletel Sociale Gusterita, in care s-au dezbatut probleme 
sociale ale orasului si mai ales in zona din Gusterita, invitatii 
si-au expus parerile si au propus luarea de masuri si aducerea 
la cunostiinta autoritatiilor asupra problemelor. 
 Petrecerea de Halloween, organizata de Centrul de zi 
a fost un succes, copiii s-au distrat impreuna costumati in 
fantome si spirite infricosatoare. 
 Cativa donatori au ajutat cu haine, imbracaminte, 
incaltaminte, jucarii si asternuturi de pat; parintii celor mici 
au fost foarte recunoscatori. 
 Va multumim din suflet! 
  

 Presedinte, Ranf Ioan 

 

 Sponsori si donatori: 

 Primaria Municiului Sibiu, Consiliul Local Sibiu, SPAS Sibiu, U. Zimmerman, Parish of Pfaffnau, 
Mrs. Gertrud S., Stega Construct S.R.L, Teodor Garabet, Inpec Engineering SRL, S.C. arvato services 
S.R.L, S.C. HostVision. S.R.L, S.C. Sitemani S.R.L, Moara Cibin, SC Best Drinks Srl, Cabinet psihologic 
Ioana Campean, Morar Alexandra, Goicea Tudor, Piticas Patricia, Socol Camelia, Insotrio Enterprises, 
Zaira Aleternatives, Niromex Intertrans, Focus Optic, Barbu Alexandru. 

 

Desene si activitati recreative 

Jocuri in curte 

Petrecerea de Halloween 

Intalnire Retea Sociala Gusterita 


