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Fundaţia Stânca Veacurilor, cu sediul în Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu nr.108A, 

furnizor al serviciului social licențiat ”Servicii de asistență comunitară” a susţinut pe parcursul 

anului 2016 programe creditate DRS și activități speciale în penitenciarele Constanța-Poarta 

Albă, Tulcea,  Bucureşti - Jilava, Giurgiu, Bacău, Bistrița, Târgu Jiu, Gherla, secţia exterioară 

de la Cluj a penitenciarului Gherla, Deva, Ploiești-Târgşorul Nou, Spitalul Penitenciar Dej, 

Spitalul Penitenciar Jilava-la secţiile femei, maximă siguranţă, tineri şi minori. 

Aceste programe au avut teme ce le-am regăsit în nevoile persoanelor aflate în detenţie 

în vederea asistării lor în perioada de detenţie, dar şi ca pregătire a lor pentru ziua în care 

trebuie să plece din nou în familii și comunitate. Am dorit, și sperăm că am și realizat acest 

lucru, ca toate programele și activitățile pe care le-am susținut să fi fost cel puțin la aceeași 

calitate ca și cele susținute de către reprezentanții penitenciarelor pentru a putea menține 

aceleași standarde de calitate. 

Pe parcursul anului 2016 s-au susținut de către reprezentanții fundației noastre 

următoarele programe creditate: 

1. „Un nou început”- program de prevenire a situaţiilor de risc creditat de către Direcţia 

de Reintegrare Socială în luna decembrie 2011. Acesta a avut 345 beneficiari şi a fost 

desfăşurat în penitenciarele: Constanța-Poarta Albă – 79 beneficiari, Deva - 42 de beneficiari, 

Bacău - 26 beneficiari, Bucuresti –Jilava -62 de beneficiari,  Bistrița – 21 de beneficiari, 

Tulcea – 102 beneficiari,  şi Târgu Jiu -13 beneficiari.  

2. ”Liber și reintegrat”  - program de pregătire pentru liberare-  a avut 219 beneficiari 

din care: 33 de beneficiari la Târgșor, 42 de beneficiari la Constanța-Poarta Albă, 20 de 

beneficiari la Bacău, 21 de beneficiari la Deva, 20 de beneficiari la Bistrița 19 beneficiari la 

Tulcea și 64 de beneficiari la București Jilava. 
3. ”Ființa umană între drepturi și responsabilități”-  program de educație civică a avut 

106 beneficiari din care 58 la Penitenciarul Deva, 28 de beneficiari la Penitenciarul Spital 

București-Jilava și 20 la Penitenciarul București - Jilava.  

4.  ”Universul Bibliei – Cartea care a schimbat lumea” –program educativ ce s-a 

desfășurat prin corespondență. La acest program s-au înscris 557 de beneficiari din 33 de 

penitenciare și anume: Aiud, Arad, Bacău, Deva, Bistrița, Botoșani, Brăila, Codlea, Mioveni, 

Craiova, Focșani, Găiești, Galați, Gherla, Giurgiu, Iași, Jilava, Spital Jilava, Mărgineni, 

Oradea, Ploiești, Constanța-Poarta Albă, Rahova, Satu Mare, Slobozia, Spital Târgu Ocna 

Târgșor, Tichilești,Timișoara, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Tulcea și Vaslui. În anul 2016 au 

finalizat acest program 171 de persoane. 

5. ”Pași spre familia de acasă” – program educativ de pregătire pentru reintegrarea în 

familie - a avut 152 de beneficiari. Acesta s-a desfășurat în penitenciarele: București Jilava-

60 de beneficiari, Bistrița-20 de beneficiari, Giurgiu – 13 beneficiari, Târgu Jiu- 15 beneficiari 

și Bacău -44 de beneficiari. 
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6. ”Femeia, nevoi și împliniri” – program educativ destinat femeilor ce a avut 51 de 

beneficiari și anume: 12 în Constanța-Poarta Albă și 39 în Gherla-secția Cluj. 
7. ”Reuniune de familie”- program de pregătire pentru reintegrarea în familie care a avut 

69 de persoane private de libertate la care se adaugă membrii familiilor lor după cum 

urmează: Bacău-11 persoane, Poarta Albă- 18 persoane, Târgu Jiu – 14 de persoane, Tulcea -

18 persoane și Bistrița –8 persoane. 
8. ”Educație pentru viața de familie”- susținut în Penitenciarul Spital București- Jilava- 

28 beneficiari. 

9. ”Program de educație civică” susținut de către voluntarii noștri la Penitenciarul 

Spital București Jilava – 29  de persoane private de libertate. 

10. ”Programul ”Independent și responsabil” desfășurat la Penitenciarul Spital 

București Jilava cu 21 beneficiari. 

De asemenea s-au mai susținut și următoarele programe și activități: 

11. ”Copilul un dar prețios”-  activitate destinată dobândirii de cunoștințe legate de 

înțelegerea comportamentului copiilor. În cadrul acestei activități a fost distribuită mamelor 

încarcerate cartea ”Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor” scrisă de autorul Gary Chapman 

28 beneficiare au fost persoanele private de libertate de la penitenciarele Gherla- secția 

exteriaoară Cluj- 14 beneficiare și Constanța –Poarta Albă -14 beneficiare. 

12. ”Alfaz”- program de alfabetizare susținut la Penitenciarul Deva-39 beneficiari. 

13. ”Marea dezbatere a învierii” – activitate specială desfășurată la Penitenciarul 

Constanța-Poarta Albă cu ocazia sărbătorilor Pascale- 14 beneficiare. 

14. ”Tehnica șervețelului” – activitate tip hobby, realizat în colaborare cu Penitenciarul 

Constanța-Poarta Albă – 16  beneficiare. 

15. ”Valori creștine”- activitate moral-religioasă desfășurată la Penitenciarul Deva-21 

beneficiari. 

16. ”Reguli de viață-reguli de șah”- concurs de șah – susținut la Penitenciarul Constanța-

Poarta Albă- 14 beneficiari. 

17. Activități sportive (fotbal, volei, tenis de masă)- susținute la Penitenciarul Constanța-

Poarta Albă-40 beneficiari. 

18. Concert de muzică populară- susținut de către domnul Ovidiu Liteanu în fața a 72 de 

beneficiari de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă. 

19. Concerte de colinde susținute de voluntarii din comunitate la penitenciarul Gherla, 

Spital Dej, Tulcea și Constanța-Poarta Albă. 

20. Biblioteca vie- în cadrul acestei activități reprezentanții fundației au fost ”cărți vii” 

pentru penitenciarele Bacău, Constanța-Poarta Albă și București-Jilava. 

21. Proiecte social-umanitare de ajutorare a persoanelor private de libertate susținute 

cu ocazia diverselor sărbători religioase – 1051 de beneficiari. 

 

Pe lângă acest programe și activități s-au mai susţinut diverse teme de interes general în 

funcţie de specificul fiecărui penitenciar sau grup de beneficiari. 

 

Pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ al  persoanelor încarcerate, 

am avut şi întâlniri de terapie ocupaţională-creaţie, în care ele au fost învăţate şi au realizat 

diferite obiecte decorative, ca de exemplu: felicitări pentru diferite ocazii (1 şi 8 Martie, 

Paşte, 1 iunie, Crăciun),  mărţişoare,  ornamente de Crăciun  şi altele. 

 

Cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie au fost organizate pentru femeile deţinute la 

penitenciarele Poarta Albă, Cluj, Bacău și Târgșor  activităţi speciale şi s-au împărţit mici 

pachete cu lucruri necesare femeilor.  

 



Alte activităţi speciale au fost întâlnirile  de Paşte în cadrul cărora s-au făcut, 

împreună cu persoanele private de libertate, programe de cântece şi poezii cu specificul 

tematicii de paşte şi s-au împărţit în penitenciare cadouri conţinând obiecte de igienă 

personală, alimente și obiecte de îmbrăcăminte.  

       

Ultima activitate specială pe care am desfăşurat-o în anul 2016 a fost programul de 

Crăciun, care a cuprins următoarele activităţi: susţinerea unor programe cultural-artistice cu 

implicarea grupelor de voluntari din comunitate,. Cu această ocazie s-au împărţit  pachete 

conţinând alimente, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte etc. 

 

Un aspect foarte important este pregătirea constantă a echipelor de voluntari ce participă la 

implementarea programelor, pentru a putea oferi calitate, profesionalism şi eficienţă. 

Ne arătăm disponibilitatea de a continua aceste programe din penitenciare şi în libertate 

cu persoanele private de libertate care şi-au ispăşit pedeapsa. 

 

Pe tot parcursul anului 2016, în urma activităţilor desfăşurate la penitenciarele menţionate 

la începutul raportului s-au centralizat următoarele date: 

1. Kilometri parcurşi pentru a se ajunge la penitenciare- 47890 km. 

2. Au avut loc 686 de întâlniri în penitenciare; 

3. De programele și activităție noastre au beneficiat 2872  persoane private de libertate 

(inclusiv persoanele care au participat la activități sau proiecte social-umanitare), adică 

peste 10% din populația încarcerată.  

4. Au ajutat la implementarea programelor şi activităţilor speciale 151 voluntari; 

5. Au fost distribuite persoanelor private de libertate următoarele bunuri: 

a) 998 de cărţi; 

b) 1275 reviste, broşuri etc. 

c) Pachete conţinând alimente, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, etc. în 

valoare de 12343 roni. 

d) Alimente și suc  în cadrul întânirilor în valoare de 58715,6 roni. 

e) Produse de igienă în valoare de 754 roni. 

 

Menţionăm că toate aceste bunuri au provenit din contribuţiilor personale ale 

voluntarilor sau a sponsorilor şi au fost distribuite persoanelor private ca un ajutor 

material pentru depăşirea etapelor dificile în care se află. 

 

Fundația Stânca Veacurilor a sponsorizat penitenciarele cu următoarele bunuri de mai  

jos: 

 

a. Timbre și plicuri pentru cursurile prin corespondență în valoare de 20154 

roni. 

b. 150 pături în valoare de 2756,76 roni. 

c. Alimente, cadouri si transportul copiilor in cadrul întâlnirilor de reuniune 

de familie în valoare de 4390,77 roni. 

d. Poarta Albă: materiale de construcție și scaune în valoare totală de 722,26 

roni. 

e. Tulcea: amenajare spațiu vizită în valoare de 2403,36 roni. 

 

Totalul cheltuielilor efectuate pentru persoanele private de libertate este de 105271,6 

roni. 

 



Ne reiterăm dorința pentru o colaborare la fel de bună ca până în prezent, având un 

parteneriat cu rezultate deosebite în recuperarea și reintegrarea persoanelor private de libertate.  

Cu deosebită consideraţie, 

Fundaţia Stânca Veacurilor, 

 

                    Preşedinte,  

                                     Mircea Cristian  


