FUNDAŢIA “CUVÂNTUL CARE ZIDEŞTE”
STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR. 3, CRAIOVA, TEL. 0251 521 908

Organizaţie nonguvernamentală
patronată de către
Mitropolia Olteniei
şi desfaşoară cu precădere proiecte,
programe, activităţi cu caracter
educaţional şi cultural

Activităţile cu caracter permanent
 Campania 2% - Sprijin pentru viitor
 Campania Micul Samarinean Milostiv
 Campania Un mărţişor de suflet
 Festivalul oratoric „Sfântul Ioan Gură de Aur”
 Festivalul „Îngerul a strigat”
 Festivalul – concurs „Icoana – fereastră spre cer”
 Festivalul – concurs de Poezie religioasă
 Festivalul – concurs “Glas de înger”
 Activităţi în Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din Craiova

Alte activităţi
 Catehizare şi socializarea în Grădiniţele aflate în patronaj
 Acţiuni filantropice de sărbători
 Simpozioane pe teme culturale
 Cursuri pentru elevi si cadre didactice

Campania 2% - Sprijin pentru viitor
 Potrivit Codului Fiscal al României, începând din anul 2005, fiecare
contribuabil poate redirecţiona 2% din impozitul pe venitul global plătit la stat
către o organizaţie non – guvernamentală.
 Proiectele de parteneriat cu unitățile școlare, au ca obiectiv principal sprijinirea
elevilor cu rezultate bune la învăţătură dar cu probleme materiale deosebite,
precum şi acelora aflaţi în situaţia de abandon şcolar.

Campania “Micul Samarinean milostiv”
 Fondurile din această campanie se adună din
distribuirea de calendare, iconiţe, felicitări, în această
acţiune implicându-se activ profesorii de religie.
 Fondurile vor fi returnate către elevii cu probleme
sociale

Festivalul „Îngerul a strigat”
 Festivalul are drept obiectiv promovarea în
rândul elevilor a tradiţiilor specifice
sărbătorilor pascale. Se derulează în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în speţă
cu inspectorul de Religie.

Festivalul oratoric „Sfântul Ioan Gură de Aur”
 Scopul acestui Festival este de a da posibilitatea
adolescenţilor să înveţe şi să vorbească despre credinţa,
religia şi moştenirea lor creştină. Prin aceasta se va
întări înţelegerea şi aprecierea identităţii lor de creştini
şi se va contribui la maturitatea şi creşterea lor
spirituală.

Festivalul-concurs

„Icoana – fereastră spre cer”

 Festivalul se adresează elevilor de ciclul primar,
gimnazial și liceu, având următoarele secţiuni:
 pentru clasele I-IV: desen, acuarelă şi icoană pe
lemn/sticlă
 pentru gimnaziu si liceu: acuarelă şi icoană pe
lemn/sticlă.

Festivalul – concurs de Poezie religioasă


Participanţi: elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal

 Concursul se desfăşoară în două etape: preselecţie şi faza
finală.

Festivalul – concurs “Glas de înger”
 Are ca scop principal promovarea colindelor şi tradiţiilor
specifice sărbătorii de Crăciun.
 Se adresează elevilor din ciclul primar, gimnaziu şi liceu
Se desfăşoară în două etape:
- Preselecţii – organizate pe zone
- Faza finală

