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Rezumat
Articolul prezintă un model de bună practică implementat în contextul unei nevoi
acute de a asigura sustenabilitatea centrelor sociale și de a oferi o hrănă sănătoasă
pentru un trup sănătos persoanelor vârstnice și tuturor beneficiarilor asociației.
Acest tip de proiect de economie socială angajează resurse umane locale fără
ocupație și venituri, dar oferă și posibilitatea de a gestiona corect și eficient
fenomentul sărăciei și a malnutriției din această zonă defavorizată.
Persoanele vulnerabile ce prezintă grave probleme de sănătate, copiii provenind
din familii monoparentale sau aflați în grija altor persoane din familie, locuitorii din
această comunitate rurală foarte săracă sunt beneficiarii direcți ai unui proiect care
a produs o schimbare majoră în viața lor.
Cuvinte cheie: brutarie socială, patiserie, persoane vulnerabile,
economie socială, autofinanțare.

1. Cui se adresează acest proiect?
Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare–Hârja a fost inițiată în
2012, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului și Bacăului. Instituția a pus în practică un amplu proiect
social – medical și cultural – educațional dedicat persoanelor vârstnice
și tinerilor.
Proiectul se adresează beneficiarilor instituției, celor 100 de
vârstnici din Centrul social – medical rezidențial, 40 de copii de la
Centrele de zi și 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu, sustinuți de 65 de
angajați la care se adaugă numeroase cadre didactice voluntare
implicate în educația slujirii aproapelui la cele patru Centre de Creație,
Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” este o organizație creștină, care desfășoară
activități de intervenție comunitară pentru vârstnicii cu polipatologii, copiii cu risc de
marginalizare socială, tinerii voluntari și pentru copiii preocupați în a-și descoperi aptitudini
sau preocupări artistice și culturale deosebite.
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artă și tradiție populară și trei Centre de tineret și voluntariat. Aceste
Centre oferă anual peste 300 de tineri voluntari la toate activitățile de
economie socială ale asociației de la Hârja: ferma de animale, brutăria și
patiseria socială, atelierul de lumânări decorative și arte plastice,
croitoria și broderia tradițională, atelierul hand – made și sera de
legume.
2. Contextul inițierii acestui proiect
Datorită inexistenței unei finanțări pentru această categorie de
activitate, instituția a fost determinată să aplice un proiect pentru
înființarea unei structuri de economie socială care să răspundă nevoilor
nutriționale ale tuturor beneficiarilor.
Prima structură, înființată în anul 2013, a fost Ferma de animale.
A doua, în ordinea importanței este Patiseria și brutăria socială,
inaugurată la data de 21 noiembrie 2015.
Intenția asociației este aceea de a dezvolta activități de
autosusținere care să genereze venitul necesar unei bune funcționări a
tuturor departamentelor de activitate. O instituție social – caritabilă, cu
servicii social – medicale și cultural – educaționale dedicate persoanelor
vârstnice sau tinerilor, fără finanțare este o instituție pe cale de
dispariție.
3. Contribuția partenerilor
Clădirea și cuptorul au fost construite din donații și sponsorizări.
Dotarea patiseriei și a brutăriei a fost posibilă datorită sprijinului oferit
de mai mulți antreprenori din Germania, în frunte cu domnul Norbert
Homann, colaborator al instituției de la Hârja. Încă din anul 2013, prin
finanțările succesive ale proiectelor depuse la Primăria orașului Bonn,
Germania, de trei ori pe an, expertul SES Norbert Homann, de profesie
economist, a primit acordul de a veni și de a oferi consultanță asociației,
în baza finanțării SES Germania. Experiența domniei sale, de peste 40 de
ani, asigură expertiza necesară în domeniul social și medical. Domnul
Homann s-a implicat în construirea a 30 de spitale și cămine pentru
vârstnici de pe cuprinsul a patru continente. Observând disponibilitatea

Vol. VI • Nr. 2/2016

145

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ

și dorința asociaţiei noastre de a dezvolta noi structuri de autofinanțare,
a susținut acest demers prin a ne furniza din Germania aparatura
necesară dotării celor două compartimente de economie socială.
4. Scopul și obiectivele propuse
Scopul proiectului este de a intensifica activitățile de
sustenabilitate și autofinanțare atât pentru beneficiarii care sunt hrăniți
zilnic, cât și pentru sprijinul ocazional oferit mai multor persoane
vulnerabile din comunitate.
Obiectivele propuneau desfășurarea de activități economice,
prin implicarea persoanelor vulnerabile din comunitate (șomeri,
persoane cu handicap și cu risc de marginalizare socială) și prevedeau
ca ceea ce rezultă din aceste activități să susțină, pe de o parte,
activitatea deja existentă, iar în cazul în care vor exista beneficii, acestea
să fie reinvestite în domeniul social al asociației.
5. Principalele activități întreprinse
Angajarea a trei persoane vulnerabile din comunitate la acest
nou compartiment de economie socială a determinat limitarea
marginalizării lor sociale. Șomeri și cu venituri foarte mici, noii angajați
care au fost ajutați să se profesionalizeze în acest domeniu de activitate,
dau dovadă de foarte multă disponibilitate și responsabilitate în munca
depusă zi de zi.
Brutăria deservește toate centrele rezidențiale și de zi ale
asociației, cât și întreaga comunitate care își dorește să consume o
pâine după rețeta tradițională, proaspătă și naturală. În aceeași măsură,
marea majoritate a persoanelor cu posibilități financiare reduse
primesc pâine în fiecare zi prin intermediul serviciului de îngrijire la
domiciliu.
Patiseria are în componență un cuptor performant cu dospitor și
patru niveluri de coacere. Beneficiarii primesc zilnic plăcinte sau
prăjituri pregătite în acest compartiment. Persoanele din comunitate
care doresc să achiziționeze contra cost anumite produse, se pot adresa
departamentului economic pentru a fi preluat necesarul acestora.
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6. Implicarea beneficiarilor
Persoanele vârstnice din Centrul rezidențial, obișnuite să
gătească în cuptorul de acasă plăcinte sau colăcei, pot acum să își pună
în practică bucuria de a pregăti pentru copiii și nepoții lor produse de
patiserie, care să le aducă aminte de vremurile de altă dată, de casa lor,
dar și împlinirea de a face o bucurie celor dragi ai lor.
Copiii Centrului de zi, alături de persoanele vârstnice
instituționalizate, au posibilitatea de a învăța această artă de la cei mai
în vârstă. A lucra împreună și a realiza acest schimb de valori
intergenerațional este cu adevărat o mare satisfacție dătătoare de
speranțe. Tinerii nu sunt blazați, nu caută autosuficiența ci, mai mult ca
oricând, conștientizează nevoia de a asimila valorile culturale și
tradiționale ale înaintașilor. Respectul, interesul și grija de a-și însuși
cele mai mici detalii despre modul în care un produs de patiserie este
realizat, reprezintă coordonatele de bază în transferul eficient de
informații.
Voluntarii activităților sociale ale instituției sunt implicați și în
fasonarea lemnelor necesare încălzirii cuptorului. Mai ales băieții crapă
lemnele, iar fetele le stivuiesc în depozit. Toată lumea muncește cu voie
bună și nimeni nu are așteptările recompensei financiare: a ști că ești
voluntar pentru binele semenului tău, o altă recompensă mai mare nu
poate exista.
7. Rezultate
Peste 200 de pâini de 800 de grame și multe produse de
patiserie sunt realizate în fiecare zi în cadrul structurii de economie
socială. Toate acestea deservesc aproximativ 200 de persoane
vulnerabile ce primesc hrana gratuit, de trei ori pe zi, din partea
instituției. În acest fel pâinea sănătoasă produsă de brutărie poate
ajunge pe masă acestor beneficiari, având conștiința furnizării unei
alimentații adecvate, alături de celelalte produse de patiserie oferite în
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egală măsură tuturor celor implicați în proiectele social – medicale și
cultural – educaționale ale instituției.
8. Originalitatea
După aproape un an de zile de la debutul acestei investiții, se pot
vedea rezultatele unui proiect de sustenabilitate absolut necesar, întrun context în care regăsim din ce în ce mai multe persoane cu nevoi
speciale. Hrana biologică este esențială fiecărui om și fiind produsă de o
instituție a Bisericii primește și conotații spirituale. Pâinea, pe care o
oferim zilnic celor peste 200 de persoane, beneficiari direcți ai
serviciilor noastre social – medicale din cadrul asociației, este dăruită
având și sentimentul necesității hranei spirituale, prin intermediul
căreia, oamenii să îl poată întâlni pe Dumnezeu în modul cel mai
autentic. Pentru a ajunge acolo este necesar ca noi, urmașii apostolilor
lui Hristos care au primit poruncă dumnezeiască: …dați-le voi să
mănânce (Matei 14, 16), să urmăm exemplul, oferind hrana trupească
celor aflați în suferință.
Nici bătrânii, nici copiii centrelor asociației nu pot supraviețui
fără această pâine însă, mai mult ca oricând, ei au nevoie de a
conștientiza necesitatea apropierii cât mai dese de Pâinea Euharistică,
de Mântuitorul sufletelor noastre.
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