
Asociatia Acord, de cinci ani in sprijinul oamenilor
"Nihil Sine Deo", "Nimic fara Dumnezeu" este deviza care, de cinci ani, le calauzeste pasii membrilor
Asociatiei Crestin Ortodoxe Romane "Acord" din Sibiu. Organizatia, care a fost infiintata la 21
noiembrie 2006, ziua Intrarii in biserica a Maicii Domnului, are ca obiectiv major acela de a le da "O
sansa celor fara sansa", adica celor care nu reusesc sa faca fata singuri problemelor de zi cu zi. 
  
  Marti seara, membri ai asociatiei, impreuna cu mai multi invitati s-au intalnit la Centrul Şcolar pentru
Educatie Incluziva nr. 1 Sibiu, pentru a sarbatori cei cinci ani de activitate dusa in scopul intrajutorarii
aproapelui. "Am dorit sa marcam implinirea celor cinci ani de la infiintarea asociatiei. Numai prezenta in
aceasta asociatie inseamna o implicare, pentru ca prin cotizatie se pot face toate aceste proiecte (...) As
vrea sa spun ca a fost o perioada (n.r. cei cinci ani) in care am incercat sa ajutam oamenii care au venit
spre noi sau pe cei despre care am considerat ca au nevoie de sprijin", a spus preotul Ilie Horia
Arseniu, presedintele Asociatiei Acord, tinand sa le multumeasca tuturor celor care au sprijinit
asociatia in demersul de a le intinde o mana de ajutor celor aflati in nevoie. Preotul Ilie Arseniu a
multumit si conducerii ziarului Tribuna pentru sprijinul acordat in mediatizarea cazurilor disperate,
care au putut fi astfel solutionate mai usor de catre organizatia sibiana. 
  
  
  
  Proiecte vechi si noi
  
  
  
  Toti cei aflati la sedinta care s-a deschis cu o rugaciune, au aflat mai multe despre proiectele derulate de
Acord pe parcursul celor cinci ani: "Cazuri disperate", "Copiii cu minte sa mearga-nainte", "Lasati copiii
sa vina la mine", "Un pachetel cu mancare pentru fiecare!", "Ajutorul tau, de la Dumnezeu, Cel ce a facut
cerul si pamantul...", "Şcoala - comunitatea, sa-i ajutam invatandu-i" , "Sanatate pentru sate", etc,
proiecte in care si-au gasit nadejdea peste 1.500 de persoane. Pachetele cu alimente, hainele,
incaltamintea, medicamentele, serviciile si analizele medicale, achitarea de facturi la utilitati,
procurari si instalari de sobe si butelii sunt doar cateva dintre elementele care le-au adus mai multa
speranta beneficiarilor programelor derulate de Asociatia Acord. 
  
  Şedinta festiva a organizatiei a oglindit si planurile de viitor ale asociatiei, care pe langa informatizarea
activitatii, prin intocmirea si mentinerea in actualitate a bazelor de date si viabilizarea paginii de
internet are in vedere o serie de proiecte menite sa usureze viata beneficiarilor. Astfel, se urmareste in
viitor, realizarea unui parteneriat cu Asociatia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, in vederea
plasarii persoanelor apte de munca, aflate in evidentele asociatiei Acord, calificarea, cu sprijinul
Fundatiei Carl Wolff, a unor infirmiere pentru ingrijirea la domiciliu a unor persoane cu dizabilitati,
realizarea de parteneriate cu Asociatia Medicilor Pensionari si Fundatia Crucea Alb Galbena, pentru
asigurarea nevoilor sociale si medicale a unor persoane aflate in dificultati, la domiciliul acestora,
studierea posibilitatilor de atragere de fonduri din activitati desfasurate de asociati intr-o intreprindere
sociala in care sa fie angajate persoane cu dizabilitati.
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