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Posibilități de susținere a acestei acțiuni

Activitatea din „Casa Onisim“ este finanțată exclusiv din 
donații. Pentru aceasta, asociața a deschis câte un cont ban-
car in Lei și in EURO pentru donații. Ca și destinație de utiliza-
re se va indica: „Casa Onisim“.

„As. „Creștină pentru Copii Săraci“ 

BCR Sebes:

IBAN: RO45 RNCB 0011 0212 7419 0001 (RON) 
 RO18 RNCB 0011 0212 7419 0002 (EURO)

BIC:  RNCBROBU XXX

Stadiu: 2019

Acțiunea de ajutorare

Internatul este sprijinit, printre altele, cu nenumărate aju-
toare materiale, cum ar fi îmbrăcăminte bine întreținută, ali-
mente și mobilă. Acestea sunt livrate de diverse organizații 
de ajutorare și la inițiativa unor persoane private din Româ-
nia. Ceea ce nu este necesar în internat se predă persoane-
lor nevoiașe din întreaga țară

Sponsorizare

Mulți oameni din România trăiesc sub nivelul minim de 
subzistență și nu au suficiente alimente, îmbrăcăminte 
și combustibil pentru încălzirea locuințelor. Unele dint-
re aceste familii și persoane singulare pot fi sponsoriza-
te. Fondurile primite din sponsorizări lunare sunt predate 
100%, fără costuri de administrare, persoanelor nevoiașe 
sau sunt achiziționate alimente pentru ele. Aceste fonduri 
sunt predate numai persoanelor foarte sărace care, datorită 
condițiilor vitrege de viață, nu pot să-și poarte singure de 
grijă. Pentru evitarea abuzului, se verifică continuu situația 
acestora.



„Casa Onisim“

Casa Onisim“ și sediul asociației române „Casa Creștină pentru 
Copii Săraci“ (CCCS) se află în Petrești/Petersdorf, România.     

Ambele au fost înființate în anul 1994, la inițiativa domnului 
Hans-Udo Hoster de la „Verein zur Unterstützung christlicher 
Heime für arme Kinder international e.V.“.  De atunci, lucrarea 
este finanțată prin donații.   

Începând cu anul 1999, Matthias și Sara Müller coordonează 
„Casa Onisim“. În anul 2000, asociația „Verein zur Untertstüt-
zung von armen Familien und Kindern in Rumänien e.V.“  
și-a exprimat sprijinul. Datorită unor decrete modificate din 
România, începând cu anul 2007, căminul de copii este admi-
nistrat ca internat. 

Aici sunt primiți copii orfani sau părăsiți, precum și copii care 
provin din familii foarte sărace. Scopul acestei lucrări este de 
a le asigura copiilor tot ceea ce au nevoie. Pe parcursul tim-
pului, copiii dobândesc cunoștințele necesare, pentru ca mai 
târziu să poată duce o viață independentă. 

Motto-ul acestei lucrări este îndemnul lui Isus Hristos din Mar-
cu 10.14:   

 „Lăsați copilașii să vină la Mine!“

 

În acest moment, în „Casa Onisim“ trăiesc aproximativ 70 de 
copii, cu vârste cuprinse între 3 ani și 18 ani. Ei locuiesc în 
internat în timpul școlii, dar își petrec vacanțele, în măsura în 
care este posibil, la familiile și la rudele lor, în localitățile de 
unde provin.

Copiii sunt supravegheați și îndrumați 24 de ore din 24, în 
grupe mici, de către angajați români și germani. Mulți dintre 
acești angajați lucrează ca voluntari.

Șederea copiilor în „Casa Onisim“ nu este limitată de o 
anumită vârstă. Conform talentului lor, copiii primesc o 
pregătire școlară și, după posibilități, de asemenea o pregătire 
profesională.

Educarea copiilor se realizează după norme creștine bazate pe 
Biblie. Copiii aud Cuvântul lui Dumnezeu în orele de copii și în 
orele de studiu biblic. Astfel, ei au posibilitatea să-L cunoască 
pe Domnul Isus Hristos.

Duminica, copiii și angajații, precum și prietenii din împrejuri-
mi, se strâng pentru slujbe religioase.

Școala și grădinița „Onisim“

Toți copiii frecventează școala din localitate, cu predare în 
limba română sau cu predare în limba germană.

În toamna anului 2002, pe terenul internatului s-a ridi-
cat o școală proprie. Aici li se predă copiilor din internat 
care, datorită trecutului lor dificil, au nevoie de o stimula-
re individuală. Dotarea bună materială și tehnică și clasele 
foarte mici oferă premisele necesare.

După-masa, în clădire, copiii sunt supravegheați la efectua-
rea temelor de casă; tot aici au loc diferite activități recrea-
tive. Cu ajutorul acestora, copiii pot fi promovați individual. 
Printre activitățile recreative se numără: muzica, lucrul ma-
nual și sportul.

Dimineața, tot în clădirea școlii, își desfășoară activitatea 
grădinița „Onisim“, cu predare în limba germană. Aco-
lo, preșcolarii internatului sunt pregătiți pentru școală, 
corespunzător vârstei lor. Și aici, grupele mici și angajații 
motivați reprezintă un avantaj în promovarea copiilor.

Copiii internatului în toamna anului 2018 Angajații și voluntarii în toamna anului 2018 Clădirea școlii


