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Cuvânt înainte

Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, 
sã nu piarã ci sã aibã viaþa veºnicã. Ioan 3:16

Consiliul Director al Blythswood 
România 

Blythswood România 

After Care al Centrului Daniel

Proiectul Basis

îºi prezintã raportul anual de 
activitãþi ºi raportul financiar valabil 
pentru anul care s-a încheiat în 31 
decembrie 2013.

Este încurajator cã 
continuã sã susþinã tineri ºi familii care 
provin din medii defavorizate din întreaga 
þarã. Am continuat sã dezvoltãm proiectul 

, proiect 
care este coordonat de o echipã plinã de 
entuziasm. Este o bucurie sã vedem tineri 
începând sã trãiascã independent ºi 
asumându-ºi responsabilitatea pentru 
viitorul lor. 

 a sprijinit multe familii 
clujene aflate în situaþii grele, majoritatea 
cazurilor fiind identificate de cãtre 
serviciile sociale ale diferitelor primãrii.

“Încrede-te în Domnul din toatã inima 
ta ºi nu te bizui pe înþelepciunea ta. 
Recunoaºte-L în toate cãile tale ºi El îþi 
va îndrepta cãrãrile.”  
                                                Proverbe 3:5-6
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Cele 105 persoane au fost selectate fãrã a 
þine cont de gen, vârstã, apartenenþa 
etnicã sau religioasã. 

Peste 3000 de cadouri de Crãciun au fost 
strânse în cadrul campaniei 

. Acestea au fost distribuite 
copiilor ºi familiilor nevoiaºe, un numãr 
mare a fost dãruit persoanelor cu 
dizabilitãþi ºi celor care au petrecut 
Crãciunul în spitale ºi câtorva întemniþaþi. 
Campania noastrã a fost susþinutã de 
cãtre indivizi, biserici, instituþii de 
administraþie publicã ºi întreprinderi. 

Am primit un sprijin de nepreþuit din 
partea oamenilor de afaceri locali care 
doresc sã aducã o schimbare în viaþa 
comunitãþi lor în care aceºtia îº i  
desfãºoarã activitãþile. 

Activitãþile noastre economice susþin în 
mare parte costurile proiectelor noastre 
sociale. 

Consiliul director doreºte sã mulþumeascã 
tuturor angajaþilor  
pentru munca ºi dedicaþia depusã de-a 
lungul acestui an.

Domnul sã continue sã vã binecuvânteze 
munca voastrã dedicatã în timp ce 
împãrþiþi dragostea lui Isus în diferite 
comunitãþi din România. 
                                             
                                            James Campbell                                                                 
                                      Preºedinte Consiliul Director

Shoebox 
Project

Blythswood România
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Tânãrul lucreazã pe actualul post de aproape ºase 

luni ºi îºi îndeplineºte sarcinile cu conºtiinciozitate 

ºi hãrnicie. Deºi recent s-au fãcut reduceri de 

personal, datoritã atitudinii ºi muncii lui el ºi-a 

putut pãstra poziþia. 

Chiar dacã are puþin timp liber, el a fãcut 

voluntariat în cadrul Proiectului Shoebox ºi a ajutat 

în strângerea, selectarea ºi transportarea cadou-

rilor de Crãciun. Dupã un drum lung ºi plin de 

încercãri, succese dar ºi presãrat cu câteva eºecuri, 

Florin a ajuns sã îºi însuºeascã abilitãþile necesare 

pentru un trai independent. La sfârºitul 

anului el va trece în urmãtoarea 

fazã a proiectului ºi se va 

muta în Tranzit II. 

Centrul Daniel – Locuinþe protejate pentru tineri

Tranzit 1

13 tineri ºi-au însuºit aptitudini de 
viaþã independentã locuind în Centrul 
Daniel unde activitãþile sunt 
coordonate ºi supervizate 

3 beneficiari au avut ocazia sã-ºi 
probeze capacitãþile dobândite în 
Centrul Daniel într-o independenþã 
supervizatã 

Tinerii care 

provin din instituþii de 

protecþia copilului sau familii 

dezorganizate deseori sunt dependenþi 

de aceste instituþii ºi nu au abilitãþile 

necesare unui trai independent.

  

Centrul Daniel oferã un program de 

dezvoltare personalã ºi educaþie prin 

muncã structurat pe mai multe etape prin 

care tinerii sunt responsabilizaþi ºi obiºnuiþi 

sã trãiascã independent în mod treptat pe 

parcursul a 2-4 ani. 

În 2013 am oferit servicii 

pentru 25 de tineri. 

Rezidenþã

After Care

6 clienþi au locuit în apartamentul 
Blythswood bucurându-se de 
independenþã 

12 tineri care au terminat programul ºi 
trãiesc independent au participat la 
activitãþile oferite 

Tranzit 2 

Florin este un tânãr prietenos, amabil ºi harnic. ªi 

mai presus de orice, este capabil sã înveþe din 

greºeli. El a venit pentru prima datã în Centrul 

Daniel în 2011, iar pe la jumãtatea drumului, dupã 

un an, a simþit cã se poate descurca ºi singur, fãrã 

ajutorul nostru. A renunþat la program dar dupã o 

jumãtate de an a rãmas fãrã loc de muncã ºi, 

implicit, fãrã venituri. Nu ºi-a gãsit un alt serviciu, 

iar banii economisiþi nu i-au mai ajuns ºi a luat 

decizia sã se întoarcã în Centrul Daniel. A cerut sã 

fie reprimit în Centru iar noi l-am acceptat bucuros 

ºi Florin a reînceput programul. A înfruntat 

toate greutãþile primei faze, când timp de ºase luni 

tinerii sunt instruiþi în casã ºi nu au un loc de 

muncã. Dupã aceastã perioadã, el ºi-a gãsit singur 

un serviciu ºi s-a angajat. 

Tinerii îþi dau toatã silinþa sã îþi schimbe condiþiile de viaþã: ei învaþã, se dezvoltã, se 
angajeazã, îþi pãstreazã locurile de muncã þi devin un ajutor pentru alþii. Mai mulþi 
dintre ei contribuie lunar þi susþin de la distanþã un copil din Kenya. 

Pot totul în Cristos, Care mã întãreºte. Filipeni 4:13
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Pâinea noastrã, cea de toate zilele, dã-ne-o nouã astãzi! Matei 6:11

Augusta ºi-a pierdut soþul acum câþiva ani 
într-un accident tragic ºi a trebuit sã-ºi creascã 
copiii singurã. Ca sã poatã obþine un venit mai 
mare, ea s-a întors în ºcoalã sã-ºi continue 
studiile la o unitate de învãþãmânt postliceal 
sanitar. Pe durata studiilor ei, având doi copii 
mici (acum de 11 ºi 9 ani), nu a avut posibili-
tatea sã se angajeze.

Blythswood ºi-a asumat rãspunderea ca sã 
ajute aceastã familie, donând lunar alimente 
de bazã pentru perioada în care ea îºi 
continuã studiile. 
Dupã trei ani, mama copiilor ºi-a terminat 
cursurile ºi s-a angajat la Spitalul de Urgenþã 
ca ºi asistentã medicalã. Având un venit stabil, 
Augusta nu mai are nevoie de sprijinul nostru 
material. Ne bucurãm cã am putut asista o 
femeie extraordinar de puternicã în lupta ei 
pentru a oferi un viitor mai bun copiilor ei. 
O admirãm pentru cã a reuºit sã înfrunte 
toate greutãþile ºi cã nu a uitat nici pentru o 
clipã sã zâmbeascã. 

Basis

Blythswood România 

crede cã ajutorul material 

acordat nu poate aduce o schimbare 

radicalã în viaþa unei persoane 

sau a unei familii. 

Totuºi, în unele situaþii o susþinere  

financiarã este necesarã în viaþa unor 

persoane sau familii pânã 

când îºi pot schimba 

situaþia lor. 

50  de familii au primit alimente de 
bazã 

20 de vârstnici ºi-au permis sã-ºi 
cumpere medicamentele necesare

3 familii au devenit independente

150  de persoane s-au bucurat  de 
cadourile cu îmbrãcãminte ºi 
încãlþãminte dãruite de Blythswood

Rezultate 2013:
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N. este un tânãr de 22 de ani, el trãieºte la 15 

km de Cluj-Napoca. Ochii lui cãprui s-au 

umplut de bucurie când a deschis cadoul de 

Crãciun pe care l-a primit de la voi, prin 

intermediul Blythswood România. S-a 

bucurat foarte mult pentru dulciurile ºi 

pentru produsele cosmetice primite. 

Dar totuºi, poate cea mai multã bucurie i-a 

adus perechea de pantofi noi ºi frumoºi: “Sã le 

spuneþi vã rog, cã mã bucur foarte mult! De 

mult nu am mai primit un cadou aºa frumos! 

Dumnezeu sã-i binecuvânteze!”

Shoebox Project

Rezultate 2013:

Mulþumim zecilor de cadre didactice, 
elevilor ºi studenþilor care au participat 
în campania noastrã ºi care au donat 
cadouri sau timpul lor. 

Cadourile a fost distribuite copiilor ºi 
familiilor care trãiesc în medii 
defavorizate, persoanelor care ºi-au 
petrecut Crãciunul în spitale, persoanelor 
care au o dizabilitate, respectiv orfanilor.  

3000 de Shoeboxuri strânse din 
România: Bucureºti, Cluj Napoca, 
Jimbolia ºi Tîrgu Mureº

30 de voluntari au dãruit din 
timpul lor peste 400 de ore în 
ajutorul campaniei

12.200 cadouri de Crãciun primite 
din Marea Britanie ºi împãrþite pe 
plan naþional

100 de instituþii partenere implicate

Un dar deschide uºi celui ce îl oferã ºi-l duce înaintea celor mari. Proverbe 18:16

Nu e de mirare cã un simplu cadou i-a adus 

atât de multã bucurie. N. ºi fraþii lui au fost 

pãrãsiþi de mama lor la o vârstã fragedã. Tatãl 

lor, având o boalã gravã, nu i-a putut îngriji ºi 

copiii au crescut într-un centru de plasament. 

Dupã un an, ºi fratele lui l-a pãrãsit, întrucât l-

au gãsit decedat. 

Odatã ce a împlinit vârsta la care N. putea 

pãrãsi sistemul de ocrotire a copilului, el s-a 

întors în satul natal ºi trãieºte în condiþii 

materiale foarte modeste, lucrând ocazional 

sau având grijã de cireada satului. De mult nu 

a primit un cadou atât de frumos de la nimeni 

ºi de mult nu a simþit bucuria, speranþa ºi 

recunoºtinþa care l-au copleºit de Crãciun. Voi 

aþi fãcut aceastã minune: mulþumim! 



Nimeni nu trebuie sã urmãreascã binele propriu, ci binele altuia. 1 Corintieni 10:24 

Pãrinþii lui Philgona Achieng sunt purtãtori 
de HIV. Fetiþa este una dintre sutele de 
copii din Kenya care sunt dispuse la riscul 
de abandon ºcolar, respectiv din cauza 
sãrãciei extreme chiar ºi la prostituþie. La 
cei 10 ani ai sãi, Philonga este unul dintre 
cei mai talentaþi speakeri din ºcoalã: 

Am o cãrãmidã în Kenya

Blythswood România 

susþine un proiect de 

dezvoltare localã în Kenya – 

Sargy Development Center – 

o organizaþie de pe Insula Rusinga 

a Lacului Victoria. 

Proiectul „Am o cãrãmidã în Kenya” 

este un program derulat 

în parteneriat cu 

Asociaþia Genezius.

100 de copii învaþã în noua clãdire

70 de copii au fost educaþi ºi hrãniþi 
prin programul de adopþie 

20 de vãduve (16 sunt purtãtori de 
HIV/AIDS) au primit sprijin în grupul 
de suport înfiinþat în 2013

258 copii învaþã în cadrul ªcolii Sargy

S-a inaugurat noua clãdire a ºcolii. 
Aceasta a fost construitã de cãtre 
voluntari din România ºi fonduri 
adunate pe plan naþional  

Rezultate 2013:

îi place foarte mult sã spunã poezii ºi 
basme. 

Are rezultate admirabile la dezbateri – un 
curs þinut sãptãmânal în ºcoala Sargy.  

Cu ajutorul programului de adopþie, fetiþa 
îºi poate continua studiile: din suma 
primitã lunar ea ºi-a putut cumpãra 
uniforma necesarã, rechizitele ºcolare. 
Totuºi, un sprijin poate ºi mai important 
este masã caldã oferitã cel puþin o datã pe 
zi.  
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Fundaþia Bonus Pastor

Ferenc s-a luptat cu dependenþa de alcool 
pentru cinci ani. În acest timp, familia lui s-a 
destrãmat, soþia lui a divorþat de el. Dupã o 
luptã de cinci ani, el a venit la Centrul de 
Terapie Ozd. 

Ca urmare a terapiei, viaþa lui Ferenc s-a 
schimbat. El a reuºit sã-ºi depãºeascã 
dependenþa ºi a plecat din Centrul de Terapie 
ca ºi un om schimbat. Viaþa lui s-a schimbat 
treptat: a reuºit sã se angajeze, s-a împãcat cu 
familia lui ºi soþia lui l-a primit înapoi. 

Mai mult decât atât, Ferenc a iniþiat un grup de 
suport în oraºul lui, iar acest grup a devenit 
unul dintre grupurile cele mai active. El este 
implicat ºi în munca Centrului de Terapie ca ºi 
voluntar ºi oferã consiliere. Prin povestea 
vieþii lui el îi încurajeazã pe cei care se luptã cu 
dependenþe cã se pot elibera ºi ei ºi îºi 
pot începe o viaþã nouã. 

Rezultate 2013:

Program de terapie pe termen scurt 
47 de adulþi (bãrbaþi ºi femei) au 
participat la terapia intensivã de 12 zile

Prevenþie
91 de copii ºi tineri care provin din familii 
cu pãrinþi care se confruntã cu 
dependenþe au participat la cele trei 
tabere organizate

Consiliere
1025 de persoane au beneficiat de 
consiliere individualã

Program de terapie pe termen lung 
58 de locuitori, bãrbaþi între 18-50 de 
ani, au stat pentru o perioadã de 3-9 
luni în Centrul Terapeutic ºi-au însuºit 
abilitãþile necesare unei vieþi fãrã 
dependenþã

Aftercare
365 de persoane au participat la 
programele de aftercare. Am organizat 
3 conferinþe ºi o tabãrã la care au 
participat foºti beneficiari ºi 
familiile lor

Societatea de Caritate 

Blythswood susþine Fundaþia Bonus 

Pastor ºi activitãþile ei. Fundaþia Bonus 

Pastor furnizeazã servicii sociale în rândul 

persoanelor cu probleme de dependenþe ºi 

a familiilor lor, având în vedere sprijinirea 

îmbunãtãþirii modului de viaþã ºi a 

reintegrãrii în societate. Oferim un model 

de viaþã creºtin ºi dorim sã ajutãm prin 

intermediul instrumentelor de specialitate 

din domeniul psiho-social. Pentru a atinge 

scopul nostru, desfãºurãm trei tipuri de 

activitãþi: prevenþie, terapie ºi 

aftercare. Mai multe detalii pe 

www.bonuspastor.ro

Domnul este pãstorul meu: nu voi duce lipsã de nimic. El mã culcã în pãºuni verzi ºi mã conduce la ape 
odihnitoare.  Psalmul 23:1-2 7



Prin mecanismul 2% am 

primit de la prietenii 

noºtri 2400 RON, cu 

1000 mai mult decât 

anul trecut. 

Redirecþioneazã
cãtre Blythswood 2%

Blythswood în comunitate 

Datoritã faptului cã mai multe 

firme s-au implicat în 

activitãþiile Centrului Daniel, 

toþi tinerii au fost angajaþi.

Susþinãtorii noºtri ºi 
în 2013 ne-au arãtat cã ne sprijinã 

activitãþile. În cadrul unui eveniment  
de strângere de fonduri am strâns 

aproximativ 5000 RON ºi am primit 
electrocasnice necesare în 

valoare de 7000 RON. 

De Paºti, Lorand 
Soares Szasz ºi Hedi Hoka ne-au 

fãcut un cadou minunat: un Seminar 
de Leadership care nu numai cã a 

fost gratuit pentru tinerii din Centrul 
Daniel, dar în urma cãruia am primit 

pachetele de alimente, rechizite, 
cãrþi etc. de la cei 250 de participanþi 

ai seminarului. Mulþumim foarte 
mult! Nevoile Centrului Daniel 

pentru fãinã, orez ºi ulei au fost 
acoperite pentru un an, dar ºi zahãr 

am avut pentru peste ºase luni!

8
Sã nu uitaþi binefacerea ºi dãrnicia, pentru cã lui Dumnezeu astfel de jertfe Îi plac! Evrei 13:16



Pentru susþinerea financiarã a proiectelor 

noastre sociale, desfãºurãm activitãþi 

comerciale prin SC. Blythswood SRL:

Activitãþi comerciale în parteneriat social

Magazine 
Second Hand Blythswood

În afarã de îmbrãcãminte ºi 

încãlþãminte gãsiþi diferite articole 

de menaj, jucãrii ºi

rechizite. Vã aºteptãm într-unul 

dintre magazinele noastre:

Str. Memorandumului nr. 23, 

Cluj-Napoca

Str. Avram Iancu 397, Floreºti, Cluj

Str. Eroilor 14, Floreºti, Cluj

Pensiunea Blythswood

ªapte camere drãguþe, o bucãtãrie 

complet utilatã ºi echipatã ºi un living 

comod vã aºteaptã la doar 4 km de Cluj-

Napoca:

Str. Avram Iancu 397, Floreºti - Cluj

9
Cel ce primise cinci talanþi s-a dus ºi i-a investit ºi a câºtigat alþi cinci. Matei 25:16
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Raport financiar

Este mai bine în doi, decât de unul singur, cãci doi obþin o platã mai bunã pentru munca lor. Eclesiastul 4:9

Cheltuieli: 2.070.549 RON
Centrul Daniel
After Care
Basis
Shoebox
Am o cãrãmidã în Kenya
Alte proiecte
Activitãþi economice

292.983
25.054

112.224
1.334.676

24.785
265.509
15.319

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Venituri: 1.840.455 RON
Donaþii, contribuþii ºi sponsorizãri
Resurse de la bugetul de stat
Resurse de la bugete locale ºi judeþene
Finanþãri nerambusabile externe
Venituri din activitãþi economice
Alte resurse
Donaþii în bunuri

132.778
36.000
20.000

129.951
67.770
21.777

1.432.180
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Contact

Parteneri Media

Biserica Baptistã nr. 1 Cluj-Napoca

Blythswood Banat

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi 
Protecþia Copilului Cluj

Direcþia Medicalã ºi Asistenþã Socialã a 
Municipiului Cluj-Napoca

Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor Cluj 

Fundaþia Elpis

Fundaþia Estuar

Fundaþia „Stichting Bichiº-Bükkös” Olanda

Inspectoratul Judeþean de Poliþie Cluj

Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale 
ºi Persoanelor Vârstnice

Primãria Comunei Floreºti

Primãria Municipiului Cluj-Napoca

Tóközi Református Gyülekezet

Str. Avram Iancu 397, Floreºti 407280, Cluj, România

Tel./Fax: 0040 (0)264 265 984

Mobil: 0040 (0)733 334 985

www.blythswood.ro

Mulþumim pentru donaþii:

RO79BTRL06601205969416XX – RON

RO28BTRL06604205969416XX – EURO        

RO74BTRL06607205969416XX – GBP

BlythswoodRomania BlythswoodRomania

Parteneri 

SC Mobiprod SRL

SC Rotrafic SRL

SC V & I Constructii SRL

Mulþumiri speciale:

Ana Vecerdea, Anca Rusu, Carl Widell, Cristina 

Haruþã, Gianina Zegreanu, Hedi Hoka, Lorand 

Soares-Szasz, Máthé Emõke, Szenes Csilla, Radu 

Rusu þi tuturor voluntarilor!



Mulþumim pentru 
sprijinul tuturor 
donatorilor, respectiv 
munca ºi devotamentul 
voluntarilor noºtri!


