
CĂLDURĂ

PENTRU INIMĂ ȘI TRUP
S E P T E M B R I E  -  O C T O M B R I E  2 0 2 0

BISERICA BAPTISTĂ „LUMINA”, FLORU



Totul a pornit de la drama unei
familii din Icoana, în
care soțul Angelicăi și tatăl a trei
copii cu vârstele între 8 și 12 ani a
decedat în această vară.

Din dorința de a ajuta această
familie, am descoperit această
nevoie  comună pentru mai mulți
din comunitatea noatră. 

MOTIVAȚIA 

PROIECTULUI

Familia  Panait Angelica , văduvă, 3 copii – 5 m3



Proiectul presupune ajutorarea cu

lemne pentru iarnă a familiilor cu

resurse financiare limitate.

În comună nu avem gaze naturale, astfel

încălzirea cu lemne este cea mai ieftină

și accesibilă pentru

toți.

Fam. Ionescu - 2 m cubi

Fam. Turnel- 2 m cubi



Beneficiarii 
proiectului

14 familii din
comunele Icoana și
Floru 

 Fam. Brânaru, ambii părinți au o formă de
handicap, fără servici, 2 fetițe – 3 m3



Criteriile de
selecție a
beneficiarilor

Pentru distribuirea lemnelor, s-a creat o comisie
(formată din 3 membri - pastor, casier, un frate
cu vechime în adunare) care a selectat
beneficiarii și cota de împărțire pe baza
următoarelor criterii:

1.   Familii  care au o situație financiară grea
2.   Familii cu copii
3.   Lucrători și slujitori pentru  răspândirea       
 Evangheliei din zona apropiată.

 De real folos în aplicarea acestor criterii a fost
faptul că membrii comisiei cunosc îndeaproape
familiile din comunitate. 



Derularea
proiectului
În urma transportului de 42 metri cubi au fost
ajutate 14 familii. 

După descărcarea lemnelor, pe parcursul a 2 luni,
s-a lucrat la tăierea și distribuirea acestora. 



 Aceștia au participat
bucuroși  întrega zi, până la finalizarea
lucrului, nu doar pentru cantitatea de

lemne atribuită lor. 

A fost un efort colectiv.

Din familiile beneficiare în care au fost și
bărbați, aceștia au participat
la tăiatul și căratul lemnelor.

 



Jianu Dănuța, tatăl recăsătorit,
 mama plecată în altă

țară, crescută de bunici – 2 m3

Mihaela Petre - lucrător full time cu copii în
Stoborăști – 1 m3

Fam. Manolea,
despărțită de soț, fără servici, 3 copii – 4 m3



Familia Ciudesnic, pastor în Icoana, 2 copii
-5 m3

Fam Bădăran, familie credincioasă, slujitoare. 
Ana are rezultate deosebite la școală – 4 m3

Familia Mitrache, 3 copii în grijă, un singur
venit – 2 m3



Familia Ghiță, pastor în Stoborăști, doi copii
– 6 m3

Familia Cristia - 2 m cubi Familia Marian - 2 m cubi



Mulțumiri!

Familiile au fost foarte recunoscătoare și mulțumitoare.
Au fost copleșite de un asemenea ajutor, mai ales în
aceste vremuri dificile și descurajante în care trăim.

Ne rugăm ca Dumnezeu să dea răsplată cerească tuturor
care au făcut posibilă vărsarea acestei binefaceri peste
aceste familii și binecuvântări înmulțite aici pe pământ! 

Familia Dărăcilă - 2 m cubi 



Date de
contact

pastor Biserica Lumina, Floru

CIUDESNIC OCTAVIAN FLORIN

0755 865 212

TELEFON MOBIL

ciudesnic@gmail.com

ADRESĂ EMAIL


