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Prezentarea Congregaţiei 

 

Congregaţia Surorile Providenţei este o asociaţie non-profit, cu caracter profund 

uman, care urmăreşte exclusiv realizarea de opere de caritate şi de binefacere socială. In chip 

deosebit se dedică asistenţei şi educaţiei copiilor, mai ales a celor săraci, şi a tineretului, 

îngrijirii bătrânilor şi a bolnavilor, colaborând cu Biserica locală în ministerul pastoral 

parohial şi în acţiunea sa misionară. In toate aceste opere de binefacere, Congregaţia are ca 

scop slujirea persoanei umane în spiritul creştin al Evangheliei, fără a ţine cont de apartenenţa 

politică, etnică sau rasială a celor pe care-i slujeşte. 

Congregaţia Surorilor Providenţei a fost întemeiată în Italia, la Udine, în ziua de 01 

februarie 1837 de părintele Alois Scrosoppi, este un institut religios de drept pontifical, 

aprobat de Papa Pius al IX-lea prin Decretul de Laudă din partea Congregaţiei pentru 

Religioşi şi Insitutele Seculare din 1862 şi este alcătuită din surori (călugăriţe). Congregaţia 

are ca finalitate asistenţa copiilor şi educaţia tineretului, mai ales a celor mai nevoiaşi. 

Congregaţia este o persoană juridică română înfiinţată în baza dispozitiei Legii nr. 

21/1924 şi a Decretului nr. 31/1954, calitate confirmată de către Secretariatul de Stat pentru 

Culte prin Adresa nr. 10762/03.10.1995. 

Este recunoscută ca persoană juridică în toate continentele, în cele 15 ţări în care 

activează. În România, Congregaţia este prezentă din 1992 şi funcţionează cu aprobarea şi 

binecuvântarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, prin Decretul Episcopal nr. 

0748/21.03.1995. Actualmente, Congregaţia este prezentă în două judeţe: Iaşi (din 1996) şi 

Bacău (Slănic Moldova, Cireșoaia din 2004). 

Încă de la demararea primelor acțiuni caritabile, Alois  Scrosoppi, fondatorul 

Congregației Surorilor Providenței, îndemna surorile, care aveau în grijă copilele orfane și 

părăsite: „acești copii au nevoie, mai mult decât orice să li se formeze inima” și ”aveți grijă de 

ele ca de pupila ochilor voștri”.  

Surorile Providenţei, fidele spiritului propriului institut şi după exemplul fondatorului 

lor, răspund nevoii copiilor de primire, îngrijire, educaţie, însoţire specializată în perioada de 

formare şcolară, umană şi creştină, iniţiind şi desfăşurând proiectele: Asistenţă şi suport pentru 

copiii defavorizati în cadrul Centrului de zi Alois Scrosoppi – Iasi (acreditat din 2010); 

Asistenţă şi suport pentru copiii defavorizati în cadrul Centrului pentru servicii sociale “Sf. 

Luigi Scrosoppi” (acreditat din 2012). 

Misiunea noastră este aceea de a fi semne de speranţă, de a avea grijă de formarea şi 

educarea pentru viaţă, de dezvoltarea integrală a tuturor beneficiarilor. 

Obiectivul Congregaţiei Surorilor Providenţei constă în a oferi servicii specializate 

calitative, alternativ-integrative, familiilor marginalizate/excluse social, cu copii care sunt în 

pragul abandonului şcolar/familial, cu scopul de recuperare, reabilitare/reintegrare a acestora, 

în vederea asigurării unei vieţi autonome şi active, și oferirea de servicii socio-medicale 

persoanelor adulte şi bolnave din mediul rural. 

 

Aceste servicii specializate sunt oferite prin intermediul diferitelor activitați,din cele 

două comunități, la Iaşi şi la Cireşoaia, structuri ce aparţin  Congregaţiei Surorilor  

Providenţei. 

În continuare vom prezenta în mod succint activitatea desfăşurată în perioada ianuarie  

2016 –decembrie 2016 în aceste centre. 
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Centrul de zi ,, Alois Scrosoppi” 

funcționează din anul 2002. Începând cu 

2006, activitatea cu beneficiarii se 

desfășoară în Școala nr 2 ,,Veronica Micle” 

din Iași, Șoseaua Bucium nr. 72.  

 Serviciile sociale oferite de centru 

se adresează copiilor aflați în situații 

vulnerabile, cu risc de abandon familial,  

proveniți din familii dezorganizate, cu 

situații materiale și financiare precare.  

 

Finalitatea Centrului este 

dezvoltarea armonioasă a tuturor 

capacităţilor beneficiarilor prin colaborarea 

cu şcoala, familia şi alte instituţii consacrate educaţiei copiilor nevoiaşi.  

 

Obiectivele centrului: 

 crearea unui mediu socio-educativ favorabil creşterii şi dezvoltării copilului; 

 stimularea şi dezvoltarea capacităţilor afective, morale şi intelectuale ale copilului; 

 colaborarea strânsă cu familia, şcoala şi alte instituţii de protecţie a copilului; 

 susținerea familiilor din care provin copiii înscriși la centru, formarea părinţilor, 

consilierea lor; 

 formarea continuă a echipei de lucru și a voluntarilor implicați în proiect.  

Servicii oferite: 

 Servicii de asistență socială acordate copiilor și familiilor acestora; 

 Servicii socio-educative, inclusiv de formare a deprinderilor de viață independentă; 

 Servicii recreative și de socializare; 

 Servicii de consiliere psihologică, recuperare, reintegrare și supraveghere;   

 Servicii de consiliere pentru părinți și de educație parentală; 

 

Grupul țintă al centrului  a fost reprezentat de 30 de copii, cu vârstele cuprinse între 6 și 12 

ani. 
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Centrul pentru Servicii Sociale ,,Sf. Luigi 

Scrosoppi” funcționează din anul 2006 în 

localitatea Cireșoaia în sediul propriu. 

 

Scop 

Scopul pe care-l urmărim în cadrul Centrului 

este dezvoltarea armonioasă a tuturor 

capacităților beneficiarilor noștri, realizând și 

menținând o colaborare strânsă cu școala, 

familia și alte instituții consacrate educației și 

dezvoltării copiilor. 

 

Misiune  

Centrul pentru Servicii Sociale “Sf. Luigi Scrosoppi” are ca misiune prevenirea abandonului 

școlar și familial precum și a instituționalizării copiilor, oferind servicii integrate 

beneficiarilor, fără deosebire de apartenență etnică sau religioasă. 

 

Grup țintă 

Principali beneficiarii ai Centrului sunt copii din clasele I-IV, ce frecventează cursurile școlii 

cu clasele I-VIII nr. 2 din localitatea Slănic-Moldova și care întâmpină dificultăți școlare și 

provin din familii defavorizate social. În perioada ianuarie – decembrie 2016 au beneficiat de 

serviciile Centrului 30 de copii. 

 

Servicii oferite: 

 Servicii de asistență socială acordate copiilor și familiilor acestora; 

 Servicii socio-educative, inclusiv de formare a deprinderilor de viață independentă; 

 Servicii recreative și de socializare; 

 Servicii de consiliere psihologică, recuperare, reintegrare și supraveghere;   

 Servicii de consiliere pentru părinți și de educație parentală; 
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Grădiniţa cu Program Prelungit Surorile Providenţei este 

o instituţie de învăţământ preşcolar particular înfiinţată 

în anul 1998, şi coordonată de Congregaţia „Surorilor 

Providenţei”. 

Învăţământul preşcolar în această grădiniţă se face pe 

baza principiilor creştine şi democratice, a drepturilor 

copiilor la educaţie şi protecţie, indiferent de condiţia 

socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, religia copiilor sau apartenenţa politică a 

părinţilor 

Organizarea şi funcţionarea învăţământului preşcolar în cadrul Grădiniţei cu Program 

Prelungit Surorile Providenţei se realizează în conformitate cu standardele cuprinse în 

documentele internaţionale, pacte, tratate, convenţii şi protocoale cu privire la drepturile şi 

educaţia copilului la care România a aderat. 

 OBIECTIVELE  

Învăţământul preşcolar din această grădiniţă asigură dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a  personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuinţelor sale, cadrele 

didactice sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

Grădiniţa  asigură o educaţie bazată pe stimularea diferenţiată a copilului în vederea 

dezvoltării sale pe plan intelectual, socio-afectiv, moral-religios şi psiho-motric, ţinând cont 

de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia. 

În grădiniţă vor fi asigurate şanse egale de pregătire pentru şcoală tuturor copiilor care o 

frecventează, potrivit legislaţiei in vigoare. 

Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării grădiniţei sunt: principiul educaţiei 

globale şi individualizate, principiul asigurării integrale a drepturilor copilului, principiul 

asigurării serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în situaţii speciale, principiul colaborării cu 

familia, cu comunitatea locală şi principiul asigurării respectului faţă de copil. 

În anul școlar 2015- 2016 au frecventat grădinița 100 de copii. 
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În cele două comunități al Congregației, pe lângă activitățile sociale-educative, se 

desfășoară și multe alte activități de formare umană și educație religioasă. 

 

1. Întâlniri de formare pentru laici și tineri 

Mulți dintre colaboratorii Congregației doresc să crească și să asimileze cât mai mult spiritul 

Surorilor Providenței  lăsat de sfântul Alois Scrosoppi. În baza acestor dorințe s-au organizat 

întâlniri de formare la care au participat  tineri și adulți dornici de creștere pe plan uman și 

spiritual. 

 

2. Campusuri de vară 

Campusul de vară este o activitate socio-educativă pentru copiii din cele două comunități. 

Acestea sunt pregătite cu câteva luni înainte de către surorile responsabile și un grup de 

voluntari. 

 

3. Cateheză 

Cateheza este o activitate de formare religioasă pentru copii ce se desfășoară o dată pe 

săptămână și are ca scop educarea copiilor în ceea ce privește credința și viața Bisericii. 

 

 

Concluzie 

 

Toate aceste activități ale Congregaţiei duc la îndeplinire testamentul spiritual al fondatorului 

Sfântul Alois Scrosoppi  care spunea: Caritate, Caritate.. salvați sufletele și salvați-le prin 

Caritate. 

Mulţumim pe această cale  tuturor colaboratorilor, voluntarilor şi binefăcătorilor care susţin 

activitățile Congregației. 
 

 


