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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014 

 

 

 

În anul 2014, activitățile desfășurate de OSMTH au fost sprijinite și de membri ai 

Comanderiei Radu cel Mare, nr. 22, Pitești astfel: 

- Participare la Capitulul Aniversar al OSMTH România – 10 ani de templarism.  

 

 

 
 

 
 

 

Activități inițiate de membrii Comanderiei Radu cel Mare, nr. 22, Pitești: 

 



- Oferirea unei mese pascale (21 aprilie 2014) către Așezământul Social Sfinții Împărați 

Constantin și Elena din Pitești, Argeș. Numărul participanților a fost de peste 100 de 

persoane, copii orfani și oameni ai străzii, aflați în îngrijirea așezământului. S-au 

achiziționat alimente de bază pentru a pregati bucatele tradiționale de Paști și s-au 

cumpărat lucruri noi pentru copiii centrului social. Evenimentul a fost organizat alături 

de jurnaliști și realizatori TV din Pitești, împreună cu preoți din cadrul Așezământului.  

 

 

Acțiuni desfășurate și previzionate pentru anul 2015 

 

 

 În anul 2015, membrii Comanderiei Radu cel Mare, nr. 22, Pitești și-au propus să 

realizeze acțiuni caritabile, după cum urmează: 

- În luna februarie 2015, s-a donat o sumă de bani (700 lei) către ASOCIAȚIA 

CULOARE ȘI ZÂMBET ÎN AUTISM. Această sumă a fost folosită pentru 

achiziționarea de materiale educaționale necesare în activitatea zilnică alături de copiii 

ce suferă de autism. Fiind o asociație nou înființată (octombrie 2014) și unică în 

Pitești, membrii Comanderiei au considerat de bun augur sprijinirea acesteia printr-o 

donație. ACZA are drept scop asigurarea accesului persoanelor cu autism la o terapie 

de specialitate, pornind de la premisa că aceasta este condiția necesară și obligatorie 

care poate duce la îndeplinirea tuturor celorlalte obiective ce țin de integrarea și 

acceptarea socială. 

 

 

 
 

 

- Masă pascală oferită către Așezământul Social Sfinții Împărați Constantin și Elena din 

Pitești, Argeș; 

- Oferirea de cadouri de 1 iunie către copiii dintr-un orfelinat din Pitești; 

- Oferirea de rechizite în septembrie către copiii dintr-un orfelinat din Pitești; 

- Iată vine Moș Crăciun la un orfelinat din Pitești. 


