Comanderia „Radu cel Mare”, nr. 22, Piteşti
Către,
Excelența Sa, Nobilul Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu,
Marele Prior General Magistral al Romaniei
Excelență,
Vă comunicăm raportul cu activități al Comanderiei „Radu cel Mare”, nr. 22,
Piteşti, desfășurate pe parcursul anului 2015.

Non Nobis, Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam!
01 Martie 2016
Comandant,
Nobila Doamnă a Templului Comandor Luiza Venera SÂRBU

Cancelar,
Nobil Cavaler Comandor Geani ENACHE
Secretar,
Nobil Cavaler Ovidiu ZAMFIR
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RAPORT al activității pe anul 2015 a
Comanderiei „Radu cel Mare”, nr. 22, Piteşti
În anul 2015, activitățile desfășurate de OSMTH au fost sprijinite și de membri ai Comanderiei „Radu cel
Mare”, nr. 22, Pitești, astfel:
- Participare la Capitulul Administrativ din 14 martie 2015.
- Participare la Capitului Aniversar cu tema „12 ani de templarism în România” din 30
octombrie 2015.
- Capitul comun al Comanderiilor Sf. Gheorghe nr. 3, Ștefan Roth nr. 2, Petru și Pavel nr. 14, Radu cel
Mare nr. 22 din 7 noiembrie 2015.
Activități inițiate de membrii Comanderiei Radu cel Mare, nr. 22, Pitești:
În anul 2015, membrii Comanderiei nr. 22 Radu cel Mare Pitești și-au propus să realizeze actiuni, după
cum urmează:
- Schimburi periodice de experiență cu frați și surori din alte comanderii din țară – 2015;

- Capitule OSMTH locale lunare organizate periodic pe tot parcursul anului 2015

- În luna februarie 2015, s-a donat o sumă de bani (700 lei) către ASOCIAȚIA CULOARE ȘI
ZÂMBET ÎN AUTISM (A.C.Z.A.). 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
_______________________________________________________________________________
2
www.osmth.ro

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.

- Oferirea unei mese pascale (12 aprilie 2015) 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 i 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.
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- Oferirea unei familii nevoiașe a unui frigider și jucarii copiilor
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- Craciunul 2015 - oferirea de alimente mai multor familii nevoiașe din jurul Piteștiului.
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Comandant,
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Nobil Cavaler Comandor Geani ENACHE
Secretar,
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