
NEPSIS Belgia
Bursele NEPSIS 

"Investește în România. 

Investește în educație."
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Cine suntem?

• NEPSIS este Asociația Tinerilor Ortodocși din
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și
Meridionale (MOREM) și funcţionează cu
binecuvântarea Inaltpreasfințitului Iosif.

• Filiala NEPSIS Belgia a fost înfiinţată formal în anul
2011, dar activităţi au fost organizate sub această
siglă încă din anul 2008. Asociaţia își propune, prin
intermediul activitaților pe care le organizează,
(conferinţe, pelerinaje, tabere, întâlniri
interdisciplinare, activități sociale, etc.) să pună în
legătură tinerii din parohiile belgiene.
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Noiembrie 2013 – Noiembrie 2014

- 140 de copii incluși in 
proiect (din Iași, Dorohoi, 
Hârlau, Holm);

- peste 10.500 Euro 
donații (= burse);

- circa 8.500 Euro plăți
efectuate deja (inlusiv luna
septembrie 2014).
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Ce înseamnă bursele NEPSIS?

- alimente, rechizite școlare, haine și încălţăminte pentru
95 de copii din centrele de zi Sf. Marina și Inculeț din
cadrul Fundației Solidaritate și Speranţă (la inceperea
anului școlar 2014 – 2015 și pe parcursul anului 2014);

- plată cazare în cămin pentru studenți, abonamente de
transport, cărţi necesare pentru facultate, cursuri de limbi
străine.

• Acest lucru înseamnă de fapt împiedicarea
abandonului școlar pentru acei copii proveniți din
familii dezavantajate din mediul rural sau urban.
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Ce înseamnă bursele NEPSIS?

- finanțare a participării în tabăra de vară de la
Nemțișor pentru 16 copii (din parohia Holm);

- bilete de avion pentru deplasarea la Bruxelles a
12 copii + insotitor (din Holm, Iasi, Dorohoi și
Harlău);

• Ne dorim ca acești copii să se bucure de o
copilărie normală, de aceea vrem să îi implicăm și
în activitați care să le deschidă orizonturile și să le
redea încrederea și speranţa.
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Beneficiari ai proiectului…
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Voluntari “pe teren” ai proiectului…
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Dima Iuliana - Studentă la master 
Psihologie și Științele Educației, 
trezorierul ATOR-ului.

Bianca Doroftei- Studentă la Lb. 
Germană, Iași- secretarul 
ATOR-ului.

și beneficiari

ATOR – Asocoaţia Tineretului Ortodox Român 



Decembrie 2014 – Decembrie 2015

Ne dorim…:

- ca acest proiect să continue și in 2015!

- o legătură mult mai strânsă între "investitor"
și "bursier".

- organizarea unei tabere de vară cu voluntarii
NEPSIS în comuna Bârnova (jud Iași) pentru a-i
cunoaște pe "bursieri".

- să organizăm a doua vizită la Bruxelles a
tinerilor "bursieri" în primăvara anului 2015
pentru alți 12 beneficiari.C
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Dacă vreți să fiţi investitor în continuare, iată ce-i de

făcut:

Ne scrieți la adresa nepsisbelgia@gmail.com

sau

Ne sunați la unul din numerele:

0032 476 613 167 (Paula Manac, trezorier NEPSIS)

0032 487 739 662 (Mihaela Turturean, responsabil proiect)

0032 489 690 051 (Gabriela Pipirig, președinte NEPSIS)

sau

Ne pândiți prin biserici. 
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NEPSIS Belgia

IBAN: 

BE23 0016 4159 8391

Beneficiar: 

NEPSIS – BE ASBL

Comunicare: 

Bursă NEPSIS "Nume 
copil"/ "Perioada"

SWIFT: 

GEBABEBB BNP 
Parisbas
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Vă mulțumim!
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“Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în
ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.
Domnul să-l păzească pe el şi să-l vieze şi să-l
fericească pe pământ şi să nu-l dea în mâinile
vrăjmaşilor lui.
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în
aşternutul bolii lui să-l întărească pe el.”
(Psalmul 40:1-2-3)


