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Prezentarea Asociaţiei  

 

 Asociaţia Caritabilă „Căsuţa Bucuriei” a fost fondată în anul 2014 cu scopul înfiinţării unei Case de Tip Familial care să ajute la integrarea în familie şi 

societate a copiilor şi tinerilor aflaţi în centre de plasament ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului.  

 “Căsuţa Bucuriei”, diferită de alte case de tip familial, îşi propune să asigure accesul copiilor şi tinerilor pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, 

educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale şi adopţiei.  

 Asociaţia Caritabilă „Căsuţa Bucuriei ” este o organizaţie non-guvernamentală (ONG) din Cluj-Napoca, având finanţare exclusiv privată, care le oferă 

îngrijire copiilor care sunt declaraţi adoptabili (pînă la găsirea unor familii care doresc să îi adopte), copiilor orfani şi abandonaţi, dar şi tinerilor care au nevoie 

de sprijin, până la terminarea studiilor. La terminarea studiilor, aceştia sunt ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă şi o locuinţă.  

 

Misiunea  

 

Casa de Tip Familial “Căsuţa Bucuriei” este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii care urmează o formă de învăţămât la zi şi are misiunea de a 

asigura accesul copiilor şi tinerilor pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, reabilitare, sprijin emoţional, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, educaţie, consiliere psihologică şi pregătire în vedrea reintegrării familiale şi socio-profesionale 

 

Valori  

 

 Educaţie – prin ea devenim membri de bază ai societății, deschidem ochii către lumea din jurul nostru şi învăţăm constant  
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 Respect - ne respectăm pe noi şi pe cei din jur  

 Creativitate - suntem deschişi la nou, încurajăm şi susţinem dezvoltarea prin artă şi sport  

 Responsabilitate - derivă din educaţie şi ne învaţă că acţiunile noastre trebuie orientate către dezvolatrea comunităţii în care trăim.  

 

Scopul Proiectului  

 

 Asigurarea continuităţii şi stabilităţii familiale pentru copiii găzduiţi de noi, adică păstrarea imobilului unde îşi desfăşoară activitatea Casa de 

Tip Familial ”Căsuţa Bucuriei”.  

 

 Proiectul nostru porneşte de la identificarea unei probleme care devine tot mai frecventăîn România şi care este prezentă în special în rândul familiilor 

defavorizate şi al centrelor de plasament şi de zi, aceasta fiind creşterea numărului cazurilor de eşec şcolar în rândul tinerilor şi copiilor. Elevii aflaţi în 

plasament la Casa de Tip Familial „Căsuţa Bucuriei” se confruntă şi ei cu această problemă. Scopul nostru este prevenirea şi reducerea cazurilor de eşec 

şcolar în rândul copiilor aflaţi în plasament în instituţia noastră, copii cu vârste cuprinse între 6-20 ani aflaţi în găzduire la Casa de Tip Familial „Căsuţa 

Bucuriei ”.  

 Elevii care au crescut fără părinţi sau proveniţi din familii defavorizate, cum e cazul celor 9 copii, sunt mai predispuşi spre eşecul şcolar, care de multe 

ori are o finalitate negativă, şi anume abandonul şcolar. Conform statiscticilor, în ultimul an, rata abandonului şcolar în România este între 16,5% şi 18%. 

Din nefericire, România încă înregistrează o rată mare a abandonului şcolar, peste media europeană.  

 Şcoala are un rol important pentru viitorul copiilor şi tinerilor, şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un 

rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie, şi şcoală prezintă o serie de dificultăţi, adaptarea la un mediu şcolar şi menţinerea performanţelor şcolare 
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nefiind uşoare pentru copiii care au început şcolarizarea mult mai târziu sau care nu au avut părinţi să îi sprijine la lecţii. Abandonul şcolar are consecinţe 

negative atât asupra tânărului sau copilului care abandonează cât şi asupra societăţii: tinerii au dificultăţi în găsirea unei slujbe, în a îşi asuma responsabilităţi, în 

a se întreţine singuri, etc.  

 Prin urmare, activităţile Casei de tip familial „Căsuţa Bucuriei” îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata 

absenteismului şi abandonului şcolar.  

 Cauzele care au dus la apariţia acestei probleme la nivelul ţării noastre sunt numeroase. În cazul elevilor aflaţi în plasament la Casa de Tip Familial 

„Căsuţa Bucuriei”, am constatat următoarele cauze ce au dus la apariţia eşecului şcolar: dificultăţile materiale, dezorganizarea familiei, integrarea insuficientă 

în colectivul clasei de elevi, lipsa încrederii în sine şi a motivaţiei personale ale elevilor, dar şi altele. Fiecare dintre acestea au efecte negative ce afectează grav 

situaţia şcolară a elevilor şi pot duce chiar la abandonul şcolar, în cazul în care ele persistă în timp.  

 Pentru îndeplinirea scopului nostru ne-am propus următoarele obiective:  

 Asigurarea sprijinului financiar şi material grupului de 10 copii aflaţi în plasament la Casa de Tip Familial „Căsuţa Bucuriei ” pe perioada şcolarizării. 

În prezent sunt alocaţi Căsuţei noastre 9 copii, şi pentru încă 1 s-au început demersurile de transfer.  

 Îmbunătăţirea relaţiilor din cadrul grupului de copii, precum şi din cadrul familiei din care fac parte. 

 Integrarea fiecăruia din cei 10 copii de la CTF „Căsuţa Bucuriei ”, în colectivul clasei de elevi din care face parte. 

 Dezvoltarea încrederii în sine şi a motivaţiei personale a celor 10 copii de la CTF „Căsuţa Bucuriei ”. 

 Dezvoltarea abilităţilor care duc la reuşită şcolară a celor 10 copii de la CTF „Căsuţa Bucuriei” . 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt cei 10 copii cu vârste cuprinse între 6-20 ani aflaţi în plasament la Casa de Tip Familial “ Căsuţa Bucuriei ”. 

Aceştia sunt copii ai căror părinţi au o situaţie financiară precară, care provin din familii dezorganizate, familii cu mai mulţi membri sau ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate la muncă, şi o parte din aceşti copii sunt declaraţi adoptabili (au deschisă procedura de adopţie).  
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 Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt: persoanele adulte responsabile de cei 10 copii, colectivele claselor de elevi din care fac parte fetele, copiii 

din familii care vor fi invitaţi la activităţile de la casa familială, precum şi comunitatea oraşului Cluj-Napoca, care va avea parte de tineri cu valori sociale 

solide, educaţi şi devoltati pe plan personal, social şi profesional.  

 Astfel că, proiectul urmăreşte achiziţionarea imobilului în care ne desfăşurăm activitatea.  

 Cumpărarea casei în care ne desfăşurăm activitatea, care este potrivită pentru nevoile şi cerinţele legale ale Casei de Tip Familial, conform acreditării şi 

licenţierii obţinute în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniulserviciilor sociale, cu modificările ulterioare, este compartimentată şi dotată 

conform nevoilor găzdurii şi îngrijirii copiilor pe care noi în avem în grijă în acest moment.  

 

 Imobilul pe care dorim să îl achiziţionăm este situat în cartierul Dâmbul Rotund, str. Dragoş Vodă nr. 8, cartier în care copiii sunt înscrişi la şcoli şi 

grădiniţe. Imobilul este situat într-o zonă de case, aproape de mijloacele de transport şi de hypermarket. În apropierea lui există şi un spaţiu de joacă amenajat 

pentru copii.  

Compartimentarea şi descrierea imobilului:  

Subsol: 1 spălător, uscător, ; 1 pivniţă ; 1 încăpere depozitare  

Parter: hol, 1 camera activităţi, 1 baie dotată cu duș, 1 dormitor, 1 vestiar, 1 bucătărie,1 sală de mese, 1 baie personal, 1 garaj.  

Etaj: 4 dormitoare, 2 băi dotate cu duș, 1 baie dotată cu vană, 1 hol  

Pod mansardabil, care necesită amenajare  

 

Anexă 1: bucătărie  

Suprafaţă totală imobil: 310 mp  
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Suprafaţă grădină : 483,03 mp  

 

 Casa este înscrisă de proprietar pe mai multe site-uri imobiliare din Cluj Napoca. Proprietarul cere un preţ de peste 200,000 euro.  

 Ţinta noastră este ca, prin proiecte din fonduri ne-rambursabile, donaţii, sposorizări, evenimente caritabile, târguri de vânzare de produse, să 

strângem suma de 200,000 euro (sau 900,000 lei).  

În acest sens, am creat un cont bancar separat, destinat adunării acestor bani. Ne dorim să fim transparenţi şi să putem anunţa progresul făcut în mod 

constant. Ne dorim să informăm săptămânal donatorii noştri prin pagina de internet asupra fondurilor existente în acest cont. 
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 În prezent Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activităţi şi servicii, susţinute prin sponsorizări de la diverse companii, persoane individuale, 

organizaţii:  

 - servicii privind educaţia: învăţare de abilităţi sociale şi de comunicare, de educare a valorilor morale şi a unui comportament dezirabil în societate, de 

orientare profesională, şcolară şi vocaţională.  

 - servicii privind sănătatea: supravegherea şi monitorizarea stării de sănătate, educaţie pentru sănătate şi de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, 

acordarea primului ajutor.  

 - servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activităţi 

lucrative zilnice, activităţi de dezvoltare a deprinderilor gospodăreşti.  

 - servicii de recreere şi socializare: activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.  

 

 Programele pe care le desfăşurăm prin intermediul Asociaţiei noastre sunt:  

a) ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate, persoanelor cu nevoi speciale, a elevilor şi studenţilor, prin înfiinţarea de case de tip familial pentru copii; 

b) găzduirea, îngrijirea, educarea şi pregătirea copiilor şi tinerilor în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale; 

c) ajutorarea practică prin creşterea nivelului de informare al comunităţii locale privind problematica tinerilor, întreţinerea, acordarea de resurse şi beneficii 

acestei categorii defavorizate; 

d) identificarea, mediatizarea şi găsirea de soluţii la problemele cu care se confruntă copiii/tinerii; 

e) acordare de servicii de consiliere psihologică.  

 

 Cum puteţi sprijini proiectul nostru:  

 - prin donaţii în contul RO64BTRLRONCRT0281201602 deschis la Banca Transilvania special pentru acest proiect; 

 - pentru companii: donarea a 20% din impozitul pe profit care trebuie altfel plătit la stat în totalitate; 

 - participarea la evenimentele programate de noi pentru a strânge fonduri. 

 

Coordonator proiect: Florean Adela                                                                                                                                 


