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Prezentarea Asociatiei 

Asociatia Caritabila „Casuta Bucuriei ” a fost fondata in anul 2014 cu scopul infiintarii 

unei Case de Tip Familial care sa ajute   la integrarea in familie si societate a copiilor si tinerilor 

aflati in centre de plasament ale Directiei de Protectie a Copilului.  

“Casuta Bucuriei”, diferita de alte case de tip familial , isi propune sa  asigure accesul 

copiilor și tinerilor pe o perioadă determinata la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale. 

Asociatia Caritabila „Casuta Bucuriei ” este un ONG  privat din Cluj-Napoca, avand 

finantare  privata, care le ofera ingrijire copiilor care sunt declarati adoptabili, copiilor orfani si 

abandonati, dar  si tinerilor , pana la terminarea studiilor, dupa care acestia sunt ajutati sa-si 

gaseasca un loc de munca. 

 

Misiunea 

 

Casa de Tip Familial “Casuta Bucuriei” este un serviciu de tip rezidential pentru copiii care 

urmeaza o forma de invatamat la zi si are misiunea de a asigura accesul copiilor si tinerilor pe o 

perioada determinata la gazduire, ingrijire, reabiliatre , sprijin emotional, dezvoltarea deprinderilor 

de viata independenta, educatie, consiliere psihologica si pregatire in vedrea reintegrarii familiale 

si .socio-profesionale  

Valori 

 

Respect- ne respectam pe noi si pe cei din jur 

Creativitate- suntem deschisi la nou, incurajam si sustinem dezvoltarea prin art si sport 

Responsabilitate-deriva din educatie si ne invata ca actiunile noastre trebuie orientate catre 

dezvolatrea comunitatii in care traim. 

           Educatie – prin ea devenim membri de baza ai societaii, deschidem ochii catre lumea din 

jurul nostru si invatam constant 

 

 

Obiective:  

• respectarea drepturilor şi a demnităţii beneficiarilor ( copiii şi tinerii din Casa de Tip Familial);  

• asigurarea autodeterminării şi a intimităţii copiilor/tinerilor beneficiari;  

• asigurarea dreptului de a alege;  

• abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

• participarea, implicarea  persoanelor beneficiare;  



• recunoaşterea valorii fiecărui copil/tânăr din Casa de Tip Familial;  

• orientarea pe rezultate;  

• îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate;  

• combaterea abuzului asupra copiilor/tinerilor din Casa de Tip Familial 

• combaterea abandonului şcolar 

• combaterea consumului de droguri 

 

Pricipii: 

 

• fiecare copil este unic 

• fiecare copil se poate adapta cu uşurinţă la un nou stil de viaţă 

• fiecare copil invaţă că este valoros pentru societea din care provine 

• fiecare copil abandonat are drepturi egale cu copiii proveniţi din familii monoperentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMA CASEI DE TIP FAMILIAL “CASUTA BUCURIEI”: 
 

 

                                       ORGANIGRAMA DE FUNCTIONARE 
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PROIECTE Si ACTIVITTI  DERULATE IN  CADRUL ASOCIATIEI” CASUTA 

BUCURIEI”  SI A CASEI DE TIP FAMILIAL “CASUTA BUCURIEI” IN ANUL 2018: 

 

 In cadrul activitatilor de ingrijire a copiilor aflati in plasament la Casa de 

Tip Familial Casuta Bucuriei s-au derulat proiecte menite sa dezvolte abilitatile de comunicare a 

copiilor, proiecte care sa ii ajute sa dezvolte un comportament adecvat in cazul unor  situatii sau 

inatmplari neplacute petrecute la scoala sau in alte locatii.Copiii au participat la sedinte de 

dezvolatre a cominicarii si a comportamentului, dezvolatrea abilitatilor practice, a motricitaii si a 

orientarii in spatiu, dar si la activitati financiare. De asemenea in acest an au fost realizate o 

reintegrare familiala si o incetare a masurii de protectie speciale a plasamentului de la Casa de 

Tip Familial Casuta Bucuriei si identificare de alta locatie pentru doi dintre copiii nostri. Au fost 

stabilite masuri de protective speciala a plasamentului la Casa de Tip Familial Casuta Bucufrie 

pentru doi copii. 

              In cadrul activitãţilor  educative /recreative  pentru copii si tineri, copiii au 

participat la diferite concursuri sportive, vizionări de filme, jocuri distractive, bowling, s-au 

transpus în personaje de desene animate: Alba ca Zapada, Minnie Mouse si Piratii . Copiii  au 

participat la activitaţi recreative  unde s-au jucat cu mingea, au confecționat zmee, au creat 

difertite animale din baloane colorate, au gătit împreună cu volunatrii inernaționali veniti la noi 

prin programul Erasmus. De asemnea copiii au participat la activitati de vizitare a unui laborator 

de cofetarie, dar si la activitati derulate in aer liber. 

 

  In cadrul activitãţlor  ludice, in acest an s-au derulat activitati de consolidare a 

dezvoltarii afective, activitati de  jocuri interactive :jocul meseriilor, joc de rol, jocuri menite să 

valorizeze copiii și să le crească încrederea în acțiunile lor, dar si jocuri care i-au ajutat pe copii 

sa isi cunoasca corpul si sa inteleaga de ce este importanta igena zilinica. Copiii au mai participat 

la jocuri menite sa le consolidează deprinderile motrice de bază, dar si la activitati si jocuri care 

i-a ajutat sa-si dezvolte calităţile motrice (viteza, forţa, rezistenţa) şi stările emoţionale pozitive. 

  

  In cadrul activitatilor de socilaizare, beneficiarii nostri au participat la acțiunea 

de pictare a periților imobilului în care locuiesc, au  vizionat filme si piese de teatru de papusi,  

au participat la ateliere de pictură pe căni, lectura si au participat la spectacole de opereta. 

Impreuna cu voluntarii copiii au participat la un modul intitulat  “Inginer pentru o zi” din cu 

sprijinul catedrei de Inginerie Electrica, Specializarea Electromecanica din cadrul UTCN si au 

vizionat spectacole de balet și au interactionat cu alti copii cu care au cântat la dieferite 

instrumente muzicale.  

 

                        In cadrul activităţilor de formare a autonomiei personale beneficiarii Casei de 

Tip Familial Casuta Bucuriei au participat la activități de formarea și dezvoltarea deprinderilor 

de igienă vestimenatră și a încălțămintei, la activitati de gatit si de igienizare a sptiului in care 

locuiesc. Tot in cadrul acesor activitati copiii au participat la ateliere de limba franceza si lectura.  



 

            In cadrul activităţilor  terapeutice şi recuperatorii, o parte dintre beneficiarii 

nostri au particiapt la sedinte de terapie psihiatrica si sedinte de consiliere psihologica 

individuala si de grup. S-au realizat evaluari psihologice pentru toti beneficiarii Casei de Tip 

Famila Casuta Bucuriei. Pentru o parte dintre beneficiari s-au reinoit cerificatele de handicapsi 

certificatele de orientare scolara, iar pentru altii s-au intocmit aceste dosare pentru prima data. De 

asemenea in cadrul acestor activitati de terapie si recuperatorii s-au realiazt deferite analize si  

controale medicale, dupa nevoia fiecarui beneficiar. 

 

            In ceea ce priveste activitatile de pregatire si indrumare scoalara, beneficiarii 

Casei de Tip Familial Casuta Bucuriei au fost asistati, sprijiniti si indrumati in efectuarea temelor 

scoalare de catre pedagogul volunar si psihopedagogul de pedagogie spaciala al Casei de Tip 

Familial Casuta Bucuriei. S-atinut legatura in permanenta cu cadrele didactice ale beneficiarilor 

si s-au efectuat vizite lunare  la scoli. O parte dintre beneficiari au fost inscrisi la gradinita si 

scoala, si alti beneficiari au fost transferati la alte scoli. 

 

                          In ceea ce priveste activitatile cu organizarea programelor Asociatiei    

„Casuta Bucuriei” , respectiv Casa de Tip Familial”Casuta Bucurie” in acest an s-au depus 

tabelele si cererile lunare la AJPIS in vedrea obtinerii alocatiei de plasament, pentru copiii care 

au dispusa o masura de protectie speciala a plasamentului la Casa de Tip Familial „Casuta 

Bucuriei”. S-au încheiat protocoale de colaborare cu diferite instituții și au avut loc diferite 

întâlniri cu reprezentanți ai unor Societăți Comerciale în vederea obținerii de contracte de 

sponsorizări. S-a incheiat conventie de colaborare cu DGASPC Cluj. De asemnea s-a semnat 

convenția de colaborare dintre Consiliul Local – respectiv Direcția de Asistență Socială ți 

Medicală , Serviciul Protecție Socială și Asociația Căsuța Bucuriei in vederea obtinerii de 

subventie de la bugetul local. In ceea ce priveste imobilul in carene desfasuram activitatea, acesta 

a fost renovat, s-au finalizat lucrarile de amenjare a podului si s-au facutdiferite acchizitii pentru 

o buna desfasurare a activitatilor Asociatiei. 

 

    
 



    

   

   
 

   
 



      
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bugetul Asociatiei Casuta Bucuriei pentru anul 2018: 

        

Denumirea indicatorului TOTAL Trim I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV   

Venituri totale ale asociatiei            din 

care : 277002 51575 64421 69257 91749   

 1. Venituri proprii  ale 

asociaţiei/fundaţiei*1   269002 49575  62421 67257 90047   

2. Subventie acordată în temeiul Legii nr. 

34/1998*2)  26000 6750 5750 6750 6750   

            

Cheltuieli totale din care: 247192 67402 45068 58773 75949   

1. Cheltuieli de personal*4)   51960 9453 9738 14956 17813   

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele 

asistate 47864 10460 8971 13876 14557   

3.Chelt de intretinere si gospodarire: incalzire, 
iluminat, apa, canal, salubrizare, posta , telefon si 
internet din care: 17606 6555 4841 3081 3129   

4. Cheltuieli cu materiale  didactice 3521 1216 369 1187 749   

5. Cheltuieli cu obiecte de inventar si 

echipament 10563 575 1945 3110 4933   

6. Cheltuieli de transport pentru pers 

asist si insotitorii lor 14634 4982 3005 3594 3053   

7. Cheltuieli cu materiale  sanitare 3392 921 696 808 967   

8. Cheltuieli cu materiale  pt curatenie 8560 2860 2020 1263 2417   

9. Cheltuieli pt funct mijl transp specif 20143 6375 3347 4737 5684   

10. Alte cheltuieli (consumabile bir, 

piese sch, reparatii, etc) 68949 24005 10136 12161 22647   

Coordonator proiect, 

Florean Adela       

        
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


