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Prezentarea Asociatiei 

Asociația Casuța Bucuriei ” a fost fondata in anul 2014 cu scopul înființării unei case de 

tip familial care să ajute   la integrarea în familie și societate a copiilor și tinerilor aflați in centre 

de plasament ale Direcției de Protecție a Copilului.  

“Căsuța Bucuriei”, diferită de alte case de tip familial , își propune să  asigure accesul 

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

vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale. 

Asociația  Căsuța Bucuriei  este un ONG  privat din Cluj-Napoca, având finanțare  

privată, care le oferă îngrijire copiilor care sunt declarați adoptabili, copiilor orfani si abandonați, 

dar  si tinerilor , pana la terminarea studiilor, după care aceștia sunt ajutați să-și găsească un loc 

de muncă. 

 

Misiunea 

 

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

care urmează o forma de invățămat la zi și are misiunea de a asigura accesul copiilor și tinerilor 

pe o perioada determinata la găzduire, îngrijire, reabiliatre , sprijin emoțional, dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă, educație, consiliere psihologică și pregatire în vedrea 

reintegrării familiale și socio-profesionale.  

Valori 

 

Respect- ne respectăm pe noi și pe cei din jur 

Creativitate- suntem deschiși la nou, încurajăm și susținem dezvoltarea prin artă și sport 

Responsabilitate-deriva din educație și ne învață că acțiunile noastre trebuie orientate 

către dezvolatrea comunității in care trăim. 

           Educație – prin ea devenim membri de bază ai societății, deschidem ochii către lumea din 

jurul nostru și învațăm 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 ACTIVITĂȚI  DERULATE ÎN  CADRUL ASOCIATIEI” CASUȚA 

BUCURIEI”  SI A CASEI DE TIP FAMILIAL “CĂSUȚA BUCURIEI” ÎN ANUL 2019: 

 

 In cadrul activităților de îngrijire a copiilor aflați în plasament la Casa de 

Tip Familial Căsuța Bucuriei s-au derulat proiecte prin care ne-am droit să informăm copiii aflați 

în grija noastră despre discuții ale fenomenul bullying în școli, despre mecanismele prin care ei 

se pot apăra; de asemenea s-au abordat discuții referitoare la furie, la sentimentul de a place pe 

cineva și ce fac atunci, cum reacționez și cum mă comport. S-au ținut sesiuni de educație 

financiară, educație sexuală și educație comprtamentală.  

De asemenea, în acest an a avut loc o încetare a măsurii de protectie speciale a plasamentului de 

la Casa de Tip Familial Casuta Bucuriei la altă instituție. A avut loc o potrivire teoretică și 

practică pentru trei potențiali beneficiari. 

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

participat la diferite  activități împreună cu voluntarii AISEC de la care au învățat cuvinte în 

limba braziliană si au învățat despre obiceiurile din Barzilia, au învățat cuvintele de bază în 

limba engleză, au participat la activități prin care copiii își consolidează și exersează lectura, își 

îmbogățesc limbajul și își dezvoltă vorbirea, activități prin care copiii învață să folosească un 

claculator și programele acestuia, au învățat despre planetele solare și rolul lor.  

De asemnea copiii au participat la activitati de vizitare a unei multinaționale, dar si la activitati 

derulate in aer liber. 

 

  In cadrul activitãţlor  ludice, în acest an s-au derulat activitati de informare cu 

privire la comportamentul în prezența oamenilor necunoscuți, pe stradă sau în locuri închise, și 

ce să facă în situații periculoase; au participat la jocuri senzoriale - copiilor le plac aceste jocuri 

deoarece  ele  necesită implicarea unuia sau a mai multor simţuri, spre exeplu: diferite tipuri de 

Domino, Tombola sunetelor şi zgomotelor, Puzzle de diferite dimensiuni (de la 25 la 200 de 

piese), Puzzle tridimensionale , voluntarii au organizat diferite jocuri pentru copii(jocuri 

simbolice, de orientare, ghicitori, jocuri de cuvinte incrucișate, jocuri de dezvoltare a 

motricității), jocuri la care aceștia  au participat cu interes. 

 

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

derulate în aer liber alături de voluntarii de la la Napoca Off Road Community, au participat la 

maratonul Wizz; de asemenea copiii au participat la tabere organizate la Someșul Rece și la 

Bicaz.  

 

 

 

 



 

                        In cadrul activităţilor de formare a autonomiei personale beneficiarii Casei de 

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

de igienă vestimentară și a încălțămintei, la activități de gătit si de igienizare a spațiului in care 

locuiesc. Tot in cadrul acestor activități copiii au participat la ateliere de limba franceza si 

lectura.  

 

            In cadrul activităţilor  terapeutice şi recuperatorii, o parte dintre beneficiarii 

noștri au participat la ședințe de terapie psihologică si ședințe de consiliere psihologică 

individuală și de grup. S-au realizat evaluări psihologice pentru toți beneficiarii Casei de Tip 

Familial Căsuța Bucuriei. Pentru o parte dintre beneficiari s-au reânoit certificatele de handicap 

si certificatele de orientare școlară, iar o parte dintre beneficiari au beneficiat de aparate dentare. 

De asemenea în cadrul acestor activități de terapie si recuperatorii s-au realiazat deferite analize 

si  controale medicale, după nevoia fiecărui beneficiar. 

 

            In ceea ce priveste activitatile de pregătire și îndrumare școalară, beneficiarii 

Casei de Tip Familial Căsuța Bucuriei au fost asistați, sprijiniți si îndrumați în efectuarea temelor 

școlare de către pedagogul voluntar si psihopedagogul de pedagogie specială al Casei de Tip 

Familial Căsuța Bucuriei. S-a menținut legătura in permanență cu cadrele didactice ale 

beneficiarilor si s-au efectuat vizite lunare  la școli. Toți beneficiarii Case de Tip Familial Căsuța 

Bucuriei au participat la cursurile școlare derulate pe primul semestru al anului școlar 2019-2020 

și au încheiatprimul semestru cu rezultate bune și foarte bune, promovând la toate materiile. 

 

                          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 și 

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

subventie de la bugetul local. In ceea ce priveste imobilul in care ne desfasuram activitatea, 

acesta a fost renovat, s-au finalizat lucrarile de amenjare a unui spațiu de joacă pentru copii  si s-

au facut diferite achizitii pentru o buna desfasurare a activitatilor Asociatiei.  

 



     

      
 

    
 

     
 

 

 



    

    
 

 

 

 

Șef de centru, 

Florean Adela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bugetul Asociatiei Casuta Bucuriei pentru anul 2019: 

Denumirea indicatorului TOTAL Trim I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Venituri totale ale asociatiei   din care : 249650 85710 115204 100885 174457 

 1. Venituri proprii  ale 

asociaţiei/fundaţiei*1  225400 79460 109204 94885 168457 

2. Subventie acordată în temeiul Legii nr. 

34/1998*2)  24250 6250 6000 6000 6000 

    

 

  

 

  

Cheltuieli totale din care:*2) si *3) 314468 55420 66757 79238 133007 
1. Cheltuieli de personal pt personalul de 
specialitate de ingrijire si asistenta, respectiv 
personalul de specialitate si auxiliar 98726 22290 24874 24927 26635 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor 
sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, 
precum si pt beneficiarii centrelor rezidentiale 48979 9745 9910 8868 20456 
3.Chelt de intretinere si gospodarire: incalzire, 
iluminat, apa, canal, salubrizare, posta , telefon si 
internet din care: 21617 3189 3378 10436 4614 
4.Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele 
asistate 7231 942 466 605 5218 
5.Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare 
sau scurta durata si echipament pentru persoanele 
asistate 13345 1489 1191 2964 7701 
6.Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si 
insotitorii lor 6105 2882 952 702 1569 
7.Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 
asistate 3951 907 1165 764 1115 
8.Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru 
persoanele asistate 19954 1378 10401 1890 6285 

9.Cheltuieli pentru carburantii necesari functionarii 
mijloacelor  de transport pt centrele de zi,unitatile 
de ingrijire la domiciliu si cantinele sociale 21003 4688 4590 6679 5046 

10. Alte cheltuieli (consumabile bir, piese 

sch, reparatii, etc) 93511 7910 9830 21403 54368 

 

Presedinte,                                                                                Responsabil financiar, 

Florean Adela                                                                              Moldovan Silvia 


