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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”: 
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PROIECTE Si ACTIVITĂȚI  DERULATE ÎN  CADRUL ASOCIATIEI” CASUȚA 

BUCURIEI”  SI A CASEI DE TIP FAMILIAL “CĂSUȚA BUCURIEI” ÎN ANUL 2020: 

 

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 prevenirea virușilor gripali, la igiena care trebuie aplicată și unde și pe cine 

trebuie sa anunțe în cazul în care prezintă simptomele unei gripe . În acest an s-a pus accent pe 

instuirea și pregătirea copiilor cu privire la prevenirea infectării cu virusul SARS Cov-2.  

     De asemenea, în acest an s- au stabilit măsuri de protecție specială a plasamentului la Casa de 

Tip Familial Căsuța Bucuriei pentru 3 copii. 

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

participat la activități centrate pe recunoașterea și identificarea emoțiilor, la exprimarea și 

verbalizarea acestora. De asemenea copiii au participat la activități recreative organizate on line 

cu voluntarii de la Organizatia OSUT. Pentru dezvoltarea comunicării și a unui limbaj adecvat, 

copiii au participat la cercul de lectură organizat în cadrul Casei de Tip Familial Căsuța Bucuriei. 

De asemenea copiii au participat la ore de instruire cu privire la familiarizarea cu platformele 

școlare pe care aceștia le vor folosi în derularea activităților școlare on line.  

  

  In cadrul activitãţlor  ludice, în acest an copii au participat  la jocuri interactive , 

menite să le dezvolte abilitatea de comunicare și observare, exersarea concentrației, observarea și 

memorarea dar și dezvoltarea acuității vizuale. Tot în cadrul acestor activități copiii au învățat 

despre îngrijirea animalelor domestice și sălbatice, au vizitat Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

și au participat la activități de cunoaștere a mediului înconjurător. Toate aceste activități s-au 

derulat în condiții de maximă siguranță, cu purtarea măștilor de protecție și dezinfectarea 

frecventă a mâinilor. 

 

  In cadrul activitatilor de socializare, beneficiarii noștri au participat la activități 

derulate în aer liber, dar au participat și la activități de socializare derulate on line (au socializat 

cu colegii de clasă, cu prietenii lor și cu voluntarii noștri). Au participat la două tabere organizate 

de către Asociația Căsuța Bucuriei, taberele în care au participat copiii fiind realizate în condiții 

de siguranță cu privire la prevenirea răspândirii virusului Sars Cov-2. 

 

 

                        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 sesiuni de instruire cu privire la 

menținerea igienei mâinilor și la purtarea măștii de protecție. 

 

            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 refăcut certificatele de handicap 



si certificatele de orientare școlară, iar o parte dintre beneficiari au participat la consultații 

stomatologice si de montare de aparate dentare.  

                       De asemenea în cadrul acestor activități de terapie si recuperatorii s-au realizat 

diferite analize si  controale medicale, după nevoia fiecărui beneficiar. 

 

            In ceea ce privește activitatile de pregătire și îndrumare școlară, 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. În acest an orele și meditațiile s-au desfășurat on line, având în vedere 

situația pandemică. 

 

                          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 acest an s-au facut diferite achizitii pentru o buna desfasurare a 

activitatilor Asociatiei.  
 

 

     

 

 



     

    

 

    

 



      

 

   

 

Șef centru, 

Florean Adela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BUGET final AN 2020      

Denumirea indicatorului TOTAL Trim I Trim II Trim III 
Trim 
IV 

Venituri totale ale asociatiei   din 
care : 743254 133204 148473 152451 309126 

 1. Venituri proprii  ale 
asociaţiei/fundaţiei*1  717504 133204 136473 145701 302126 

2. Subventie acordată în temeiul 
Legii nr. 34/1998*2)  25750 0 12000 6750 7000 

          

Cheltuieli totale din care:*2) si *3) 439480 129556 81883 124328 103713 
1. Cheltuieli de personal pt personalul 
de specialitate de ingrijire si asistenta, 
respectiv personalul de specialitate si 
auxiliar 114810 28037 27486 27754 31533 
2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii 
cantinelor sociale sau ai altor servicii de 
acordare a hranei, precum si pt 
beneficiarii centrelor rezidentiale 95573 33640 17680 27259 16994 
4.Chelt de intretinere si gospodarire: 
incalzire, iluminat, apa, canal, salubrizare, 
posta , telefon si internet din care: 15648 5504 3426 3215 3503 
5.Cheltuieli cu materiale didactice pentru 
persoanele asistate 8241 1243 975 4823 1200 
6.Cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mica valoare sau scurta durata si 
echipament pentru persoanele asistate 18402 4858 2778 6027 4739 
7.Cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate si insotitorii lor 2240 280 548 686 726 
8.Cheltuieli cu materiale sanitare pentru 
persoanele asistate 5336 1335 783 2230 988 
9.Cheltuieli cu materiale pentru 
curatenie pentru persoanele asistate 17723 6986 2529 5465 2743 
10.Cheltuieli pentru carburantii necesari 

functionarii mijloacelor  de transport pt 
centrele de zi,unitatile de ingrijire la 
domiciliu si cantinele sociale 20877 6331 5139 5528 3879 
11. Alte cheltuieli pentru persoanele 
asistate ( consumabile,  piese schimb , 
reparatii, etc) 140630 41342 20539 41341 37408 

 

Presedinte,                                                                                                 Responsabil financiar, 

Florean Adela                                                                                             Moldovan Silvia 


