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                 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj Napoca     
                                      Filiala Dej 

Str. Crișan, nr. 9B, Municipiul Dej, jud. Cluj 

Tel. 0754611191, e-mail: filantropiadej@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

 ANUL 2015 

 

 

 

 

Denumirea filialei : Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej 

Data înfiinţării: 15.04.2015 

Data obţinerii noului certificat de acreditare/serviciu/furnizor de serviciu: 5.10.2015 

Adresa: Dej, str. Crișan, nr. 9B, jud. Cluj 

Tel. / email:, tel/fax., mail: 0754611191, filantropiadej@yahoo.com 

Președinte: Pr. Prot. Ioan BUFTEA  

Vicepreședinte: As. Soc. Costinel ȘOAITĂ 

1. Beneficiari:  
- Categoria de beneficiari (copii, vârstnici, pers. cu handicap, etc.):  

 

Servicii infiintate: 

 Serviciul socio-medical de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu Dej- serviciul se adresează unui 

număr de 25 de persoane vârstnice din municipiul Dej.    

 

2. Servicii oferite în anul 2015:  

 

- servicii de igienizare 

- oferirea de hrană 

- acordarea de îmbrăcăminte 

- suport emoţional 

- supraveghere 

- consiliere şi informare 

- orientare şi mediere cu actorii cheie în rezolvarea problemelor 

- explorarea problemelor emoţionale  

- acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă 
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-  acompaniament la nevoie 

-  supravegherea stării de sănătate 

- reintegrare familială şi comunitară 

- servicii spirituale şi de catehizare 

- dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă autonomă  

 

3. Evenimente deosebite în anul 2015: 

 

            - Înființarea Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Dej; 

            - Obținerea acreditării ca Furnizor de servicii sociale; 

            - Înființarea primului serviciu social al Asociației Filantropia Ortodoxă Dej;(Serviciul socio-

medical de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu Dej) 

            - Primirea acreditării ca furnizor de servicii sociale din partea Ministerului Muncii; 

 - A fost organizată o campanie de strângere de fonduri cu titlul ,,Fii bun de crăciun,, în care 

au fost implicate școlile din municipiul Dej dar și unele parohii. Au beneficiat de darurile adunate 

un număr de peste 50 de persoane, atât copiii cât și persoane adulte sau vârstnice, persoane 

provenind din familii cu o situație materială precară, care se află la limita subzistenței; 

            - A fost organizat un concert de colinde în luna Decembrie susținut de marele artist Ștefan 

Hrușcă. 

4. Resurse umane implicate în 2015: 

 

4.1. Personal angajat 

 

A. Informaţii despre personal 

 

Nr.crt. Nume / prenume Stadiu actual 

(angajat, 

incetat) 

Funcţia Calificat/Necalifi

cat 

1.  Șoaită Costinel Angajat Asistent Social Calificat 

 

B. Cursuri la care au participat în anul 2015 

 

Nr.crt.  Nume / prenume Denumirea 

cursului 

Tipul 

(calificare, 

iniţiere, 

perfecţionare/ 

specializare) 

Acreditat 

CNFPA 

Perioada 

participării  

1.  Șoaită Costinel Mediator 

social 

specializare da August 2015 

 

 

4.2. Voluntari 

Nr.crt. Funcţia îndeplinită Contract de voluntariat Nr. voluntari Nr. voluntari 
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(da, nu) activi 

 

inactivi 

(activitate încetată 

în cursul anului 

2015) 

1.  Voluntari da 4 - 

 

 

5. Parteneriate: 

 Parteneri în activitățile desfășurate în anul 2015: 

- Protopopiatul Ortodox Român Dej,  

-Primăria Municipiului Dej 

 

Parteneri media: Radio Renașterea, Radio Stil Dej, Radio Fir Dej, Dejeanul.ro, Someșeanul, 

Dej24. 

 

 Colaboratori: Școala Generală cu cls. I-VIII Mihai Eminescu Dej, Școala Generală cu cls. 

I-VIII Avram Iancu Dej, Tipografia Vobiscum. 

 Donatori (nominalizaţi): Protopopiatul Ortodox Român Dej, Parohia Ortodoxă Sfântul 

Nectarie Dej, Parohia Ortodoxă Vâlcelele, Parohia Ortodoxă Unguraș, Parohia Ortodoxă 

Bonțida, Parohia Ortodoxă Codor, S.C. PANY-IND S.R.L. şi diferite persoane fizice din 

Municipiul Dej. 

6. Probleme şi dificultăţi întâmpinate în anul 2015: 

 

 În relaţiile cu partenerii: Nu am reușit să licențiem Serviciul socio-medical de îngrijire a 

vârstnicilor la domiciliu Dej, din cauza lipsei autorizației I.S.U. la clădirea protopopiatului 

unde și Asociația Filantropia Dej își are sediul. 

 În furnizarea serviciilor: Nu s-a reușit încheierea unui parteneriat cu autoritățile locale în 

vederea susținerii financiare a serviciilor furnizate, însă am primit încredințări din partea 

autorităților că ne vor finanța în anul 2016.  

 În relaţiile cu personalul: Personal insuficient datorită neidentificării unei surse de venit 

pentru plata salariilor.  

 În relaţiile cu beneficiarii: În cadrul serviciului de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, au fost 

efectuate mai multe anchete sociale și au fost identificate un număr de 10 persoane vârstnice 

care zilnic sunt consiliate și li se oferă hrană caldă la domiciliu . 
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Donaţii : 

 

Tip  Valoare 

Bani 15670 

Alimente  12530 

Imbrăcăminte  11250 

Rechizite   

Igienico-sanitare  

 

Nr. acte de donaţie: 16    37 

 

                        

 

7. Obiective şi priorităţi de dezvoltare pentru anul 2016:  

 

 Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale, culturale şi educaţionale; 

 Profesionalizarea acţiunilor filantropice; 

 Întărirea parteneriatelor cu instituţii şi organizaţii; 

 Diversificarea surselor de fonduri pentru sustenabilitatea Asociației Filantropia Ortodoxă 

Cluj-Napoca Filiala Dej; 

 

 

 

                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                    As. Soc. Șoaită Costinel 

 

 

                                      

 


