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Președinte: Pr. Prot. Ioan Buftea
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2. În cadrul Serviciului socio-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Dej pe
anul 2016, au fost oferite următoarele facilitați:
- servicii de igienizare
- oferirea unei mese calde
- acordarea de îmbrăcăminte
- suport emoțional
- supraveghere
- consiliere și informare
- orientarea și medierea cu actorii cheie în rezolvarea problemelor
- explorarea problemelor emoționale
- acompanierea în vederea obținerii unor documente și acte de identitate sau stare civilă
- supravegherea stării de sănătate
- reintegrarea familială și comunitară
- servicii spirituale și catehizare
- dezvoltarea deprinderilor pentru o viață autonomă
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3. Evenimente deosebite în anul 2016:
-Obținerea Certificatului de licențiere pentru Serviciul socio-medical de îngrijire a
persoanelor vârstnice la domiciliu Dej
- Campania ,,Fă o bucurie cu o jucărie” (au fost colectate jucării, obiecte igienico-sanitare,
cărți de colorat și rechizite care au fost donate copiilor internați la Secția de pediatrie a Spitalului
Municipal Dej și altor copiii săraci)
-Campania 2%
-Proiectul ,,Din suflet pentru suflet” (împreună cu voluntarii noștri am confecționat și
oferit mărțișoare vârstnicilor din cadrul Serviciul socio-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice
la domiciliu Dej iar cu ocazia Zilei femeii au fost oferite flori și câte un tort )
- ,,Concert caritabil pentru Andrei Fagea” (a fost organizat un concert caritabil pentru un
copil de 9 ani care era era diagnosticat cu epilepsie și avea nevoie de bani pentru o operație în
Franța. Acest concert a fost susținut de Părintele Cristian Pomohaci, Părintele Marius Ciprian Pop și
interpreta Cornelia Goția.)
- Colectă în Postul Sfintelor Paști (a fost organizată o colectă de alimente și îmbrăcăminte
prin intermediul parohiilor și școlilor)
- ,, Din inimă pentru aproapele” (în perioada proiectului Școala altfel, în parteneriat cu
Școala Mihai Eminescu din Municipiul Dej a fost organizat un atelier de pictură, la care au
participat activ copiii, în cadrul căruia au fost realizate icoane, care apoi au fost dăruite de către
aceștia persoanelor vârstnice)
- ,,Toți copiii azi zâmbesc” (în cadrul acestui proiect, în parteneriat cu Fundația Someș, a
fost organizată o Școală de vară timp de 4 săptămâni, la care au participat un număr de 40 de copiii,
care au fost sprijiniți în efectuarea temelor și deasemenea au participat la diferite activități
educaționale și recreative iar copiii au beneficiat în fiecare zi de o masă caldă)
- Conferința ,,Tineri și Bătrâni. Oportunități și obstacole ” (în cadrul acestei conferințe
invitatul de onoare a fost Pr.Prof.Conf.Dr. Constantin Necula)
- ,,Trimite un copil sărac la școală” (în cadrul acestei campanii au fost colectate ghiozdane
și rechizite școlare, care au fost oferite copiilor nevoiași aflați în evidențele asociației)
- ,,Campania Renaște Speranță” (această Campanie a fost desfășurată în parteneriat cu
Radio Renașterea și a avut ca scop sprijinirea financiară a unor cazuri medicale grave)
- ,,Ziua vârstnicului” (cu ocazia zilei vârstnicului, beneficiarii Serviciului socio-medical de
îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Dej au primit cadouri)
- ,,De la inimă la inimă” (a fost organizat un Concert caritabil de colinde pentru Yasmina
Fluieraș, o fetiță de 8 anișori diagnosticată cu o malformație la inimă și care avea nevoie de un
transplant. Acest concert a fost susținut de Părintele Marius Ciprian Pop, Părintele Ovidiu Ciprian
Marțiș, interpreta Andreea Ciupe și Vlad Verdeș )
- Colectă în Postul Nașterii Domnului (a fost organizată o colectă de alimente și
îmbrăcăminte prin intermediul parohiilor și școlilor)
- ,,Vis de copil, dorință împlinită” (în cadrul acestui eveniment au participat un număr de
25 de copiii proveniți din familiii sărace și cu mulți copiii. Împreună cu aceștia am organizat o seară
magică, pe care fiecare copil și-o dorește. A fost organizată o masă festivă, apoi au colindat, au
împodobit bradul iar la final a venit Moș Crăciun care a dăruit fiecărui copil câte un cadou)
-Partener în G.A.L. Dej (A fost depus un proiect de finanțare, împreună cu Primăria
Municipiului Dej și un S.R.L. pentru înființarea G.A.L. Dej).
4. Resurse umane implicate în 2016:
4.1. Personal angajat
A. Informaţii despre personal
Nr.crt. Nume / prenume

Stadiu actual

Funcţia

Calificat/Necalificat
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1.

Șoaită Costinel

4.2. Voluntari
Nr.crt.
Funcţia îndeplinită

1.

(angajat,
incetat)
Angajat

Asistent social

Calificat

Contract de voluntariat
(da, nu)

Nr. voluntari
activi

Da
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Voluntari

Nr. voluntari
inactivi
(activitate încetată
în cursul anului
2016)
-

5. Parteneriate:
 Parteneri în funcţionare (nominalizaţi) :
- Protopopiatul Ortodox Român Dej,
- Primăria Municipiului Dej,
- Consiliul Județean Cluj
Parteneri media (nominalizaţi) Radio Renașterea, Radio Stil Dej, Radio Fir Dej, Dejeanul.ro,
Someșeanul, Dej24 și Ziarul Lumina
 Colaboratori:
-Școala Generală Mihai Eminescu Dej
-Școala Generală Avram Iancu Dej
-Școala Generală Nr.1 Dej
-Grădinița Princhindel Dej
-Tipografia Vobiscum
 Sponsori, donatori (nominalizaţi):
-S.C. PROSIM COM .SRL
-S.C. HARA SERV COM
-S.C. CENTRO SERRAMENTI
-S.C. SOFTVISION S.R.L.
-S.C. PANI IND S.R.L.
-PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN DEJ, PAROHIA ORTODOXĂ SFÂNTUL
NECTARIE DEJ, PAROHIA ORTODOXĂ UNGURAȘ, PAROHIA ORTODOXĂ
BATIN, PAROHIA ORTODOXĂ COPLEAN, PAROHIA ORTODOXĂ MICA,
PAROHIA ORTODOXĂ SUARĂȘ, PAROHIA ORTODOXĂ VISUIA
PROTOPOPIATUL BECLEAN, PAROHIA ORTODOXĂ CHIUIEȘTI ȘI DIFERITE
PERSOANE FIZICE.
6. Probleme şi dificultăţi întâmpinate în anul 2016:
 În relaţiile cu partenerii: NU
 În furnizarea serviciilor: personal insuficient
 În relaţiile cu personalul: NU
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În relaţiile cu beneficiarii: NU

Sponsorizări:
Tip sponsorizare
Valoare
Bani
201.116 LEI 108 EURO
Alimente
24050
Imbrăcăminte
Rechizite
Igienico-sanitare
Nr. contracte de sponsorizare: 7
Donaţii :
Tip
Bani
Alimente
Imbrăcăminte
Rechizite
Igienico-sanitare
Nr. acte de donaţie: 19

Valoare
680
14700
10.500
3.700
1300

7. Obiective şi priorităţi de dezvoltare pentru anul 2017:
Obiectivul principal este accesarea unor fonduri nerambursabile pentru înființarea unui Centru
social la nivelul Municipiului Dej,
Profesionalizarea serviciilor oferite,
Înoirea și încheierea de noi parteneriate cu instituții și organizații,
Înființarea unei Structuri de economie socială.

Întocmit,
As. Soc. Costinel Șoaită
Vicepreședinte Filantropia Dej
Semnătura __________________________
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