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I. Descrierea Asociației Lumea Ca Lumea 

„Schimbarea începe cu tine” 

 Această simplă frază a rezonat cu dorința noastră de a avea un impact în comunitate și ne-

a motivat să facem pași în această direcție. Am început activitatea în anul 2014 oferind sprijin și 

consiliere victimelor de abuz domestic, iar astăzi, atenția noastră se îndreaptă către tânăra 

generație.                                                                                                                                          

 În cadrul Centrului de Servicii de Asistență Comunitară pe care îl deținem, dorim să fim 

alături de tinerii din cadrul sistemului de Protecție a Copilului și să îi sprijinim în dobândirea 

unei vieți independente, mature și decente când aceștia părăsesc Sistemul. Tot-odată Asociația 

Lumea ca Lumea își propune să vină în sprijinul oricărei persoane din comunitate aflată în 

nevoie reală, persoane defavorizate precum: femei abuzate, copii din familii defavorizate, 

bătrâni, peroane cu handicap sau bolnave…etc.                                                                               

 Centrul de Servicii de asistență comunitară Lumea ca Lumea este un loc în care bucuria 

de a trăi și starea de bine sunt lucruri firești, iar emoțiile pot fi îmbrățișate cu încredere, fără 

frică, rețineri sau judecăți. 

 Suntem aici pentru a asigura tinerilor din centrele de plasament: 

• Accesul la informare în ceea ce privește abuzul; 

• Consiliere psihologică, socială, juridică; 

• Promovarea relațiilor sociale (socializare); 

• Promovare și cooperare socială, socializare și petrecere a timpului liber; 

• Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză; 

• Integrarea pe piața muncii; 

• Conștientizarea realității și a vieții independente. 

 

Scopul serviciului social acordat în comunitate “Servicii de asistență comunitară Lumea ca 

Lumea” este de a asigura persoanelor aflate în dificultate accesul la informare, consiliere 



psihologică, socială, juridică și spirituală, promovarea  relațiilor sociale (socializare),  promovare 

și cooperare socială și tot-odată petrecerea timpului liber, sprijin de urgență în vederea reducerii 

efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte servicii de suport pentru 

diferite situații de dificultate. 

 

Rezultatele anului 2020: 

• 3 membri fondatori,  un asistent social, un psiholog, 10 voluntari și 10 studenți practicanți, 

• 21 beneficiari din cadrul sistemului de protecție a copilului Cluj, 

• 17 beneficiari din cadrul sistemului de protecție a copilului din alte județe ale țării, 

• 10 familii din medii defavorizate din județul Cluj, 

• 18 ateliere de dezvoltare personală pentru beneficiarii din cadrul sistemului de protecție a 

copilului Cluj, 

• Ședințe de consiliere psihologică, 

• Continuarea programului ,,Introducere în meserii’’, 

• Înființarea unei platforme online la nivel național pentru copiii și tinerii din Sistemul de 

protecție a copilului, 

• 26 materiale video-educative pentru beneficiarii din cadrul platformei online la nivel 

național, 

• 229 apeluri/consiliere telefonică, 

• Planificarea proiectrului ,,Casă de tip familial’’. 

 

II.  Activități și proiecte desfășurate 

Ateliere: 

 În anul 2020, în cadrul Centrului de asistență comunitară, s-au desfășurat 12 ateliere de 

dezvoltare personală în cadrul cărora au fost abordate subiecte precum:  

• Responsabilitate și integritate, 

• Agresivitatea, 

• Educație pentru sănătate, 



• Anturajul, 

• Discuplina și agresivitatea, 

• Exersarea deprinderilor de viață independentă, 

• Importanța educației, 

• Vizionare film educativ, 

• Adicții, dependența de droguri, alcool, zahăr, televizor și internet, 

• Lenea și cerșetoria, 

• Viața de după Sistem, 

• Educație sexuală. 

 

Activități: 

• Activități interactive, 

• Întâlnire cu un tânăr în vârstă de 20 de ani care a părăsit Sistemul de protecție a 

copilului, 

 

 

Ședințe de consiliere psihologică:  

 În anul 2020, în cadrul Centrului de asistență comunitară, s-au desfășurat ședințe de 

consiliere psihologică pentru beneficiarii aflați în nevoie. Acestea au fost coordonate de către un 

psiholog care este colaborator al Asociației Lumea Ca Lumea. 

 

Proiecte: 

1. Proiectul ,,Introducere în meserii’’ 

Beneficiarii acestui program sunt tineri, beneficiari ai Asociației Lumea Ca Lumea cu 

vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. 

Obiectivele acestui program sunt: 

• Familiarizarea copiilor cu diverse meserii; 



• Practicarea pe termen scurt a unei meserii (în funcție de doleanșele beneficiarilor); 

• Participarea în cadrulul unui curs de formare profesională; 

• Posibilitatea de obținere a unui loc de muncă (care va fi facil pentru momentul în care tinerii 

vor ieși din sistem). 

În cadrul acestui program sunt implicați 5 specialiști/angajatori din diverse domenii 

precum:  Bucătărie, Coafor, IT , Design vestimentar și Patiserie. 

Durata acestui proiect este de 3-4 luni, cu excepția cursurilor de formare profesională care se 

vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată. 

Desfășurarea proiectului:  

1. Tinerii vor participa la întâlniri cu specialiști, pentru a se familiariza cu diverse meserii; 

2. Tinerii care își doresc, își vor alege o meserie care îi atrag; 

3. Tinerii vor avea posibilitatea de a desfășura practică/ucenicie de exersare a meseriei alese sau 

vor urma un curs de formare profesională (În această etapă va fi o persoană responsabilă care 

se va îngriji ca fiecare beneficiar să își îndeplinească prezențele) 

4. În ultima etapă, tinetii vor avea posibilitatea de a se angaja în domeniul dorit. 

Până la sfârșitul anului 2020 s-au desfășurat etapele 2,3 și 4 a acestui program. Astefel încât 

beneficiarii acestui proiect au dobândit un loc de muncă pe perioada vacanței de vară. 

 

2. Platforma online la nivel Național 

 Scopul acestei platforme este de a unii toți beneficiarii sistemului din România și de a-i 

ajuta prin diverse materiale să dobândească deprinderile caracteristice unei vieți independente.  

Materiale video educative distribuite în cadrul platformei online pe subiectele:  

• Cerșetoria, 

• Responsabilitate și gestiune financiară, 

• Hobby-uri, 

• Consumul de droguri, 



• Consumul de alcool, 

• Cum ar trebui să fie o fată cuminte, 

• Prietenii toxice, 

• Dependența de zahăr, 

• Cum să ne comportăm la un interviu, 

• Despre prietenie, 

• Întâlniri cu necunoscuți, 

• Lucruri de știut la ieșirea din Sistemul de protecție a copilului, 

• Nocivitatea sucurilor, 

• Despre primul loc de muncă, 

• Prezentul influențează viitorul, 

• Lecții de gătit, 

• Nocivitatea dulciurilor. 

 

3. Discuții telefonice cu beneficiarii:  

 Odată cu pandemia, activitatea Asociației Lumea Ca Lumea s-a mutat în mediul online, 

dar și telefonic. Pentru a menține legătura și pentru a-i sprijini pe copiii din Sistemul de protecție 

a copilului, specialiștii Asociației au susținut discuții telefonice săptămânale cu beneficiarii, cu 

scopul de a-i sprijini moral în această perioadă și de a-i ajuta să treacă mai ușor peste restricțiile 

care ne-au fost impuse. 

 

4. Campania Momentul dăruirii: 

 Campania ”Momentul dăruirii” are ca scop oferirea de bunuri materiale și alimente 

pentru familiile nevoiașe din zonele defavorizate din Cluj. De sărbători, ne dorim să ajutăm 

persoanele nevoiașe cu, copii, cu cele necesare. 

Prin campania ”Momentul dăruirii” am reușit să susținem familiile care au avut nevoie de 

ajutorul nostru cu alimente, haine și rechizite! Datorită vouă și a implicării voastre, am avut 

posibilitatea de a răspândi bucuria sărbătorilor în casele acestor familii! 



 Această campanie s-a desfășurat în perioada 2-14 decembrie, unde am reușit să adunăm 

foarte multe donații și sponsorizări, pe care mai apoi le-am distribuit în data de 17 decembrie 

2020 la familiile sprijinite.  

 În anul 2020, de sărbători, datorită sponsorilor și colaboratorilor noștri, am reușit să 

împărtășim bucuria Crăciunului la familiile nevoiașe din Cluj-Napoca. 

 

5. Planificarea Proiectului ,,Casă de tip familial’’ 

 În anul 2020, Asociația Lumea Ca Lumea a planificat un proiect ambițios și anume, 

Proiectul ,,Casă pentru toți’’ care reprezintă un proiect dedicat tuturor copiilor din Sistemul de 

Protecție a copilului din orașul Cluj-Napoca și nu numai. Acesta vizează construirea unei case te 

tip familial și a unui afterschool pentru dobândirea abilităților necesare unei vieți independente. 

 În cadrul Casei de tip familial pe care ne propunem să o construim în orașul Cluj-Napoca, 

vor crește și vor fi educați 12 copii cu măsură de protecție. Aceștia vor beneficia de cazare, 

hrană, îngrijire ajutor și educație pe o perioadă determinată (până la vârsta maturității sau până la 

finalizarea studiilor). Odată cu înființarea acestei case de tip familial, vom promova intens 

drepturile copiilor și reintegrarea acestora în familie, dar și încurajarea adopției interne. 

 În cadrul Casei de tip familial vom înființa un afterschool în cadrul cărui toți copiii cu 

măsură de protecție din orașul Cluj-Napoca, vor beneficia de activități pentru dobândirea 

abilităților necesare unei vieți independente precum: diverse ateliere de gătit, de grădinărit, de 

gospodărit, consiliere psiho-socială, consiliere vocațională, cursuri de formare profesională și 

activități de inserție pe piața muncii, astfel încât în momentul în care acești copii vor părăsi 

sistemul, să aibă un loc de muncă și să fie aibă capacitatea de a se întreține singuri și implicit să 

aibă o locuință, pentru a evita situațiile în care aceștia ajung să fie persoane fără adăpost și 

asistate social. 

 Tot odată în cadrul proiectului vom dezvolta platforma online pentru copiii din Sistemul 

de Protecție a Copilului la nivel Național. Știm cu toții faptul că mediul online este unul 

superficial și nociv în special pentru copii, motiv pentru care am pus bazele înființării acestei 

platforme cu și pentru copiii din Sistemul de Protecție a Copilului din toată țara.  



 Scopul acestei platforme este de a unii toți beneficiarii sistemului din România și de a-i 

ajuta prin diverse materiale video educative să dobândească deprinderi caracteristice unei vieți 

morale și independente și tot odată ne propunem să îi unim pe toți acești copii pentru a le oferi 

sprijin, dar și pentru a-și oferi sprijin reciproc. 

 

III. Colaboratori, parteneri și sponsori:  

Colaboratori:  

• Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului, 

• Doamna psiholog brici roxana – cabinet individual de psihologie, 

• Salvați copiii 

• Universitatea Babes Boliay 

• Asociația Christiana 

 

 

Parteneri: 

• Societatea SC Veronica Art SRL, 

• Untold 

• Neversea 

• Energobit 

• Webtopoket 

 

Sponsori:  

• Novita  

• Lugera 

• All day natural  

• Delicium 

• Pasta pedroni 

• Elysian chocolate  



• Pe foc de lemne 

• Quantum outlet 

• Mueller & prietenii sa 

• Agro florești  

• Brandpaper company srl  

• Pâinea de sub deal  

• Farmec 

• Napolact 

• Coca-Cola 

• Lugera 

• Foarfeca de aur 

• Chios 

• Webtopocket 

• Poiana Creasta Cocoșului 

• Dot 

• Transilvania healing center 

• Soare-n Maramure 

• SC pro danconstruct SRL 

 

2. Contact 

Asociația „Lumea ca Lumea” 

Str. Andrei Mureșanu, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj 

Asistent social: Buga Cristiana  

Telefon: 0737-752.731 

E-mail: asociatie@lumeacalumea.ro 

Web: www.lumeacalumea.ro 
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