
 

Raport de activitate  

Asociația Lumea ca Lumea  

Anul 2021 

Ianuarie  

• Parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca - Facultatea de Asistență 

Socială - Secția Asistență socială - Supervizarea studenților practicanți în cadrul stagiilor 

de practică și în cadrul cercetării pentru lucrarea de licență; 

• Recrutări pentru voluntari; 

• Recrutări pentru studenți practicanți; 

• Planififcarea si proiectarea evenimentelor, campaniilor umanitare și a activităților din 

anul 2021. 

 

Februarie  

• Parteneriat cu Asociația Dreptul la Viață din Huedin; 

• Campanie umanitară în Huedin, Fildu de Jos și Fildu de Mijloc - susținerea grădiniței  

prin oferirea de jucării și a familiilor prin produse de igienă și alimente neperisabile și 

perisabile; 

• Parteneriat cu Biserica din Luduș, Târgu Mureș; 

• Campanie umanitară în localitatea Botez și Cecălaca - susținerea vârstnicilor prin 

produse de igienă și alimente neperisabile și perisabile; 

• Consiliere telefonică cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului;  

• Birthday box -Vizită la centrele de plasament pentru a oferi tinerilor cadouri de ziua lor; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

 



 

 

Martie 

• Campanie în localitățile  Botez și Cecălaca - susținerea vârstnicilor prin produse de 

igienă și alimente neperisabile și perisabile; 

• Campanie umanitară în Fildu de Jos și Fildu de Mijloc ,,Mame eroine”; 

• Concert caritabil ,,Primăvara începe cu tine” în colaborare cu Restaurant Aroma și Arpy 

& Zip Band cu scopul de a strânge fonduri pentru proiectul ,,Școala de meserii”; 

• Atelier cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului din Cluj-Napoca; 

• Consiliere telefonică cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului;  

• Birthday box - Vizită la centrele de plasament pentru a oferi tinerilor cadouri de ziua lor. 

Proiect realizat cu sprijinul celor de la Candy Box; 

• Formulare 230, impozitul pe venit și impozitul pe profit; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

 

Aprilie 

• Campanie umanitară în localitățile Botez și Cecălaca - susținerea vârstnicilor prin 

produse de igienă și alimente neperisabile și perisabile - ,,O masă de Paște”; 

• Campanie umanitară în Fildu de Jos și Fildu de Mijloc, susținerea vârstnicilor prin 

produse de igienă și alimente neperisabile și perisabile - ,,O masă de Paște”; 

 

• Consiliere telefonică cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului; 

 

• Formulare 230, impozitul pe venit și impozitul pe profit; 

 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 



 

Mai 

• Campanie umanitară în localitatea Botez - ,,La mulți ani bunica Cornelia!”; 

• Consiliere telefonică cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului; 

• Birthday box -Vizită la centrele de plasament pentru a oferi tinerilor cadouri de ziua lor. 

Proiect realizat cu sprijinul celor de la Candy Box; 

• Formulare 230, impozitul pe venit și impozitul pe profit; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

Iunie   

• Campanie umanitară în Fildu de Mijloc si Fildu de Jos - ,,La mulți ani tuturor copiilor 

din lume!”; 

• Stop. Shop. Socialize. by Lumea ca Lumea, Ediția I. Evenimentul a fost unul de tip târg 

caritabil de haine, unde am reușit să aducem împreună un număr de 30 de designeri 

importanți din Cluj Napoca, printre care amintim Cream by Ioana Grama, Naitthebrand, 

La Donna, Mon Petit Jo, Our Luna, Teodor Isabela, Hatiful, Millen, Motta, Gold 

Swimwear, Laura Maxim și mulți altii. Locația evenimentului a fost asigurată de 

partenerii noștri de la Chios Events; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

Iulie  

• Colaborare cu A.I.E.S.E.C  INTERNATIONAL; 

• Atelier cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului din Cluj-Napoca; 

• Consiliere telefonică cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

August 



 
• Proiect CharitAble - Acest proiect ne-a oferit oportunitatea de a cunoaște studenți din 

alte țări precum Turcia și Belgia. Împreună am dezbătut subiecte legate de intervențiile 

de tip asistență socială, importanța voluntariatului, legislație în domeniul asistenței 

sociale și multe alte activități care s-au desfășurat sub forma de workshop-uri; 

• Campanie umanitară  pentru susținerea mamelor minore din Baciu, Cluj Napoca; 

• Campanie umanitară în localitățile Botez și Cecălaca - ,,Help older people in Luduș’’; 

• Campanie umanitară în localitățile Fildu de Mijloc și Fildu de Jos - ,, Back to school’’; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

  

Septembrie  

• Campanie Umanitară în localitățile Vîrtop, Cărpiniș, Roșia, din Județul Alba. În urma 

dezastrelor naturale din luna iulie am susținut familiile afectate cu materiale de 

construcții în vederea reamenajării gospodăriilor - ,,Soarele dupa furtună’’, în  

colaborare cu Asociația Ciurguta de Sus  și Primaria Roșia Montana; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

Octombrie 

• Recrutare practicanți din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, UBB; 

• Recrutare voluntari pentru realizarea campaniilor umanitare; 

• Reînnoire protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială, Cluj; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

Noiembrie 

• Parteneriat cu Asezământul de Copii ,,Sfântul Ierarh Leontie”, Rădăuți, Suceava; 

• Parteneriat cu Asociația Sens, în vederea realizării proiectului ,,Christmas box”; 

• Parteneriat cu Școala Profesională Specială,  Samus – Turda; 



 
• Parteneriat cu Leroy Merlin - Cluj Napoca;  

• Parteneriat cu Pro Dan Construct, Cluj Napoca; 

• Campanie umanitară pe Feleacu, Cluj Napoca. Reconstrucția acoperișului și a altor 

elemente în urma incendiului care a ars casa unui beneficiar; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”. 

 

Decembrie  

• Activitate de Crăciun cu voluntarii Asociației; 

• Parteneriat cu Organizația Studenților Chimiști; 

• Campanie umanitară la Școala Profesională Specială,  Samus - Turda. ,,Christmas box”; 

• Campanie umanitară în Fildu de Mijloc și Fildu de Jos - ,,Chiristmas box”;  

• Activitate de Crăciun cu tinerii din Sistemul de Protecție a Copilului - ,,Chiristmas box”; 

• Management de proiect ,,Casă și educație pentru viitor”; 

• Parteneriat cu Răzvan Dale, fotograf.  

 

Campanii umanitare:  

Pe parcursul anului 2021, am reușit să realizăm un număr de 15 campanii umanitare, 

fiecare dintre acestea având un scop precis și anume creșterea nivelului de trai pentru 

persoanele aflate în dificultate și oferirea instrumentelor și mijloacelor necesare 

integrării în comunitate. 

 

 

 



 

Beneficiari:  

În anul 2021, am reușit să susținem un număr de 86 de beneficiari din diverse medii, de la 

copii cu dizablități, la tinerii din centrele de plasament și până la copii aflați în dificultate 

sau în risc de excluziune socială. 

 

Evenimente: 

Deși situația pandemică a impus foarte multe impedimente, am reușit să organizăm 2 

evenimente pe parcursul acestui an: 

I. ,,Primăvara începe cu tine”  - concert caritabil realizat în colaborare cu Aroma 

Restaurant și Arpy & Zip Band; 

II. ,,Stop. Shop. Socialize. by Lumea ca Lumea’’, Ediția I. Evenimentul a fost unul 

de tip târg caritabil de haine, unde am reușit să aducem împreună un număr de 30 de 

designeri importanți din Cluj Napoca printre care amintim Cream by Ioana Grama, 

Naitthebrand, La Donna, Mon Petit Jo, Our Luna, Teodor Isabela, Hatiful, Millen, 

Motta, Gold Swimwear, Laura Maxim și mulți altii. Locația evenimentului a fost 

asigurată de partenerii noștri de la Chios Events. 

 

Proiecte completate:  

În anul 2021 am reusit să realizăm 2 proiecte mari:  

1. CharitAble în colaborare cu A.I.E.S.E.C Internațional prin care am reusit să facem 

un schimb de experiență cu studenți internaționali din Turcia și Belgia; 

2. Birthday Box prin care am încercat să oferim beneficiarilor noștri cadouri utile de 

ziua lor. Astfel, cadourile aveau următorul conținut: un obiect legat direct de 



 
pasiunea beneficiarului, o agendă personalizată marca Lumea ca Lumea și o cutie de 

prăjiturele din partea prietenilor noștri de la Candy Box. 

Proiecte in derulare:  

• Centrul de tranzit; 

• Școala de Meserii; 

• Așezământul de Copii Sf. Ierarh Leontie;  

• Birthdaybox; 

• Ateliere de lucru cu tinerii din centrele de plasament. 

Membrii fondatori: 

• Bercean Andrei; 

• Gadola Diana Alexandra Maria; 

• Lingurar Claudiu. 

Colaboratori: 

• Avocat - Bianca Racolta; 

• Contabil - Bianca, Gamma Business; 

• Servicii IT  - Marius Lehaci, UP TRUST; 

Parteneri :  

• Universitatea Babeș Bolyai - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-

Napoca; 

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Cluj; 

• Asociația Dreptul la Viață, Huedin; 

• Asociația Sens, Baia Mare; 

• Asociația Ciurguta de Sus; 



 
• A.I.E.S.E.C. INTERNATIONAL; 

• Școala Profesională Specială, Samus, Turda; 

• Primăria Roșia Montana; 

• Primăria Luduș; 

• Primăria Fildu; 

• Primăria Gheorgheni; 

• Primăria Baciu; 

• Primăria Cluj; 

• Chios Events; 

• Herity Network; 

• Natural Healing; 

• Soare-n Maramureș; 

• Leroy Merlin; 

• Untold; 

• Energobit; 

• Austral; 

• Electric Castle; 

• Be well store; 

• Devoratorii de Marketing; 

• Răzvan Dale. 

Sponsori:  

• Energobit; 

• Untold; 

• Soare-n Maramureș; 

• Transilvania Healing Centre; 

• Electric Castle; 

• Leroy Merlin; 



 
• Cadoul meu; 

• Cărturești; 

• Tortelli; 

• Due Fratelli; 

• Engels Croco; 

• Meat-up; 

• Florăria Infinity; 

• Mobile Gadget; 

• Servicii complete GSM; 

• Muntele tattoo; 

• Fun art tattoo; 

• The Francisc; 

• Bandit Barbers; 

• Pasta Pedroni; 

• My Geisha; 

• Bălăngănel; 

• Nobil Sushi; 

• Area 52 Skate Shop; 

• Nobori Sushi; 

• Sana Candles; 

• Farmec; 

• Revo Gym; 

• Il forno; 

• Caro; 

• Muri Chocolatier; 

• Frizeria Getts Color Bar; 

• Grande Pizza; 



 
• Very burger; 

• Răzvan Dale fotograf/videograf; 

• Pop Oana fotograf; 

• Dan Pro Construct; 

• Daisler; 

• Tabita Tour Boutique; 

• Ciao New York; 

• Ginex; 

• Estedent; 

• Papionet; 

• Be well store; 

• Cofetăria Nicole; 

• Agro Florești; 

• Naturelle soap; 

• Brutăria Ioasim; 

• Go Explore; 

• Itech Media; 

• Luna Solai; 

• Pro bags; 

• Candy Box; 

• Hot Pipes; 

• Cat Walk - Asociația 13 cu atitudine; 

• Brad frumos; 

• Lumini terasă; 

• Guest Boutique; 

• All day natural; 

• Quantum outlet; 



 
• Alverna Spa; 

• Dopamine experiment; 

• Ambiance deco; 

• Herox S.R.L; 

• Prink; 

• Pancake House. 

 

 Angajati: 

• Șef Serviciu de Reintegrare Socială și Supraveghere; 

• Asistent social; 

• Asistent social nivel Mediu - Tehnician în asistență socială; 

• Specialist Marketing. 

Practicanti:  

În anul 2021 am supervizat un numar de 10 studenți în realizarea stagiului de practică în 

domeniul asistenței sociale, supervizând inclusiv cercetări pe domeniul social în vederea 

realizării lucrărilor de licență. 

 

Voluntari: 

În anul 2021, am muncit cot la cot cu un numar de 20 de voluntari români și 3 voluntari 

internaționali. 

    

 

 



 
 

 

 

 

 

 


