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Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie Delia Grădinaru 

Servciul de Asistenţă Comunitară “ASE Delia Grădinaru”  

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE ANULUI 2019 

 Pentru Asociaţie anul 2019 a început în forţă prin desfăşurarea unei campanii de 

strângere de fonduri în vederea renovării apartamentului pentru o tânără familie, unde ambii soţi 
sunt dependenţi de hemodializă, care şi-au achiziţionat un apartament nefinisat în comuna 
Floreşti. Astfel, am reuşit să mobilizăm o comunitate întreagă de binevoitori din ţară care s-au 

alăturat cauzei noastre donând bani, materiale de construcţie şi mână de lucru. Într-o lună de zile 
proaspăta familie formată a reuşit să se mute în noua lor căsuţă.  

 

Desemenea, în anul 2019 prin programul nostru social de renovare/ adaptare a locuinţelor 

pentru un trai decent am reuşit să reamenajăm încă două camere de locuit pentru alţi doi 
beneficari ai asociaţiei noastre:  

• pentru un tânăr dependent de hemodializă din Bacău, pe care l.am ajutat să se transfere  

în Cluj Napoca pentru a putea beneficia de servicii medicale mai bune şi de a avea o 

oportunitate mai mare de a fi reintegrat pe piaţa muncii. 

https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10155854332747854
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10155854332747854
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10155854332747854
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/501039660424078/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTkzMjY1MzMzMjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARADKuNMwOFFEEnVbQ1rf-giiYBg4KTtowMkwmi4yu2g_rSl6mrV_knVBVZpTxicEAPhOO7b8IsSYnTc
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• pentru un adult cu transplant renal funcţional, din Sibiu, care a crescut la casa de copii şi 
nu are familie. Acesta avea nevoie să se mute într-o locuinţă care să îi satisfacă nevoile 
sale medicale privind imunitatea scăzută din cauza medicamentelor imunosupresoare 
luate pentru funcţionarea transplantului. Astfel, în colaborare cu Primăria şi Mitropolia 
din localitatea Sibiu am reuşit să îi obţinem o locuinţă socială pe care am renovat-o cu 

sprijinul donatorilor din ţară. 
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Cei mai mici membrii ai asociaţiei noastre, 

copiii dependenţi de dializă de la Fundeni 
Bucureşti au primit cadouri frumoase de la 

tineri inimoşi implicaţi în dinamica 
industriei IT din Cluj Napoca, prin proiectul 

“Să fim mai buni nu doar de Crăciun”. 

 

 
 

 

 

 

Desemenea, cadourile visate nu au întârziat să ajungă la beneficiarii noştrii mici nici de 

Crăciun.  

Fiecare copil a primit ce şi-a dorit: jucării, hăinuţe, accesorii, produse cosmetice.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2347236918644443/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTkzMTQxMDYwMjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARADKuNMwOFFEEnVbQ1rf-giiYBg4KTtowMkwmi4yu2g_rSl6mrV_knVBVZpTxicEAPhOO7b8IsSYnTc
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Prin programul social Burse Lunare i-am putut ajuta pe o parte dintre beneficiari să îşi 
continue studiile, să îşi plătească chiriile lunare, să beneficieze de kinetoterapii, de consultaţii 
medicale de specialitate, de intervenţii chirugicale, de cazare/ îmbrăcămite/ hrană,  medicamente 
lemne de iarnă. 
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/oanavasiliu13/posts/2091306970905192?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/oanavasiliu13/posts/2091306970905192?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/oanavasiliu13/posts/2091306970905192?__tn__=K-R
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Sume importante din bănuţii adunaţi exclusiv prin donaţii au fost direcţionate prin 
programul social Tratament de specialitate în străinătate către familiile a 3 copii diagnosticaţi 
cu insuficienţă renală cronică trataţi prin hemodializă (2 copii) şi prin transplant renal funcţional 
(1 copil) pe care i-am ajutat să ajungă la tratament în Spania şi Italia. Datorită acestui program 
copiii care nu aveau nicio şansă la transplant în România din cauza complicaţiilor medicale 
multiple au acum şanse reale la un transplant renal funcţional. Dealtfel, unul dintre copii, 

Cosmin, după 1 an şi 3 luni de tratament în Spania a reuşit să beneficieze de un transplant de 
rinichi chiar la începutul anului 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/413990915899493/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjM0NjExMzY3Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2028132860619464/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjM0MzQ3OTE5Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW
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Primul eveniment important implementat de asociaţia noastră în anul 2019 a fost o campanie 

de informare a publicului larg despre bolile cronice renale cu ocazia Zilei Mondiale a 

Rinichiului. Acest eveniment s-a desfăşurat la începutul lunii martie, în parcul central din Cluj 

Napoca. Beneficiarii asociaţiei noastre au împărţit mărţişoare, pliante informative şi au lansat 
baloane albe ca simbol al comemorării colegilor de suferinţă plecaţi mult prea devreme dintre 
noi. Aspectele punctate prin această campanie au fost cele legate de:  

• cum ne menţinem rinichii sănătoşi; 
• cum putem preveni bolile renale; 

• care sunt factorii de risc; 

• care este modalitatea de a trăi cu afecţiunile renale. 
 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/343769119567175/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTk2NzIwNTc3Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/343769119567175/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTk2NzIwNTc3Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/343769119567175/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTk2NzIwNTc3Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW
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Luna martie s-a încheiat pentru Asociaţie cum nu se putea mai bine. Anca, o tânără 
dependentă de dializă şi de cărţi, care iubeşte să scrie şi a cărui basm cu zâne şi flori s-a născut 
din durere şi-a văzut în sfârşit visul împlinit – acela de a-şi lansa prima ei carte de poveşti. 
Evenimentul a fost încărcat de emoţie bună, presărat cu lacrimi de bucurie şi tristeţe (în amintirea 
mamei ei, decedată pe patul de dializă). I-au fost alături la acest eveniment colegi de suferinţă 
din toată ţara.  

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/631496577291641/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTk5ODE1MjU5Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAEIfvOM8pAzol-YC9zyI65RdlJ81GvZmUsKSKjEuT7j3-Q82Xi4_IxmBPnzujQDdHMcWG0nQ9Bh6yW


 

 CIF 230 73281, 
Cont IBAN RO45BTRL 0130 1205 F 94787 XX, 

BancaTransilvania 
Str. Magaziei nr. 28A, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  

Cod postal 400 178 
Email: ase.deliagradinaru@yahoo.com 

 

Evenimentele caritabile organizate de asociaţie şi/ sau pentru asociaţie din anul 2019 nu s-

au lăsat nici ele foarte mult aşteptate. Comunităţile de studenţi, de cros, de zumba şi-au dedicat 
timp şi pricepere cum ştiu ei mai bine: promovând un stil de viaţă sănătos prin mişcare, dans şi 
caritate. Astfel, în anul 2019 am fost beneficiarii norocoşi ai următoarelor evenimente 
caritabile: 

• Crosul Divelor
 
– eveniment desfăşurat în luna martie, luna dedicată tuturor 

domnişoarelor şi doamnelor, organizat de Runners Club; 
• Crosul Amicus -  desfăşurat în luna aprilie, organizat la Braşov de Asociaţia Amicus; 
• Zumbathon Caritabil “We Are One – Luptăm pentru Viaţă!” - desfăşurat atât în luna 

iunie cât şi în luna decembrie. În organizarea acestui eveniment caritabil ni s-au alăturat 
şi oameni inimoşi de la Teatrul de Păpuşi “Puck” din Cluj Napoca. 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/311277989534338/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NTk3MDM2MDE0Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBATBexiTmZv3EYyReIWh8AeYTm5rHjaP14G2PFYKkqftQ7ZQkzq6tfTwdsbvxOZslRP2jF8VS3wKVJ
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/426601334567897/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjA0MTI3MTA4Nzg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBATBexiTmZv3EYyReIWh8AeYTm5rHjaP14G2PFYKkqftQ7ZQkzq6tfTwdsbvxOZslRP2jF8VS3wKVJ
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2375514729352677/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjEyOTQwMDIyMjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBATBexiTmZv3EYyReIWh8AeYTm5rHjaP14G2PFYKkqftQ7ZQkzq6tfTwdsbvxOZslRP2jF8VS3wKVJ
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2375514729352677/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjEyOTQwMDIyMjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBATBexiTmZv3EYyReIWh8AeYTm5rHjaP14G2PFYKkqftQ7ZQkzq6tfTwdsbvxOZslRP2jF8VS3wKVJ
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/491816381679242/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjU2OTk0OTk1Nzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
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• Facem voluntariat pentru copiii bolnavi
 

– a fost un eveniment caritabil gândit şi 
implementat de Sofia, fetița președintelui asociației noastre,  şi prietenii ei, cei mai 
tineri susţinători ai asociaţiei noastre. Astfel, o mână de copii s-au organizat până în cel 
mai mic detaliu cum să strângă bani pentru copiii dependenţi de dializă care urmau să 
plece într-o tabără de vară în luna iunie prin confecţionarea unor piese de origami şi 
vânzarea lor în cartier sub formă de donaţii. 

 

• Cupa Caritabilă “Minute de Mişcare” 
– eveniment organizat de Asociaţia Minute de 

Mişcare împreună cu Şcoala Elf, prilej cu care zeci de copii au făcut sport şi au donat 
pentru copiii dependenți de dializă din România și pentru copiii afectați de maladia 
cancerului.  

 

https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10156038056117854
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/448776815683010/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE0NDU5MTI0Mjg1NA/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBATBexiTmZv3EYyReIWh8AeYTm5rHjaP14G2PFYKkqftQ7ZQkzq6tfTwdsbvxOZslRP2jF8VS3wKVJ
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De taberele de recreere, de vară și de iarnă, s-au bucurat peste 100 de persoane, copii și 
adulți, membrii beneficiari ai asociației.  

Am reușit în vara lui 2019 cu ajutorul sponsorilor să ducem în Sicilia, Trapani, pentru o 
perioadă de 3 săptămâni, un grup de 72 de copii, tineri și adulți dependenți de dializă și cu 
transplant renal funcțional, dar și cu alte afecțiuni cronice (diabet, nevăzători). Au fost zile de 
vise împlinite pentru mare parte dintre ei. Pentru unii dintre ei visul a fost acela de a zbura 
pentru prima dată cu avionul, pentru alții a fost acela de a ieși pentru prima dată din țară și de a 

face dializă într-un alt centru decât acela de acasă, iar pentru câțiva dintre ei a fost chiar de a 
vedea pentru prima dată marea.  

 

  
 

Tabăra de iarnă a venit la pachet cu o mulțime de surprize plăcute pentru membrii 
beneficiari. Timp de 7 zile au avut parte de surprize din lumea necuvântătoarelor prin vizita 
câinilor de terapie de la Asociația DogAssist, de cadouri multe, de invitați speciali, de ieșiri în 
oraș, excursie la Salina Turda, petrecere de revelion, ateliere de pictură și multe alte surprize 
plăcute. Toate aceste lucruri au fost posibile cu sprijinul sponsorilor pentru care avem tot 

respectul și recunoștința noastră veșnică. 
 

   

https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/videos/pcb.10156162519282854/10156162518162854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/videos/pcb.10156162519282854/10156162518162854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/videos/pcb.10156162519282854/10156162518162854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/videos/pcb.10156162519282854/10156162518162854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/1029783237230835/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE5MzIwMDU2Mjg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/315370262750652/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE5Mjk1MDExMjg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2349355545285109/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1MTQ0MTQyNzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2349355545285109/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1MTQ0MTQyNzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2349355545285109/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1MTQ0MTQyNzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/345396739370232/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1NDQ3OTE1Nzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/345396739370232/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1NDQ3OTE1Nzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/345396739370232/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjE1NDQ3OTE1Nzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/551314805598176/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjYzNTM2OTEzNzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/videos/pcb.10156648496507854/10156648485292854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/2463730350419589/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjYzODA0Mzg3Nzg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/541746506421767/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjY0NjA1MTAyMjg1NA/?epa=SEARCH_BOX
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 Luna decembrie a fost luna în care am reușit să ducem un grup de 6 tineri dependenți 
de dializă și 2 tineri cu transplant renal funcțional într-o excursie educativă pentru 4 zile, care a 

avut ca itinerar vizitarea a 4 orașe importante: Milskoch – Cracovia – Auschwitz – Budapesta.  

  

În timpul excursiei tinerii dependenți de dializă au avut nevoie și de o ședință de dializă, 
efectuată în Cracovia, pentru a se putea bucura de vacanță pe deplin, în fond vacanță de la 
boală nu există pentru ei. 

 

https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/posts/2598072986973274
https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/358652608332301/UzpfSTcxOTE2Nzg1MzoxMDE1NjU5NTk5ODQ5Mjg1NA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10156594051737854
https://www.facebook.com/emanuel.ungureanu.39/posts/10156594051737854
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VENITURI/ CHELTUIELI 2019 

 

 

 

12660

6025

20400

700042000

22280

Persoane fizice

Evenimente caritabile

Creditare asociatie

2% impozitul pe venit

Contracte sponsorizari

Donatii

TOTAL VENITURI 2019
110 365 Euro
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1500
4600

13500
3300

38878

9700

104002300

1500

13500

20000

45

1700

Burse scolare

Burse sociale

Renovari locuinte

Cheltuieli medicale

Cheltuieli medicale in 
strainatate

Tabara de vara

Tabara de iarna

Excursii

Evenimente

Restituire creditare

Plata TUI

Cheltuieli SITE

Plati salariale

TOTAL CHELTUIELI 2019
120 923 EURO


