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Ieri 05.06.2018 a demarat seria de evenimente prilejuite de aniversarea celor 10 ani de 

la înființarea Direcției de Asistență Socială și Medicală.  

Domnul Aurel Mocan, director executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a 

deschis întâlnirea cu ONG-urile finanțate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, 

la Casino Centrul de Cultură Urbană Cluj. Cu acest prilej a avut loc un grup de lucru cu 

organizațiile non-guvernamentale de la nivel local, moderat de doamna Carmen Marcela 

Ciornei, șef serviciu Protecție Socială. Întâlnirea a beneficiat și de prezența doamnei 

Camelia Mateș (Director de programe, Asociația pentru Relații Comunitare), care a 

realizat o prezentare referitoare la strategiile de strângere de fonduri, precum și a 

domnului Imre Andras (Director executiv, Fundația pentru Comunitate), care a 

prezentat patru dintre proiectele derulate de fundație, ce implică diverse mecanisme de 

susținere financiară. La finalul întâlnirii, doamna Ioana Hosu a prezentat proiectul 

Dante- Dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea NV.  

Tot ieri, 5 iunie 2018, concomitent cu evenimentul desfășurat la Casino Centrul de 

Cultură Urbană Cluj, a fost Ziua Porților Deschise la Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 

(Str. Șt. Oct. Iosif nr.1-3) și Centrul de zi pentru vârstnici nr. 2 (Str. Decebal nr.21 ), aflate 

în subordinea instituției noastre. În această zi, orice persoană interesată a putut să 

participe la activitățile desfășurate în cadrul centrelor, împreună cu membrii acestora.   

Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 a primit vizita unui grup de studenți de la Facultatea 

de Sănătate Publică, cărora li s-a prezentat paleta de servicii oferite în cadrul centrului, 

precum și posibile variante de implicare a acestora în activitățile centrului, de tip 

voluntariat. 

În cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr. 2 au avut loc activități muzicale (cu soliști 

vocali- muzică populară, muzică ușoară, romanțe, Grupul vocal-instrumental „Speranța”, 

cor, orchestră), activități sportive (gimnastică, dans, mișcare ritmică terapeutică, senior 

dans), precum și activități de artă și creație, expoziții și zone de lectură și discuții.  

 

 

 

 


