
Testimoniale Casino: 

“Dacă ar fi să folosesc cuvintele doamnei Ciornei, care ne-a vorbit despre importanța prezenței

noastre fizice, dar mai ales sufletești la acest eveniment, aș putea spune că această întâlnire mi-

a prins foarte bine, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. 

Organizatorii au avut grijă să ne simțim parte a marii familii a ONG-urilor, ne-au dat ocazia să

ne evidențiem munca desfășurată în cadrul instituțiilor pe care le reprezentăm și ne-au oferit un

dar aniversar plin de informații  utile.  Pe de altă parte,  evenimentul  a fost  un bun prilej  să

întâlnesc foști și actuali colegi, oameni dragi sufletului meu, pe care îi apreciez atât de mult

pentru munca lor. 

Vă mulțumesc și vă urez LA MULȚI ANI alături de noi, ONG-urile pe care le sprijiniți cu atât de

mult profesionalism!”  Ioana Butilca (Oreian)  Asistent social- AFMC Christiana, Centrul de

Servicii Sociale Sfantul Vasile cel Mare, Cluj-Napoca

„O întâlnire de reconectare cu vasta comunitate a ONG-urilor. DASM- ca liant între noi, ne-a

dăruit o prezentare plină de inspirație referitoare la strângerea de fonduri.„  Varga Claudia,

Programul Sf. Dimitrie Basarabov – Servicii în adicții 

„O  întâlnire  practică  pentru  noi,  organizațiile  nonguvernamentale,  un  cadou  frumos  de

aniversarea voastră  -   DASM! Felicitări!”  Anca Mercea  Ilieș APAHNP,  Centrul  de  zi  Sf.

Maria.

Testimoniale CZV: 

“ Mă simt mai bine decât acasă! Sunt pasionată de muzică. Mă simt bine când comunic cu 

prietenii mei de aici.” Elena Loghin, beneficiar centru

“Vin aproape zilnic pentru că sunt singură. Mă simt foarte bine aici, toți îmi sunt prieteni, e ca

și a doua casă pentru mine.  Corul e principala mea activitate aici,  alături  de alte activități

recreative. Iubesc și excursiile și toate ieșirile în natură și cele culturale, în oraș. Tot ceea ce e

frumos îmi place! Am învins mai multe boli și acum sunt fericită!” Viorica Buda, beneficiar

centru.


