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 Acţiunea caritabilă „Îi ajutăm să zâmbească „ 
 
 

Data: 20 mai 2009  
Locaţia: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca 
Obiectivele activităţii: 

- dezvoltarea conştiinţei civice prin implicarea angajaţilor CCD Cluj 
într-o acţiune caritabilă; 

- îmbunătăţirea relaţiilor CCD Cluj cu grupurile cu nevoi speciale 
din comunitatea locală; 

- înţelegerea diversităţii ca valoare a societăţii democratice; 
Participanţi de la CCD Cluj: 10 angajaţi ai CCD Cluj 
Participanţi de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca: 
110 persoane de vârsta a III-a care locuiesc în centru şi angajaţii centrului  
Desfăşurarea activităţilor: 

Echipa CCD Cluj a organizat pentru vârstnicii care locuiesc în 
centru un program artistic care a constat din muzică populară vocală şi 
instrumentală interpretată de către Ansamblul „Samus” al Liceului de 
Muzică „Sigismund Toduţă”  Cluj-Napoca, dirijor: profesor Ştefan 
Ioanovici. 

După derularea spectacolului angajaţii CCD Cluj au dăruit celor 110 
bătrâni pachete cu fructe, cumpărate din donaţiile celor 15 angajaţi ai 
CCD Cluj. Clubului Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca i-au 
fost donate CD-uri cu muzică populară, DVD-uri cu filme cu conţinut 
religios, calendare,  o icoană pe sticlă creată şi donată de către Simona 
Gabriela Roşca, colaborator al CCD Cluj.  
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O discuţie emoţionantă a fost cu doamna Man,  profesor de muzică 
pensionar, a cărei vitalitate şi optimism, la cei 90 de ani ai dânsei, ne-au 
impresionat în mod deosebit.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fericirea de pe chipuri sau, în unele cazuri, lacrimile unor pensionari din 
centru la acordurile muzicii, aplauzele şi mulţumirile adresate ne-au făcut 
sa credem că activitatea noastră a adus o rază de bucurie acestor oameni 
de vârsta a III-a şi speranţa că n-au fost uitaţi. 

În urma derulării acestei acţiuni, noi, la rândul nostru: 
• am învăţat că merită să oferi dragoste şi atenţie în mod 

necondiţionat semenilor noştri cu nevoi speciale,  
• am învăţat să fim mai toleranţi 
• am învăţat să acceptăm mai uşor diversitatea 
• am învăţat să fim mai sensibili la nevoile altora  
• am învăţat  să-i ascultăm cu mai mare atenţie  
• am învăţat să apreciem experienţa de viaţă pe care ne-au 

transmis-o  
 

În concluzie, ne-am propus să perseverăm în organizarea unor astfel 
de activităţi şi în viitor  

 
 

 
Coordonator activitate, 
prof. Ileana Iepure 
 

 
 


