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RAPORT DE ACTIVITATE  

NOIEMBRIE 2013 – OCTOMBRIE 2014 

 
 

 ASOCIATIA INIMI DE GORJENI  este o organizaţie neguvernamentală, 
apolitică şi non-profit, ce îşi propune îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 
defavorizate socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra 
problemelor semenilor lor şi încurajarea colaborării între sectorul instituţional 
public şi societatea civilă, care a fost înfiinţată în martie 2007. 
 Membrii fondatori al Asociaţiei Inimi de Gorjeni, sunt:  

� Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
� Consiliul Judeţean Gorj; 
� Consiliul Local Tg-Jiu; 
� Consiliul Local Tg-Cărbuneşti;  
� SC INIDAN SRL.  

 În  perioada noiembrue 2013 – octombrie 2014, au fost desfăşurate  o 
serie de activităţi pentru sprijinirea copiilor din sistemul de protecţie precum şi 
cei aflaţi în situaţii de risc, monitorizaţi de către D.G.AS.P.C.Gorj, prin 
urmatoarele programe şi acţiuni: 

 
 

ACŢIUNI: 
 
 

- Primire sesizări 
- Deplasări în teritoriu pentru achete sociale. 
-Întocmire dosare sociale pentru finanţare de către Asociaţia « Inimi de 
gorjeni » 
- Deplasări in teren in vederea implementării ajutorelor. 
- Campanie de strângere de fonduri. 
- Distribuirea formularelor F230. 
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PROGRAME DERULATE  

ÎN PERIOADA NOIEMBRUE 2013 – OCTOMBRIE 2014: 
 

 1.,,SCOALA PENTRU TOŢI” – Prin acest program Asociaţia Inimi 
de Gorjeni desfăşoară activitati de sprijinire a elevilor şi studenţilor care se 
află în sistemul de protecţie/monitorizare al Directiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Programul  finanţează achitarea de 
taxe de studiu, taxe de cazare, achiziţionarea de uniforme şcolare, rechizite, 
activităţi sportive, activitati de loisir etc. 

1.1 Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale 
Tg-Jiu este o unitate de asistenţă socială în subordinea DGASPC Gorj, care pe 
perioada vacanţei oferă servicii pentru circa 20 de copii cu dizabilităţi din cadrul 
Caselor de tip familial ,,Scoarţa” şi ,,Răchiţi”. În data de 17.08.2014 beneficiarii 
acestor case au organizat o excursie la Ocnele Mari şi la Grădina Zoologică de 
la Rm.Vâlcea. Asociaţia Inimi de Gorjeni a sprijinit această activitate cu suma 
de 300 de lei, pentru a le asigura copiilor plata taxei de intrare la cele două 
obiective mai sus menţionate, precum şi pentru cheltuieli diverse prilejuite de 
desfăşurarea excursiei. 

1.2 In cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate se află cu măsură de protecţie G.A. Ea este elevă a Şcolii Postliceale 
– secţia birotică, din cadrul Colegiului Naţional ,,Henri Coandă” din Tg-Jiu. În 
prezent ea este legitimată la un club de karate şi trebuie să participe la o 
competiţie sportivă ce se va desfăşura în afara judeţului Gorj. Pentru a participa 
la acest eveniment, CSCCD Tg-Jiu trebuie să cheltuie bani pentru analize 
medicale, echipament sportiv adecvat, transport şi cazare. Deoarece CSCCD 
Tg-Jiu fiind o instituţie publică în subordinea DGASPC Gorj şi neavând fonduri 
prevăzute pentru astfel de evenimente,  Asociaţia Inimi de Gorjeni a sprijinit 
activitatea sportivă cu suma de 600 lei. 

Persoane sprijinite : 25 
 Valoare fonduri: 900 lei 
 Sursa fondurilor: Asociatia Inimi de Gorjeni 

 
 2.,,SANSA LA VIATA” Prin acest program Asociaţia Inimi de 
Gorjeni desfăşoară activitati de sprijinirea familiilor lipsite de posibilitati 
financiare monitorizate de către DGASPC Gorj, in vederea efectuarii unor 
tratamente, achizitionarea de medicamente, ochelari, proteze, etc.  

2.1 D-na M.C locuieşte în comuna Arcani, sat Cîmpofeni, jud. Gorj, în 
casa surorii tatălui ei, împreună cu soţul  M.V şi fiul lor M.R.V în vârstă de 12 
ani. Familia se confruntă cu probleme sociale, ei fiind beneficiarii Legii 
416/2006, având un venit pe familie de 339 lei. În prezent minorul este 
şcolarizat, având rezultate bune la învăţătură. Tatăl a fost diagnosticat cu 
limfom malign, fiind programat la tratament medical/intervenţie chirurgicală la 
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un spital din Craiova începând cu data de 04/02/2013. D-na M.C ne solicită 
sprijinul în vederea achitării unor analizue medicale pentru soţul ei M.V care 
urmează să fie efectuate la clinica din Craiova, precum şi pentru medicamente şi 
transport. Asociaţia Inimi de Gorjeni a sprijinit familia cu suma de 300 lei. 

2.2 P.E.L – domiciliază în comuna Cîlnic, judetul Gorj şi a solicitat un 
sprijin financiar pentru fiul ei Căldăruşe Dorel Albert în vârstă de 3 ani, în 
vederea confecţionării unor ghete ortopedice. Getele ortopedice au fost achitate 
în mare parte de Casa Asigurărilor de Sănătate Gorj. Diferenţa de 100 de lei, pe 
care trebuia să o suporte familia, a fost oferită de către Asociaţia Inimi de 
Gorjeni. 
 2.3 Finalizare Proiect ,,O şansă la sănătate pentru toţi gorjenii” În cadrul 
proiectului s-au efectuat controalele oftalmologice gratuite precum şi 150 de 
perechi de ochelari. Au fost achitate în luna decembrie 2013, 82 de perechi de 
ochelari şi iar in luna martie2014, au fost achitate 68 de perechi de ochelari în 
valoare de 7060,00 lei. Cele 68 de perechi au fost oferite gratuit beneficiarilor 
din cadrul Centrului Pilot Tg-Cărbuneşti, CTF Rovinari, CSCCNS Tg-Jiu, 
CSCCD Tg-Jiu, locuitori ai oraşelor Tg-Jiu şi Tg-Cărbuneşti. 
 2.4 T.A, în vârstă de 16 ani, este elev la Liceul cu program sportiv din 
Tg-Jiu şi face parte din din lotul naţional al României de juniori la handbal. 
Datorită participării la un meci de handbal de la Braşov, acesta s-a accidentat, 
având mai multe leziuni la piciorul drept (leziuni de menisc extern, ruptură de 
ligament, lichid interarticular). Familia dorea să-l opereze la o clinică din 
Bucureşti iar costul operaţiei se ridică la valoarea de 10.000 lei. Tatăl nu 
dispunea de toată suma necesară achitării operaţiei şi de aceea în data de 
22.07.2014 s-a adresat Asociaţiei Inimi de Gorjeni pentru un sprijin financiar. 
Asociaţiei Inimi de Gorjeni i-a acordat suma de 1500 de lei pentru acoperirea 
unei părţi din costul total al operaţiei. 

Persoane sprijinite : 130 
 Valoare fonduri: 8960 lei 
 Sursa fondurilor: Asociatia Inimi de Gorjeni şi RAIFFEISEN BANK prin 
programul: ,,Raiffeisen Comunităţi”; 
 
  3.,,AJUTOARE DE URGENTA” Prin acest program Asociaţia Inimi 
de Gorjeni sprijină familiile nevoiase care solicit ajutor material/financiar 
de la DGASPC Gorj, prin oferire de alimente ocazional sau de sărbători, 
îmbracamite, achitarea unor datorii restante la energie electrica, gaze, 
achiziţionarea de lemne pentru foc, materiale de constructii pentru 
refacerea unor locuinţe, etc.  
 Persoane sprijinite : 9 
 Valoare fonduri: 3050lei 
 Sursa fondurilor: Asociatia Inimi de Gorjeni 

3.1 D-na C.L, bunică maternă, locuieşte într-o locuinţă socială dinn Tg-
Jiu, str. Ciocîrlău, împreună cu doi nepoţi minori, C.C.A şi C.B.M.. Mama 
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minorilor i-a lăsat în grija ei, acesta mai având alţi doi copii minori cu care 
locuieşte în diverse localităţi, neavând un domiciliu stabil. Mama  menţine 
ocazional legătura cu bunica maternă şi cu cei doi minori. Tatăl lor este în 
Portugalia si nu menţine legătura cu familia şi nu le trimite bani. Familia nu 
beneficiază de ajutor social sau cantină socială, singurul venit financiar fiind 
alocaţiile celor doi minori. C.B.M., în vârstă de cinci ani, suferă de 
trombocitopenia, o afecţiune ce este caracterizată prin numărul scăzut de 
plachete sangvine (trombocite). În data de 28//01/2014 minora era progranată 
pentru tratament la Spitalul Fundeni din Bucureşti. Bunica ne-a solicitat 
sprijinul în vederea achiziţionării de alimente  pentru ea şi nepoata ei, deoarece 
va sta internată la spital o săptămână Asociaţia Inimi de Gorjeni i-a acordata 
suma de 200 lei, pentru achiziţionarea de alimente necesare minorei C.B.M şi 
bunicii materne, pe perioada când va fi internată la Bucureşti. 

3.2 D-na M.B, este asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC Gorj 
şi are în plasament doi fraţi. În prezent d-na M.B are mari probleme financiare 
prilejuite de cheltuielile cu spitalizarea şi înmormântarea fiului dânsei. Pentru a 
trece mai uşor peste aceste probleme financiare, pentru a avea o stare de 
sănătate care să-i permită în continuare îngrijirea celor doi minori pe care îi are 
în plasament, Asociaţia Inimi de Gorjeni i-a acordat un ajutor social în valoare 
de 400 lei. 

3.3 Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-
Cărbuneşti  a avut internaţi pentru investigaţii medicale la spitalul din Timişoara 
doi beneficiari. CSCCD Tg-Cărbuneşti ne-a solicitat sprijinul pentru decontarea 
transportului dus-întors pe ruta Tg-Cărbuneşti-Timişoara, deoarece avea 
depăşită cota de benzină; Având în vedere că externarea copiilor nu s-a facut în 
aceeaşi zi, Asociaţia Inimi de Gorjeni a acordat suma de 700 lei pentru 
decontarea a două trasee Tg-Cărbuneşti-Timişoara, tur-retur. 
 3.4 D-na D.F domiciliază într-o locuinţă socială din Tg-Jiu, str. Cicîrlău, 
împreună cu  fiul ei în vârstă de 8 ani. Atât mama cât şi fiu sunt încadraţi în 
grad de handicap. Fiul d-nei DF frecventeză Centrul de zi din cadrul CSCCNS 
Tg-Jiu. Familia se confruntă cu probleme sociale, singura sursa de venit 
provenind din beneficiile încadrării în grad de handicap. Datorită veniturilor 
scăzute, familia a înregistrat datorii atât la asociaţia de locatari cât şi Fondul 
Locativ unde plătesc chirie. În prezent la Fondul Locativ se înregistreză datorii, 
drept pentru care d-na D.F a fost acţionată în instanţă. Aceasta a solicitat din 
partea DGASPC Gorj un sprijin financiar pentru achitarea unei părţi a datoriilor, 
restul de diferenţă suportându-o familia. DGASPC Gorj nu are prevăzute 
fonduri cu această destinaţie şi a redirecţionat cererea către Asociaţia Inimi de 
Gorjeni. Asociaţia Inimi de Gorjeni i-a acordat d-nei D.F suma de 350 de lei 
pentru achitarea datoriei la chirie a d-nei Dărăbaş Florina. 
 3.5 In cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu 
Handicap Tg-Jiu se află cu măsură de protecţie P.L.A.N. Ea este diagnosticată 
cu meduloblastom de fosă cerebrală posterioară operat şi se afla internată la 
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Spitalul Oncologic Fundeni unde efectuea tratament de polichimioterapie 
citostatică. Minora necesita o alimentaţie îmbunătăţită. CSCCH Tg-Jiu fiind o 
instituţie publică în subordinea DGASPC Gorj, şi având fondurile limitate, 
alocaţia de hrană pentru un beneficiar din centrele rezidenţiale fiind de 9 lei/zi, 
bani insuficienţi pentru minoră. CSCCH Tg-Jiu s-a adresat DGASPC Gorj 
pentru un sprijin financiar de urgenţă, iar DGASPC Gorj a solicitat Asociaţiei 
Inimi de Gorjeni un sprijin financiar in valoare de 300 lei. Asociaţiei Inimi de 
Gorjeni a acordat sumei de 300 de lei pentru beneficiara CSCCH Tg-Jiu, în 
vedere achiziţionării de produse alimentare, igienico-sanitare, medicamente, etc 

3.6 D-na D.M.A domiciliază în prezent într-o locuinţă socială (garsoniera 
confor III) din Tg-Jiu, str. Cicîrlău, împreună cu  cei 3 copii minori, în vârstă de 
6 ani, iar mama este asistent personal. Datorită situaţiei sociale a familiei, 
Primăria Municipiului Tg-Jiu, în luna august 2014 i-a repartizat o altă locuinţă 
socială, mai mare, situată în Tg-Jiu, str. Ciocârlău. Locuinţa primită a aparţinut 
unei alte familii care nu şi-a plătit utilităţile şi a fost debranşată de la energia 
elctrică. Familia d-nei D.M.A se confruntă cu probleme sociale, singura sursa de 
venit provenind din beneficiile încadrării în grad de handicap a minorului. 
Datorită veniturilor scăzute, mama  nu poate achita taxele de rebranşarea la 
energia electrică iar acest lucru afectează viaţa socială a familiei, mai ales că se 
apropia deschiderea anului şcolar iar cei doi minori trebuie să-şi pregătească 
temele. Asociaţiei Inimi de Gorjeni a acordat familiei suma de 400 de lei pentru 
achitarea datoriilor cu utilităţile. 

3.7 Dl. L.I – domiciliază împreună cu soţia şi cei trei copii în satul 
Cărpiniş, comuna Crasna, judeţul Gorj. În data de 6-7 septembrie 2014 a avut 
loc un incediu în gospodăria familiei. Casa, anexele şi animalele din gospodărie 
au ars în întregime. Familia nu realizează venituri. Soţia este grav bolnavă iar 
tatăl se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, neavând serviciu. Asociaţia 
Inimi de Gorjeni a sprijinit familia domnului L.I cu materiale de construcţie 
pentru renovarea casei în sumă de 700 lei 
 

,,ACŢIUNI COMUNITARE” – Prin intermediul acestui program 
Asociaţia Inimi de Gorjeni urmăreşte implicarea activă în viaţa 
comunităţii.  
 Asociaţia INIMI DE GORJENI  pentru îndeplinirea scopului ,, 
încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă” s-a 
implicat activ în viaţa socială a judeţului Gorj. În prezent face parte din: 

� Comisia de Incluziune Socială Gorj; 

� Grupul de lucru consultativ de la nivel judeţean cu atribuţii în prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie; 

� Structura de implementarea, monitorizarea şi evaluare a strategiei de 

dezvoltare durabilă 2011-2020 participând într-un mod activ la şedinţele 

Grupului de lucru pentru un „Gorj social”  
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ZIUA COPILULUI ADOPTAT 
 D.G.A.S.P.C. GORJ a organizat în data de 02.06.2011 la sediul instituţiei, 
,,Ziua Copilului Adoptat” în scopul promovării adopţiei şi a îmbunătăţirii 
comunicării dintre adoptator şi adoptat. La acest eveniment au paricipat 
aproximativ 50 de persoane: copii adoptaţi, părinţii acestora şi specialiştii 
compartimentului adopţii al DGASPC Gorj. 
 Pentru buna desfăşurare a evenimentului, Asociaţia Inimi de Gorjeni a 
sprijinit evenimentul cu suma de 2000 lei, din care 500 lei a reprezentat 
sponsorizare din partea SC LORGIS SRL cu sediul în municipiul Motru. 
 

PROIECTUL ,,ȘANTIER DE SOLIDARITATE” 

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-
Jiu în partenriat cu Ateliere Fara Frontiere a implementat în perioada 21 iulie – 
3 august 2014, Proiectul ,,Şantier de Solidaritate”. Prin intermediul acestui 
proiect, 13 voluntari din Franţa, care în prezent sunt integraţi social, dar care au 
provenit din medii sociale defavorizate, au muncit pentru amenajarea unui loc 
de joacă pentru 80 de copii cu dizabilităţi. Dotarea spaţiului de joacă a fost 
suportată de către Ateliere Fara Frontiere şi de sponsorii acestui proiect. Alături 
de aceşti voluntari au mai participat 2 voluntari din Italia, 2 din Lituania şi 2 din 
Armenia precum şi voluntari din rândul beneficiarilor DGASPC Gorj. 
Voluntarii din Franţa vor fi găzduiţi în incinta Complexului.  Asociaţia Inimi de 
Gorjeni a sprijinit proiectul cu suma de 750 de lei prin efectuarea de cheltuieli 
diverse, ocazionate de implementarea acestuia.  
 
PROIECTUL ,,O ŞANSĂ LA SĂNĂTATE PENTRU TOŢI GORJENII” 
FINANŢATOR: RAIFFEISEN BANK prin programul: ,,Raiffeisen 
Comunităţi”;  
Suma  acordată: 22000 LEI 
 

INDICATORI DE IMPACT 
 
Copii si tineri: 

Copii cu varste pana la 11 ani   1 persoană 
Copii cu varste intre 11 si 16 ani 5 persoane 
Studenti     5 persoane 
Copii ai strazii    0 persoane 

 
 
Grupuri sociale: 
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Persoane fara casa 28 de tineri care au părăsit sistemul de protec�ie 
socială �i în prezent locuiesc la internatul 
Liceului Nr. 3 din Tg-Jiu   

Persoane cu dificultati de invatare 16 copii �i tineri din cadrul 
CSCCNS Tg-Jiu �i CSCCD 
Tg-Jiu  

Someri  24 persoane 
Persoane cu venituri mici    42 persoane 
Persoane cu probleme de sanatate fizica sau mintala  28 de persoane 
Persoane din minoritati etnice    5 persoane 

Situatia pe sexe: 
Femei       67 persoane 
Barbati      60 persoane 

Persoane in varsta:   35 de persoane cu vârsta de peste 50 de  
ani (cel mai în vârstă beneficiar          
                                                                                                                                         
a fost un bărbat – 83 de ani) 
Persoane cu dizabilitati:    93 de persoane  

 
SCOPUL PROIECTULUI: 

Asociaţia Inimi de Gorjeni şi-a propus ca prin intermediul proiectului O 
şansă la sănătate pentru toţi gorjenii, să realizeze o serie de activităţi şi 
acţiuni pentru beneficiarii care se află in sistemul de protecţie/monitorizare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.  

Astfel, în cadrul proiectului ne-am angajat că se vor efectua consultaţii 
oftalmologice pentru minim 100 de persoane defavorizate socio-economic   din 
oraşele Tg-Jiu, Bumbeşti-Jiu, Rovinari, Tg-Cărbuneşti şi donarea unui număr de 
minim 50 de perechi de ochelari persoanelor care vor fi depistate cu probleme 
oftalmologice, în urma consulta�iilor. De asemenea peste 5000 de gorjeni, vor fi 
informaţi cu privire la importanţa menţinerii sănătăţii, prin intermediul 
publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni” – 1000 de exemplare, editată şi tipărită prin 
intermediul proiectului, precum şi a 5000 de pliante, a 50 afişe şi printr-o 
conferinţă de presă. 
STADIUL REALIZĂRII: 
 Proiectul a început să prindă viaţă din data de 23 noiembrie 2013, când 
echipa Raiffeisen Comunitati a transmis către Asociaţia Inimi de Gorjeni, în 
format electronic, logo-ul Raiffeisen Bank pentru a-l integra în materialele 
promotionale. Din acel moment,  echipa de implementare a proiectului s-a pus 
pe treabă şi a început să lucreze la editarea şi tipărirea pliantelor(5000ex,), 
afişelor(50ex.) şi a publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni”(- a fost tipărită la o tipografie 
din Tg-Jiu, unde, după ce le-am explicat scopul proiectului, am găsit intelegere 
�i am reu�it să tipărim 3000 de exemplare.). A fost o perioadă destul de 
efervescentă, deoarece editarea publicaţiei a pus mari probleme şi a necesitat 
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mult efort: am căutat tipografii, colaboratori care să publice materiale bine 
documentate, am obţinut ISSN-ul publicaţiei (un fel de CNP) de la Biblioteca 
Naţională, am aşteptat cu  emoţie acordarea ,,bun de tipar’’ din partea echipei 
Raiffeisen Comunitati şi într-un final am reuşit tipărirea acestora. 

După acest efort prelungit am ,,ieşit pe piaţă” în ziua de miercuri, 18 
decembrie 2013, când la sediul Hotelului Brâncuşi  din Tg-Jiu, a avut loc 
începând cu orele 11:00, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului şi 
prezentarea publicaţiei Inimi de Gorjeni. Printre invitaţi s-au numărat: 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj care este şi Preşedintele de onoare al 
Asociaţiei Inimi de Gorjeni, membrii şi partenerii Asociaţiei Inimi de Gorjeni, 
realizatorii publicaţiei Inimi de Gorjeni, mass-media locală. Cronicile au fost  
favorabile. Proiectul a fost prezentat în paginile publicaţiilor Gorj Exclusiv, 
Impact in Gorj, Gorjeanul, Pandurul dar şi de televiziunile TV SUD şi ACCES 
TV precum şi de radiourile locale Radio Omega şi Radio Tg-Jiu. 

Începând cu data de 19 decembrie 2013 a urmat distribuirea a 2500 de 
pliante, a 30 de afişe şi a 1500 de exemplare ale publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni" 
către beneficiarii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj, a celor 19 instituţii membre în  Echipa Intersectorială Locală cu atribuţii 
în prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a exploatării prin muncă a 
copilului (E.I.L), cetăţenilor municipiului Tg-Jiu, asistentelor medicale 
comunitare, mediatoarelor sanitare, profesori, elevi etc.  

La sfârşitul lunii decembrie 2013, la sediul DGASPC Gorj şi  în luna 
ianuarie 2014 în municipiul Tg-Jiu au fost consultate un număr de 103 
persoane. În urma controalelor s-au acordat gratuit un nr. de 82 de perechi de 
ochelari pentru un nr. de 75 de persoane (68 au primit câte o pereche şi 7 au 
primit câte două perechi), astfel: 27 beneficiari ai centrelor  rezidenţiale 
aparţinând DGASPC Gorj, 28 tinerii care au părăsit sistemul de protecţie al 
DGASPC Gorj, precum şi pentru 20 de persoane cu probleme socio-economice 
sau de sănătate din municipiul Tg-Jiu, care se află în evidenţele DGASPC Gorj. 
De asemenea am creat o pagină pe facebook unde am postat poze şi informaţii 
legate de asociatie şi de proiect. 

În perioada ianuarie – mai 2014 am distribuit circa 1000 de ziare şi restul 
de pliante în oraşele Tg-Cărbuneşti,  Bumbeşti-Jiu şi Rovinari, am efectuat 
controale oftalmologice gratuite în cele 3 oraşe arătate mai sus  şi au fost oferite 
gratuit 70 perechi de ochelari unor persoane, adulţi sau copii, aflate în 
evidenţele  DGASPC Gorj.  Printre beneficiarii perechilor de ochelari s-au 
numărat copii cu dizabilită�i din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu, copii a două case de tip familial din 
ora�ul Rovinari care se află în structura Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, persoanele adulte cu handicap din cadrul 
Complexuuil de Servicii Comunitare, cu Secţii Protejate, pentru Recuperare-
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Tg.Cărbuneşti, 
locuitori ai ora�elor Tg-Cărbune�ti sau Bumbe�ti-Jiu. 
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În total 127 de persoane (60 de bărba�i �i 67 de femei) au beneficiat de 
145 de perechi de ochelari. În urma controalelor oftalmologice pentru 4 bărba�i 
�i 14 femei a fost nevoie de două perechi de ochelari (distan�ă �i aproape). 
SONDAJ DE OPINIE 

Pentru a evalua cât mai obiectiv proiectul, am realizat �i un sondaj de 
opinie la care au răspuns 43 de persoane: 

Vârstă : până în 20 de ani – 5%; cu vârsta între 21-45 ani – 72%; cu 
vărsta de pe 45 de ani 23% 

 Sexul: M – 30%; F -70%    l          
Ocupaţia : Angajat 14%; Şomer: 16%; Alte situaţii: 70% 
 
1. Consideraţi că proiectul  ,, O şansă la sănătate pentru toţi gorjenii” 

implementat de Asociaţia Inimi de Gorjeni, cu finanţare de la Raiffeisen 

Bank, răspunde unei nevoi reale ale persoanelor defavorizate socio-

economic? 
a)Într-o măsură foarte mică  – 2%    
b) Într-o măsură mică     - 0%  
c) Într-o măsură medie    - 2% 
d) Într-o măsură mare   - 7%  
e) Într-o măsură foarte mare - 89%  
 
2. Pe o scară de la 1 la 5 vă rugăm să apreciaţi conţinutul materialelor 

apărute în publicaţia  ,,Inimi de Gorjeni”(5 fiind gradul de satisfacţie cel mai 

mare) 
7%   dintre respondenţi au acordat nota 4  
93% dintre respondenţi au acordat nota  5         
3. Consideraţi util continuarea acestui proiect şi în anii următori? 
a) Da – 100%  b)Nu -0%   c)Nu ştiu -0% 
4. 1. Consideraţi că exemplul de implicare socială oferit de Raiffeisen 

Bank ar trebui urmat şi de alte bănci din România? 
a)Într-o măsură foarte mică -0%   
b) Într-o măsură mică   -0%  
c) Într-o măsură medie   -0% 
d) Într-o măsură mare   -2% 
e) Într-o măsură foarte mare -98% 
5. De unde aţi aflat de proiectul ,,O şansă la sănătate pentru toţi 

gorjenii”? 
a) mass-media -9% b) internet -0% c) pliante/afişe -28% d) 

angajaţi DGASPC Gorj -51%  
e) prieteni -17%  f) alte surse -0% 
6. Aţi dori să participaţi ca voluntar la acţiunile desfăşurate de 

Asociaţia Inimi de Gorjeni? 
a)Da – 98%  b)Nu -2% c)Uneori -0% d)Fără opinie -0%  
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CONTINUITATEA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL: SĂNĂTATE 

 Prezentul proiect a adus un plus valoare Asocia�iei Inimi de Gorjeni, care 
a câ�tigat exeperien�ă în implementarea proiectelor din domeniul sănătăţii. El va 
sta la baza derulării altor proiecte din acest domeniu, ca o experien�ă reu�ită.  

 
 
 Întreaga activitate a Asociaţiei Inimi de Gorjeni este asigurată de 
către personalul DGASPC Gorj pe bază de voluntariat, neexistând costuri 
de salarizare a personalului. 
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