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A. Prezentarea Asociației World Delta  

 

1. Misiune, viziune și valori  

 

Misiune: 

Reușim  ca, ajutându-ne vârstnicii, să construim, începând de astăzi, un viitor mai 

cald pentru  sufletul nostru. Reușim să găsim mijloacele prin care să le mulțumim că 

astăzi îi putem ajuta.  

 

Viziune: 

Vom trăi momentul în care ne vom da seama ce mult timp a trecut, ce multe realizări 

avem și cât de multe am fi putut avea. Atunci cuvintele contează mai puțin, iar ceea 

ce ne liniștește este siguranța faptului că avem pe cineva care să ne privească, să ne 

audă și să ne zâmbească.  

Credem că oferind acum, vom primi atunci când timpul va trece.  

 

Valori: 

 Suntem responsabili să arătăm respect  

 Oferim condiții de excelență  în care traiul poate fi demn 

 Depășim simplul act de a le purta grijă, suntem empatici și îi înțelegem fiind 

aproape de sufletul lor 

 Învățăm din înțelepciunea lor de viață 

 Oferim atenție și sensibilitate nevoilor pe care ei le au 

 Ne comportăm așa cum ne-am dori să fim tratați la rândul nostru 

  



2. Declarație de principii 

 

A. Fundamentul existenței omenirii sunt relațiile.  

Tot ce reprezentăm noi astăzi se datorează unei excelente transmiteri în timp a 

prezentului către viitor. Acestea nu pot fi făcute fără ca oamenii să se apropie unii de 

alții. Noi suntem aproape de cei care au nevoie. 

B. Ceea ce oferim vom primi înapoi.  

Suntem responsabili pentru propria noastră existență și înțelegem faptul că viața 

noastră depinde mult de cei din jur. Modelul propriului exemplu este cel mai  ușor de 

urmat. 

C.  Lucrurile gratuite sunt cele mai scumpe. 

Neîmplinirea nevoilor de bază,  precum nevoia de a te simți iubit, de a fi în siguranță 

sau de a face parte dintr-o comunitate, ne împiedică din a fi funcționali. Aceste nevoi 

presupun existența oamenilor dispuși să ofere afecțiune. Suntem atenți și grijulii cu cei 

din jur.  

D. Orice călătorie începe cu un singur pas. 

Totul poate sta în puterile noastre, avem nevoie de o strategie, de răbdare și de 

muncă.  Oferim excelență în serviciile noastre. 

  



 

B. Dezvoltare organizațională 

 

Asociația World Delta este înființată la începutul anului 2017, urmând ca pe 

parcursul anului să se obțină primele autorizări necesare funcționării conform 

scopului asociației. 

 

1. Autorizarea la Ministerul Sănătății pentru Serviciul de Îngrijire la Domiciliu 

Pe parcursul anului 2017 s-a obținut autorizarea necesară pentru funcționarea ONG-

ului ca prestator de servicii medicale de îngrijire la domiciliu. Spre finalul anului am 

înscris primii beneficiari pe lista beneficiarilor de servicii oferite de Asociația World 

Delta. 

 

 

2. Autorizare la Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca Furnizor de Servicii 

Sociale 

Asociația World Delta s-a autorizat ca prestator de servicii sociale, urmând ca pe 

parcursul anului 2018 să licențieze și să dezvolte Centrul de Zi pentru Persoane 

Vârstnice. 

 

C. Obiective pentru anul 2018 

 

Obiectivele pe care Asociația World Delta și le propune pentru perioada 2018 sunt: 

 

1. Licențierea Centrului pentru Persoane Vârstnice 

2. Integrarea unui număr cât mai mare de vârstnici în cadrul organizațiilor de 

profil 



3. Integrarea unui număr cât mai mare de vârstnici în cadrul Centrului 

Persoane Vârstnice 

4. Personalizarea serviciilor în funcție de nevoile seniorilor 

5. Permanenta perfecționare și dezvoltare a angajaților Centrului 

6. Integrarea persoanelor cu handicap locomotor în cadrul Centrului 

7. Sprijinirea persoanelor defavorizate din Brașov 

8. Menținerea contactului pe care seniorii îl au cu viața din afara Centrului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Președinte, 

 

Ioana Manu-Obreja 


