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20 de ANI – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

CINE SUNTEM

"SORORES  AD  OPTIMUM"

Clubul SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL - S.I.- Cluj-Napoca
este componentă a 
    Uniunii SOROPTIMIST International ROMÂNIA, în cadrul Federaţiei Europene SI/E, împreună cu celelalte 
Cluburi S.I. din ARAD, BRAŞOV, BUCUREŞTI, CRAIOVA, SLATINA, TÂRGOVIŞTE, TIMIŞOARA.
Înfiinţarea oficială din anul 1996
s-a realizat la recomandarea şi cu îndrumarea Clubului S.I. Craiova, România şi a Clubului S.I. Skanderborg, 
Danemarca, “naşele” fiind
D-na Adriana Rotaru - Clubul S.I. Craiova, România
Mrs. Hanne Hagn-Meincke -Clubul S.I. Skanderborg, Danemarca
Preşedinte fondator: D-na Emilia Gudea

 În Club activează 20 de voluntare Soroptimiste cu diverse profesii: cadru didactic, medic, psiholog, economist, 
matematician, informatician, inginer. 

Doamnele Preşedinte ale Clubului (1996 – 2016):

 1996 – 1998    Emilia Gudea – Preşedinte fondator
 1998 – 2000    Lucia Blaga
 2000 – 2002    Iulia Blaga
 2002 – 2004    Monica Vlad-Coroianu
 2004 – 2006    Lucreţia Oprescu
 2006 – 2008    Lucia Someşan
 2008 – 2010    Mariana Sabău
 2010 – 2012    Daniela Sălăgean
 2012 – 2014    Monica Scridon
 2014 – 2016    Laura Chiţu – în prezent

REALIZĂRI – în 20 de ani

În activităţile Clubului S.I. Cluj-Napoca s-au urmărit şi se urmăresc obiectivele:
 Dezvoltarea  de  acţiuni  şi  proiecte  pentru  Ajutor  umanitar,  Drepturile  omului,  Demnitatea

femeii şi Protejarea copilului
 Consolidarea spiritului Soroptimist: prietenie, bunăvoinţă şi întrajutorare, bună înţelegere
 Integrarea în activităţile comunităţii, Promovarea imaginii Clubului S.I. în comunitate

desfăşurate prin următoarele direcţii – Programe proprii denumite generic:
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Prin  noi  către  nevoi,  Dăruind,  Lângă  bunicii  singuri,  Pentru  un  zâmbet  de  copil,  O  mână oferită  vieţii
împotriva oricărei forme de abuz, a Traficului de Fiinţe Umane şi Violenţei, 
Împreună,
Clubul S.I. şi comunitatea

sub deviza APROAPE de Aproapele, ÎMI PASĂ!

Dezvoltarea de acţiuni  şi proiecte pentru Ajutor umanitar, Drepturile omului, Demnitatea femeii 
şi Protejarea copilului

Prin noi către nevoi
                         Acţiuni pentru atragere de fonduri:
- Contribuţii personale ale membrelor Clubului;
- Adunare de fonduri prin organizarea unor Spectacole cu scop umanitar: “Poveste de Crăciun,...“Anotimpuri”, 

“Ghiocei de cântec”, “Noi umblăm să colindăm”, “Pentru un zâmbet de copil”, Concerte de colinde, Concert 
European de Craciun ş.a.;

- Organizare de minitârguri şi tombole;
- Accesarea de fonduri prin proiecte, donaţii şi sponsorizări primite prin intermediul unor organizaţii S.I. 

prietene, instituţii  şi organizaţii (ex. Federaţia Europeană SI/E, Uniunea S.I. din Danemarca, Cluburi S.I. din 
Germania, Olanda, Clubul S.I. Braşov, Centrul "Lamont", Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, asociaţii,
supermarket-uri ş.a.) precum şi persoane particulare;

-     Redirecţionarea spre Clubul nostru a 2% din impozitul datorat statului de către persoanele fizice;
-      Participarea la manifestări de gen împreună cu alte organizaţii sau instituţii publice.

Dăruind
               Cu fondurile atrase, cu contribuţia directă a membrelor Clubului şi cu mult suflet -
- Ajutor către cei loviţi de calamităţi naturale (inundaţii ş.a.).
- Ajutor acordat unor familii nevoiaşe - incluse in programe permanente sau cazuri particulare.
- Contribuţia unor membre ale Clubului la "Masa săracilor" (40 persoane) în cadrul Proiectului social "Sf.Iosif”.
- Acţiuni umanitare personale ale unor Soroptimiste, membre ale Clubului.
- Ajutor acordat unor tineri talentaţi.
- Colaborarea cu Asociaţia "Artemis" pentru sprijinirea femeilor violentate - prin ajutoare materiale 

(îmbrăcăminte, aşternuturi de pat, etc.).
- Acţiuni permanente în cadrul Asociaţiei Filantropice Christiana
-la  Şcoala Socială Christiana: 
asistenţă profesională, educativă, psihologică, materială şi financiară pentru copiii cu abandon şcolar.
-la Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului:
hrană, îmbrăcăminte, jucării, fonduri financiare, daruri pentru copii şi ajutoare pentru mamele singure.
- Sprijin permanent la Aşezământul de Binefacere Creştin-Ortodox al Mânăstirii “Dumbrava”
pentru copii, mame vârstnici nevoiaşi (inclusiv cărţi pentru o bibliotecă).

Lângă bunicii singuri

- Ajutor material anual (alimente, îmbrăcăminte, aşternuturi de pat, plăpumi) şi surprize de Mărţişor la aziluri de 
bătrâni din jud. Cluj: 110 la Azilul din Cluj-Napoca, 21 la Azilul din Mociu, 133 la Azilul spital din Câţcău, 96 la 
Azilul din Luna de Jos.
- Acţiuni de socializare la Centrele de zi pentru bătrâni din Cluj-Napoca: informarea şi invitarea la manifestări 
culturale, sociale şi de educaţie sanitară (inclusiv ale noastre).
- Dăruind şi educând tinerii pentru a dărui – Colind împreună cu elevii Liceului Greco-Catolic la Azilul din Cluj-
Napoca.

Pentru un zâmbet de copil
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- Ajutor la Leagănul de copii “Prichindelul” din Cluj-Napoca: teatru de păpuşi, dulciuri.
- Ajutor la Grădiniţa 35 (copii cu nevoi speciale)  este una dintre preocupările noastre permanente:
s-a cumpărat un televizor, s-au donat fonduri pentru o centrală termică în colaborare cu Clubul S.I. din Görlitz – 
Germania, în fiecare an, daruri de sărbători şi de Ziua Copilului.
- La Grădiniţa “Licurici” cu aceeaşi grijă permanentă, contribuind cu daruri atât pentru copii cât şi pentru mamele 
lor nevoiaşe.
- Organizarea unui Concurs de desene, cu diplome şi premii, “Casa pe care o visez”- pentru copii cu probleme 
psihiatrice; Spectacol cu clowni şi Masă festivă cu dulciuri şi sucuri pentru copiii participanţi
în cadrul Conferinţei Naţionale a  Copilului si Adolescentului  “Relaţia părinte – copil – educator din perspectivă 
psihiatrică şi psihologică”.
- "Cutia de pantofi" - cadouri/ajutoare în colaborare cu Centrul "Lamont”.
- Ajutor la Gradiniţa din Târlişua, jud.Bistriţa-Năsăud, inundată.
- Pentru 3 copii din familii fără locuinţă s-a plătit căminul la o grădiniţă cu program prelungit, timp de 1 an.
- Consiliere psihologică pentru un copil cu probleme, dintr-o familie uniparentală, timp de 2 ani, până la 
recuperarea completă.
- La Casa de copii “Maica Domnului” s-au făcut donaţii în bani, îmbrăcăminte şi daruri pentru copii.
- Ajutor financiar şi material cu daruri pentru copiii internaţi la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, secţia 
Pediatrie.                       
160 de copii au primit daruri prin Proiectul “Pentru un zâmbet de copil” pentru organizarea Concertului de caritate
din 2010.
- Proiectul special “Lumina cuvântului Soroptimist pentru elevi cu deficienţe de vedere” 
la Liceul Special pentru deficienţi de vedere Cluj-Napoca -anul şcolar 2013-2014: ateliere de lectură, 
cadouri-surpriză, spectacol de poezie şi muzică la sfîrşit de an.

O mână oferită vieţii
 împotriva oricărei forme de abuz,Traficului de Fiinţe Umane şi Violenţei

- În cadrul  Proiectului “Pentru Viaţă” derulat  de către Policlinica Sf.Pantelimon, s-au ajutat 30 de mame cu 32 de
copii (cu lapte praf, alimente, imbracaminte şi jucării).
În alt registru:
- Participarea la Campania de Prevenire şi Combatere a Consumului de Droguri în şcoli.
- Acţiuni de ecologizare în parcuri şi la Parcul Naţional “Romulus Vuia” (Muzeul Satului).
- Participarea la acţiunile “Salvaţi Roşia Montană”.
- Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Cluj la coordonarea unor acţiuni ale elevilor în Proiecte sub generice de 
nivel educaţional ca "Grija pentru mediul în care trăim" sau "Drogurile si Traficul de fiinţe umane - un pericol 
eradicabil prin informare”, împreună cu Poliţia Municipală, prin materiale scrise şi audio prezentate în şcoli şi la 
Casa Radio.
- În  iunie 2007, Clubul Soroptimist International Cluj-Napoca a organizat, împreună cu Asociaţia pentru 
Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR, o Conferinţă cu tema "Sanătatea şi înţelepciunea femeii mature“, cu 
participarea femeilor din satul Dezmir, jud.Cluj. 
- Acţiunea "Apa în viaţa noastră” cu vizita la Muzeul Apei din Cluj-Napoca -  în cadrul Temei Federaţiei 
Europene  "Soroptimists go for Water”.
- Acţiuni menite să atragă atenţia asupra problemelor legate de Traficul de fiinţe umane – proiect al Federaţiei 
Europene: distribuirea de pliante pe această temă (2008) şi monitorizarea acestei activităţi în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - au fost doar primele acţiuni.

Din 2009 s-a dezvoltat, cu noi mijloace, Proiectul “STOP Traficului de Fiinţe Umane!”, cu finanţarea 
materialelor informative şi îndrumarea Uniunii S.I. Danemarca - împreună cu partenerii noştri din comunitatea 
clujeană, pe baza Convenţiei de parteneriat în vigoare şi în prezent, iniţiată de coordonatorul Proiectului la nivelul 
Clubului nostru.
În cadrul Campaniei de informare şi prevenire  - cu mesajul “Suport total pentru victime, toleranţă zero faţă de 
traficanţi” - s-au utilizat Materiale documentare informative Soroptimiste : Afişe, Pliante, Filme tematice pe DVD.
Participarea la Concursul de Desen tematic “Şi eu lupt împotriva sclaviei moderne” cu sponsorizarea premiilor 
pentru elevii participanţi din jud.Cluj.
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Proiectul înscris în competiţia europeană The Best SI/E Practice Awards a primit aprecierea Federaţiei Europene 
SI/E în 2010, contribuind la obţinerea Premiului I pe categorie şi a Premiului  OverAll pentru Uniunea S.I. 
Danemarca si Uniunea S.I. Romania.
Şi mergem mai departe.
 “Sclavia încă există!” 
Noi, Soroptimistele, împreună cu partenerii noştri, tragem anual un semnal de alarmă  prin participarea la 
Campaniile de informare şi prevenire în şcoli şi spaţii publice, continuăm dezvoltarea proiectului cu diverse teme 
şi mijloace.
Întâlnirea de lucru în comunitatea clujeană cu reprezentantele organizaţiei REDEN INTERNATIONAL, 
Danemarca, invitatele noastre în 2014, este încă un exemplu de viabilitate a proiectului – apreciat în revista 
“Soroptima” din Danemarca.
- Proiectul “Soroptimiste impotriva Violentei” pentru apărarea demnităţii femeii se desfăşoară la nivelul 
Clubului nostru prin acţiunile specifice realizate alături de celelalte instituţii şi organizaţii implicate, partenerii 
noştri în problemele comunităţii – cu precădere în spaţii publice: Expoziţia Martorelor Tăcute, Seara de Veghe.
Am participat la elaborare documentelor Campaniilor şi la Seminarul “Perspective”.         
Prin coordonatorul de Proiect, suntem reprezentate în Grupul de Iniţiativă pentru modificarea legislaţiei în 
domeniu.
În 2010 s-au dezvoltat Proiectele împotriva traficului şi violenţei la nivelul Clubului nostru, în spaţiul comunităţii 
clujene, în contextul colaborării între instituţiile şi organizaţiile cu care avem deja experienţa unei foarte bune 
colaborări.
“ Nu da, dăruieşte!” - am oferit flori bărbaţilor pentru a le dărui femeilor din viaţa lor - pentru conştientizare!!
“Abordarea integrată a cazurilor de violenţă domestică” - tema Seminarului desfăşurat în timpul Campaniei.
Concurs tematic de Desen pentru elevi - “STOP Violenţei împotriva femeilor!”
Clubul nostru a sponsorizat Concursul cu fonduri necesare premierii elevilor.
- În martie 2011, s-a desfăşurat la Cluj-Napoca Seminarul transnational organizat de Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate, în cadrul Proiectului Animanova cofinanţat din Fondul Social European cu tema: “Integrare pe piaţa 
muncii pentru victimele Traficului de persoane prin intermediul economiei sociale”.
Clubul nostru a fost reprezentat, alături de alte organizaţii din comunitatea locală, realizându-se un schimb eficient
de experienţă între participanţii italieni şi români - în problema integrării sociale a victimelor Traficului şi 
Violenţei precum şi a muncii în reţea.
-La acelaşi subiect, am realizat în 2012 Proiectul “Opţiunea noastră: FĂRĂ VIOLENŢĂ!” la Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, prin accesarea de fonduri din partea Uniunii S.I. din Danemarca.
A obţinut Premiul I în competiţia Federaţiei Europene The Best  SI/E Practice Awards, 2013.
Proiectul vizează copiii cu deficienţe mentale, precum şi a părinţii/tutorii acestora.
Prin “Ghidul pentru părinţi” editat în cadrul proiectului , acesta este în derulare şi pentru următoarele serii de 
elevi.
-În 2014 am participat la Masa rotundă împotriva violenţei domestice cu participare victime “A Billion Rising for 
Justice” – S.I. Cluj declarat “expert în domeniu “– încă o contribuţie la promovarea imaginii S.I. (interviu la TVR 
Cluj).
-Proiectul “Un cuvânt… o palmă… o lacrimă…” a fost lansat în 2015 şi se desfăşoară la Liceul Tehnologic 
Special SAMUS Cluj-Napoca.

Consolidarea spiritului Soroptimist: prietenie, bunăvoinţă şi întrajutorare, bunăînţelegere
Împreună  ne bucurăm, ne ajutăm, ne dezvoltăm.

Împreună cu Soroptimiste din alte ţări

- Reprezentarea la întrunirile Federaţiei Europene prin funcţiile de Preşedinte de Uniune şi Guvernator.
- Întâlniri în cadrul Clubului nostru cu Soroptimiste din cadrul Federaţiei Europene SI/E (Cluburi din Danemarca, 
Grecia, Austria, Germania, Italia), Federaţiei Marea Britanie şi Irlanda de Nord SI/GBI (Anglia), Federaţiei 
Americane SIA (Downey, California) la aniversări şi alte evenimente importante ale Clubului sau Uniunii.
- Participarea noastră la evenimente şi excursii organizate de Cluburi S.I. din străinătate: Danemarca, Austria, 
Grecia, Italia, Germania, Ungaria, Republica Moldova.
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- Participarea unor copii ale membrelor Clubului la programe organizate de cluburi din străinătate: burse, 
croaziere, excursii.
- Primirea în cadrul Clubului a membrilor unor familii de Soroptimiste din străinătate.
- Schimb de experienţă în Danemarca - la invitaţia Clubului S.I. Skanderborg (1997, 2007). 
- Participarea la vizita în România a delegatelor S.I., Federaţiile SI/E, SI/GBI în zona inundaţiilor din 2006.
- Schimb de experienţă cu Clubul S.I. Lauterbach-Vogelsberg în România şi Germania (2012, 2015).
- Participare la festivităţile de înfiinţare şi de aniversări ale Cluburilor S.I. din ţară.
- Participarea Soroptimistelor de la Cluburi S.I. din străinătate şi din ţară la evenimente organizate de Clubul 
nostru: Aniversările Clubului, Aniversarea de 5 ani a Uniunii S.I. din România. 
- Participarea cu articol în Revista Federaţiei Europene “Link”.

Împreună în ţară, în cadrul Uniunii S.I.

- Contribuţia la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor importante ale Soroptimismului din România 
 (Aniversarea Uniunii, Seminarul pentru Pace, Seminarul de training Soroptimist …, alte întâlniri de lucru).
- Schimb de experienţă cu alte Cluburi S.I. din ţară.
-Acţiuni şi Proiecte comune la nivel de Uniune:
Participarea cu fonduri în cazuri de necesitate, calamităţi naturale, dezastre (ex. Sierra Leone, Haiti, …) împreună 
cu celelalte Cluburi S.I.
Proiectele “Barocul în oraşul tău”, “Inimi pentru Inimi”, “STOP Traficului de Fiinţe Umane!”.
- Participarea cu articole în Revista Uniunii S.I.  “Vis Soroptimist”.
- Vizite şi excursii în ţară şi străinătate.

Împreună acasă, la Cluj

- Prietenie, bunăînţelegere şi întrajutorare între noi, membrele Clubului.
- Sărbătorirea zilelor de naştere, în cadrul Întâlnirilor lunare ale Clubului.
- Organizarea de petreceri cu diferite ocazii: Ziua Femeii sau Marţişor, Anul Nou (MicroRevelion), Crăciun, 
Paşte, vizite acasă la colegele Soroptimiste.
- Excursii în ţară şi străinătate.
- Sprijinul, sărbătorirea, participarea la evenimente din viaţa şi activitatea noastră - expoziţii, conferinţe, 
lansări şi prezentări de cărţi şi manuale şcolare, obţinere de titluri (universitare),  ş.a.
- Creşterea efectivului Clubului prin recomandarea de noi  membre.
- Participare împreună la spectacole de teatru, operă, conferinţe, concerte, alte evenimente culturale din 
oraş.
- Perfecţionare activităţii prin cursuri de lb.engleză şi training profesional Soroptimist, periodic.
- Celebrarea Aniversărilor Clubului nostru - de 5 ani, 10 ani, 15 ani, de 20 ani acum! LA MULŢI ANI!!

Deosebit de importante, în activitatea Soroptimistă, sunt bunăvoinţa, încrederea în bine, comunicarea. De aceea 
noi ţinem la o bună colaborare între Cluburile S.I. din ţara noastră, între toate Soroptimistele. Din partea noastră a 
existat o informare permanentă asupra desfăşurării acţiunilor şi Proiectelor noastre prin coord. de Proiect - către 
celelalte Cluburi şi Bordul Uniunii, către prietenele noastre din Danemarca, Cluburile prietene din Europa şi către 
conducerea Federaţiei Europene SI/E:
Aproape de cei în nevoie dar şi Aproape de colegele şi prietenele Soroptimiste, în bunăînţelegere.

Integrarea în activităţile comunităţii, Promovarea imaginii Clubului S.I. în comunitate

În toate acţiunile noastre ne străduim să ne facem simţită prezenţa prin activitatea de Voluntariat în cadrul 
comunităţii. Astfel, în parteneriat cu alte organizaţii, asociaţii sau instituţii, reuşim să fim cunoscute, recunoscute 
şi, nu în cele din urmă, sprijinite.

Clubul S.I. şi comunitatea

- Invitarea unor oficialităţi ale oraşului la spectacolele noastre de binefacere şi alte evenimente Soroptimiste.
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- Popularizarea în mass-media a unor evenimente organizate de Club 
- Participarea la acţiuni de ecologizare a oraşului.
- Invitarea la Club a unor specialişti pentru a ne oferi informaţii pe diferite teme (sănătate, economie, legislaţie).
- Participare, în parteneriat, la acţiuni ale altor ONG-uri sau instituţii:
Contribuind la activitatea de secretariat în cadrul EYOC European Youth Orienteering Championship, 2015 
-participarea noastră a fost menţionată ca exemplu vizibil de Voluntariat.
  
În anul 2009, prin Proiectul “STOP Traficului de Fiinţe Umane!”, s-a realizat un pas important prin 
- Convenţia de Parteneriat şi activismul împreună cu principalele organisme implicate în domeniul drepturilor 

omului, demnitatea femeii, protejarea copilului - ceea ce ne-a permis dezvoltarea similară a 
Proiectului “Soroptimiste împotriva Violenţei” şi ulterior, beneficiind de experienţa necesară şi sprijin profesionist
în organizarea de evenimente, realizarea primului Concert de Caritate cu atragerea şi implicarea altor organizaţii, 
importanţi colaboratori şi sponsori (asociaţii, firme, mari magazine, publicul larg), urmat de altele minunate 
Concerte de colinde.
Organizarea unui Workshop tematic “STOP Trafficking!”cu ocazia Aniversării de 20 de ani a Clubului 
S.I. cu participarea colegelor Soroptimiste din ţară şi străinătate, precum şi a partenerilor noştri din 
comunitate, urmăreşte realizarea unui schimb de experienţă cu rezultate în activitatea noastră următoare.
Din 2015 suntem în “Al treilea spaţiu al cetăţeniei active” prin Cuibul Democraţiei – încă o modalitate 
de manifestare a civismului.

Colaborările s-au înmulţit în timp: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, şcoli şi grădiniţe, Asociaţia Filantropică “Christiana”, Centrul “Lamont”, Asociaţia 
“Asklepios”, Asociaţia “Artemis”, Policlinica "Sf.Pantelimon", Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii 
Domnului, Aşezăminte de binefacere de pe lângă biserici si mânăstiri, Primăria Cluj-Napoca, Asociaţia pentru 
Sprijjnirea Dezvoltării Rurale ASDR, Casa Municipală de Cultură, Cercul Militar, Casa Radio, Teatrul de păpuşi 
PUCK, Univ."Babeş-Bolyai", Univ.de Medicină şi Farmacie, Univ.Tehnică, Agenţia Naţională Împotriva 
Traficului de Persoane ANITP – Centrul Regional Cluj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Centrul Raţiu pentru 
Democraţie CRD – Turda, Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în domeniul Păcii PATRIR 
Cluj, Organizaţia World Vision Cluj, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Fundaţia Comunitară, Biblioteca 
Judeţeană “Octavian Goga” Cluj şi alte asociaţii, organizaţii ONG şi instituţii locale - 
ceea ce a condus la creşterea eficienţei activităţilor noastre în cadrul comunităţii clujene. 

Pentru un zâmbet de copil şi împotriva sclaviei moderne (prin trafic şi violenţă), toate acţiunile noastre caritabile 
merită tot efortul voluntariatului nostru. 
Mulţumim pentru sprijin
colegelor şi prietenelor Soroptimiste,
mentorilor şi susţinătorilor – prietenele noastre din Uniunea S.I. Danemarca, 
Clubul S.I. Lauterbach-Vogelsberg, Germania, Clubul S.I. Goztepe/Izmir, Turcia,
partenerilor şi colaboratorilor din comunitatea locală.

PERSPECTIVE

 Dezvoltarea  de  acţiuni  şi  proiecte  pentru  Ajutor  umanitar,  Drepturile  omului,  Demnitatea
femeii şi Protejarea copilului

 Consolidarea spiritului Soroptimist: prietenie, bunăvoinţă şi întrajutorare, bunăînţelegere
 Integrarea în activităţile comunităţii, Promovarea imaginii Clubului S.I. în comunitate

- Continuarea şi dezvoltarea acţiunilor şi proiectelor cu scop caritabil: adunarea de fonduri prin Concerte de 
binefacere, ajutorul acordat familiilor nevoiaşe, copiilor cu probleme, tinerilor talentaţi, azilurilor de bătrâni.
Susţinerea în continuare a acţiunilor noastre permanente la Şcoala Socială Christiana şi la Centrul de Servicii 
Sociale Acoperământul Maicii Domnului.
-Apărarea demnităţii femeilor şi protejarea copiilor  prin continuarea proiectelor specifice drepturilor omului.
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Proiecte noi în atenţie:
-Integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă pentru judeţul Cluj;
-Maternitatea precoce – acţiuni de conştientizare şi prevenire printre elevi, adolescente/adolescenţi.
 “Mame adolescente” un viitor proiect al Uniunii S.I. din România care va fi implementat în toate Cluburile S.I. 
din ţară. 
-“Bătrâneţea activă” - proiect pe care intenţionăm să-l implementăm în mediul rural – comunitatea Dezmir, Cluj.
- Creşterea efectivului organizaţiei noastre prin atragerea de noi tinere membre.
- Oficializarea parteneriatului cu Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca în contextul celui de “Al 
treilea spaţiu al cetăţeniei active” şi amenajarea spaţiului destinat desfăşurării întâlnirilor noastre lunare, până la
- Obţinerea unui sediu propriu. 

- Dezvoltarea comunicării şi colaborării cu Cluburi S.I. din ţară şi străinătate; realizarea de legături de tip 
FriendshipLink şi întreţinerea celor existente.
- Ţinerea la zi a activităţii noastre în mediul virtual şi dezvoltarea relaţiei cu mass-media pentru promovarea 
Soroptimismului.

Suntem AICI! Prezente!

APROAPE de Aproapele,

Clubul SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL Cluj-Napoca, România

Intocmit,
Monica Scridon
Clubul S.I. Cluj-Napoca, Sept.2016 – Aniversarea de 20 de ani
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