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RAPORT ANUAL 2005
Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie

MULŢUMIM!
Cluj:

CUVÂNT ÎNAINTE
Schimbările din iarna anului 1989 au adus
cu ele manifestări superbe de solidaritate
umană, concretizate în primul rând printr-un
aflux de bunuri venite din Vestul Europei şi
de peste ocean, bunuri necesare locuitorilor
României: medicamente, alimente,
îmbrăcăminte, aparatură medicală şi
casnică.
A urmat ideea iniţiativelor private,
formalizate sub denumirea de organizaţii
neguvernamentale. Ele au fost concepute
ca nişte structuri durabile, prin care să se
rezolve problemele sociale şi după ce
organizaţiile similare vestice îşi vor fi
încheiat misiunea în România. La 16 ani de
la evenimentele din decembrie 1989, a venit
momentul să punem în practică acest
concept al ONG-ului român sustenabil, care
să aibă obiective strategice pe termen
mediu şi lung. Comunitatea poate contribui
la reuşita acestei încercări prin susţinerea
ONG-urilor atât cu fonduri, cât şi cu ore de
muncă voluntară. Deşi pare uşor de înţeles
şi logic, tranziţia nu este uşor de înfăptuit.
În următorul an, FRCCF va încerca să
realizeze aceste schimbări. Deşi beneficiază
în continuare de înţelegerea unui partener
binevoitor (EveryChild), până în 2010 va
trebui să înlocuiască fondurile venite din
Vest. FRCCF a început să se adreseze
persoanelor private, companiilor comerciale
şi bugetelor locale şi centrale, pentru a
încheia parteneriate durabile, care să
contribuie la rezolvarea problemelor sociale,
din păcate încă apăsătoare, ale copiilor din
familii cu venituri modeste şi număr mare de
copii.
Suntem încrezători că solidaritatea în
România este în continuă creştere şi că
împreună putem face ca nici unui copil din
România să nu îi fie refuzate drepturile şi în
primul rând dreptul la acoperirea nevoilor
de bază, dreptul la a creşte într-un mediu
familial, dreptul la educaţie şi dreptul la
sănătate.
Mulţumim celor care au sprijinit activitatea
FRCCF, şi care, ca dovadă a calităţii şi
utilităţii muncii depuse de FRCCF pentru
apărarea drepturilor copilului, continuă să-şi
ofere sprijinul. Sperăm ca tot mai mulţi astfel
de oameni să ni se alăture.

Mihai-Florin Roşca
Director Executiv FRCCF

-Ad(d)veritas
-Adevărul de Cluj
-Aeroportul Internaţional Cluj
-Alpha TV
-Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaţională
-AGS Computer
-Ambasada Franţei
-ANPDC
-Asociaţia Adventum Cîmpia
Turzii
-Asociaţia pentru Relaţii
Comunitare
-Asociaţia de Caritate JONAS
-Asociaţia ESPERANDO
-Asociaţia Femeilor Împotriva
Violenţei ARTEMIS
-Asociaţia Jean Valjean
-Asociaţia româno-franceză
Forum Prietenia Cîmpia Turzii
-Asociaţia Studenţilor Secţiei
de Marketing
-Asociaţia voluntară Castel
Banfy Luncani
-Banca Transilvania
-BRD
-Bucurom Cîmpia Turzii
-Bună Ziua Ardeal
-Campan Bazar Cîmpia Turzii
-Casa cu Flori
-Casa Real Estate
-Centrul de Resurse
Umane CREST
-Centrul maternal şi de zi
Cîmpia Turzii
-Celina Prod
-Club Apolo Cîmpia Turzii
-Clubul Vedetelor
-Cluj 24 Fun
-Colegiul Tehnic „V. Ungurean”
Cîmpia Turzii
-Correct Media
-Consiliul Judeţean Cluj
-Compexit Trading
-Cotidianul Adevărul Turda
-Dani Sound
-Delta
-Direcţia de Muncă,
Solidaritate Socială şi Familie
Cluj
-Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Cluj
-Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj
-Diverta Cîmpia Turzii
-Elvira
-Electroglobal
-Electrica Transilvania Nord
-Expo Transilvania
-Evenimentul Zilei
-Feleacul
-Fondul Român de Dezvoltare
Socială
-Fornetti România
-Fundaţia caritabilă
„Sf. Daniel” Turda
-Fundaţia Hans Lindner
-Fundaţia People to People
-Fundaţia Phoenix
-Fundaţia Prison Fellowship
-Fundaţia Terre des hommes
-Fundy
-Elevii Colegiului Naţional
„Emil Racoviţă” Cluj-Napoca
-GPV
-Grup 4 Instalaţii
-IMPRESS Studio Design
-Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj
-iQuest

-Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
-Junior Star
-KST Design
-Lecom
-Lions Genesis, Lions
Transilvania, Lions Victoria 33
-Liceul „Pavel Dan” Cîmpia
Turzii
-Maros Bike
-MedSan
-Media Sound Advertising
-Merlin Consulting
-Ministerul Integrării Europene
-Monitorul de Cluj
-Muzeul de Artă Cluj-Napoca
-Napolact
-Opera Naţională Română
Cluj-Napoca
-Orange
-Organizaţia de voluntariat
EIRINE
-Parohia Suceagu
-Peak Toys
-Poliţia Cîmpia Turzii
-Prefectura Cluj
-Primăria şi Consiliul Local
Cîmpia Turzii
-Primăria şi Consiliul Local
Cluj-Napoca
-Primăria şi Consiliul Local Dej
-Primăria şi Consiliul Local
Măguri-Răcătău
-PRO FM
-PRO TV
-Radio Transilvania Turda
-Radio Cluj
-Radio Guerrilla
-Radio Renaşterea
-Prodcom Cîmpia Turzii
-Rondocarton
-Telezimex
-Salprest
-Săptămânalul 21 Turda
-Serviciul Public de Asistenţă
Socială, Primăria Cîmpia Turzii
-Sinterom
-Spitalul Cîmpia Turzii
-Spunk e.V.
-Şcoala „Avram Iancu” Cîmpia
Turzii
-Şcoala „Ion Creangã” ClujNapoca
-Şcoala „Iuliu Deac” Cîmpia
Turzii
-Şcoala „Mihai Viteazul”
Cîmpia Turzii
-Şcoala Generală cu Clasele IVIII Măguri-Răcătău
-Şcoala şi Grădiniţa din
Suceagu
-Teatrul de Păpuşi Puck
-Top Design
-Transilvania General Import
Export
-TVR Cluj
-UM 01969 Cîmpia Turzii
-UNICEF
-Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca,Catedara de
Ştiinţele Educaţiei, Facultatea
de Sociologie şi Asistenţă
Socială
-Youth Action for Peace
-Youth Service America
-Vereinigte Aktion fur
Rumanien
-WinMarkt
-Ziarul Clujeanului
-Ziua de Cluj
Bihor:
-Administraţia Socială
Comunitară Oradea

-Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă
Bihor
-Asociaţia Femeilor Împotriva
Violenţei ARTEMIS
-Bihary Naplo
-Bihoreanul
-Communications Media
-Crişana
-Corpul Gardienilor Publici
Bihor
-Dacor
-Dec-Keysis
-Direcţia de Muncă,
Solidaritate Socială şi Familie
Bihor
-Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor
-Electrica Transilvania Nord
-Electrofor
-Filarmonica de Stat Oradea
-Fundaţia Life
-Fundaţia Albin
-Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bihor
-Jurnal Bihorean
-Kiss Fm
-Lotus Market SRL
-MarconfPop
-Metro Cash&Carry Oradea
-Naţional FM
-Liceul Sportiv „Bihorul”
Oradea
-Liceul Onisifor Ghibu Oradea
-OTL-RA
-Parohia Greco-Catolică
Oradea
-PLUS GSM
-Primăria şi Consiliul Local
Oradea
-Primăria şi Consiliul Local
Nojorid
-Primăria şi Consiliul Local
Popeşti
-Pro TV Oradea
-Radio Transilvania Oradea
-Radio Vocea Evangheliei
Oradea
-RDS
-Realitatea Bihoreană
-Rubin King
-SELGROS Cash&Carry
Oradea
-Şcoala Specială Popeşti
-Şcoala de Arte şi Meserii Ioan
Bococi, Oradea
-Televiziunea Transilvania
-TVS Oradea
-Universitatea din Oradea
-Zahărul Diamant
Satu Mare:
-Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă
Satu Mare
-Agence Nationale de l'Accueil
des Etrangers et des
Migrations
-Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului
-Asociaţia Femeilor Împotriva
Violenţei ARTEMIS
-Asociaţia Comunitară Crasna
Domăneşti
-Asociaţia Mine de Rien Franţa
-Asociaţia Hors la Rue Franţa
-Asociaţia Tes pas Chap Franţa
-Centrul de Resurse CREST
-Asociaţia Cassa dei Diritti

Sociali - Italia
-Comite Catholique contre la
Faime et pour le
Developpement - Franta
-Centrul de Asistenţă şi
Reintegrare pentru Copii
Victime ale Traficului sau
Neacompaniaţi Satu Mare
-Consiliul Judeţean Satu Mare
-Consiliul General al
Departamentului Seine-Saint
Denis - Paris
-Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Satu Mare
-Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Satu Mare
-Direcţia Generală Judeţeană
de Sănătate Publică Satu Mare
-Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru
Protecţia Copilului
-Fundaţia Hans Lindner
-Fundaţia Terre des hommes
Lausanne şi reprezentanţa din
România
-Fundaţia d'Auteuil - Franţa
-Glasul Sătmarului
-Informaţia Zilei
-Friss Újság
-Gazeta de Nord-Vest
-Radio Transilvania
-Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Satu Mare / Poliţia de
Proximitate Satu Mare
-Inspectoratul Judeţean al
Poliţiei de Frontieră Satu Mare
-Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare
-Organizaţia Caritas
-Parohia Domăneşti
-Policlinica TBC Satu Mare
-Primăria Municipiului Satu
Mare
-Primăria comunei Moftin
-Primăria şi Consiliul Local
com. Bixad
-Primăria şi Consiliul Local
com. Gherţa Mică
-Primăria şi Consiliul Local
com. Călineşti-Oaş
-Primăria şi Consiliul Local
com. Târşolţ
-Serviciul de Reintegrare
Socială şi Supraveghere a
Infractorilor Tribunalul Satu
Mare
-SC Intercompany SRL
-SC Wajda & Wajda SRL
-SC Gordius SRL
-SC Neuauer SRL
-SC Diego BM SRL
-SC Meteor SRL
-SC Otto Hermann SRL
-SC Noua Speranţă SRL
-SC Anzik SRL
-SC Florisal SA
-SC Cba Nord Vest SRL
-SC Friesland România SA
-SC No Pardon SRL
-SC Acorada
-SC Ind. Jonas SRL
-SC Dantex SRL
-SC Neptun SRL
-SC Transilvania General
Import Export SRL
-UNICEF
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Gestul de întindere a mâinii pentru a primi
afecţiune şi ocrotire este în general asociat
cerşitului. Copiii defavorizaţi din
programele FRCCF întind braţele spre cei
care susţin fundaţia, dar nu pentru a cere
bani, ci pentru a primi protecţie şi
înţelegere de la cei în care îşi pun
speranţele. Datorită oamenilor generoşi
care cred în valorile şi misiunea fundaţiei,
aceşti copii nu vor sta cu mâinile întinse, ci
vor fi luaţi în braţe.
Puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul pe
venit datorat statului către FRCCF, prin
simpla completare a cererii 230 privind
detinaţia sumei reprezentând până la 2%
din impozitul pe venitul anual cu suma
reprezentând 2%, numele organizaţiei
(Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie), cod fiscal
(9898291) şi cont bancar (RO
32BUCU644091102511RO09).
Dacă realizaţi venituri din alte surse pe
lângă salariu, la declaraţia nr. 200 privind
veniturile speciale, pe care oricum o
depuneţi la Administraţiile Financiare,
completaţi punctul III, subpunctul 2, cu
datele menţionate.
Dacă sunteţi un factor de decizie într-o
companie, puteţi direcţiona către copiii
defavorizaţi asistaţi de FRCCF 20% din
impozitul pe profit, în limita a 3 ‰ din
cifra de afaceri.
Prin sistemul de sponsorizare „unu la
unu”, puteţi sã ajutaţi un copil în dificultate,
care va primi asistenţa de care are nevoie
din partea specialiştilor FRCCF, dacă veţi
vira lunar către Fundaţie suma de 65 RON.
La intervale regulate de timp, sponsorul
primeşte informaţii în legătură cu
progresele înregistrate de copilul
sponsorizat.
Sprijinul pentru copiii defavorizaţi poate fi
oferit şi prin cumpărarea unor brăţări
comercializate de FRCCF. Brăţările de un

albastru deschis sunt personalizate cu
textul „ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” şi nu
sunt un simplu accesoriu, ci reprezintă
alăturarea celui care o poartă la eforturile
Fundaţiei de a ajuta copiii în dificultate.
Preţul lor este de 4 lei noi, iar fondurile
strânse din comercializarea lor sunt
utilizate pentru derularea programelor
comunitare adresate copiilor defavorizaţi.
Puteţi să viraţi orice sumă de bani în contul
FRCCF sau să o donaţi direct la unul din
sediile noastre şi, la cererea
dumneavoastră, veţi primi un raport asupra
modului în care au fost cheltuiţi banii.
Pentru ca un copil să depăşească situaţia
dificilă în care se află, puteţi să-l ajutaţi săşi facă temele în cadrul Centrului
Comunitar, în calitate de voluntar. Membrii
Fundaţiei sunt ajutaţi în munca lor de
aproximativ 60 de voluntari, care lucrează
în special pe activităţi din domeniul
educativ: îi sprijină pe copii la realizarea
temelor şi le oferă meditaţii, dar
organizează şi activităţi de timp liber. Cei
mai multi dintre voluntari sunt studenţi şi au
vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani.
În ultimul an, cu sprjinul voluntarilor s-au
putut desfăşura diverse evenimente,
precum sărbătorirea Zilei Copilul şi
Crãciunul Copiilor.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
pagina noastrã de web www.frccf.org.ro
sau sunaţi la 0264-594893.
Poveştile triste ale acestor copii pot
avea un sfârşit fericit, cu ajutorul
dumneavoastră!

Misiune
Misiunea FRCCF este sprijinirea copiilor
vulnerabili şi marginalizaţi, pentru ca
aceştia să crească într-un mediu familial
protector, să beneficieze de educaţie şi de
serviciile medicale de care au nevoie.
Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie ajută copii vulnerabili
şi dezavantajaţi, care provin de obicei din
familii numeroase şi cu mari dificultăţi
financiare. FRCCF accentuează rolul activ
şi responsabil al familiei, comunităţii şi
statului în sprijinirea acestor copii, pentru
ca drepturile să le fie respectate.
De nouă ani FRCCF derulează proiecte în
Transilvania (Cluj, Bihor, Satu Mare,
Maramureş şi Sălaj) şi este una dintre cele
mai mari şi stabile organizaţii
neguvernamentale româneşti din domeniul
protecţiei copilului.
Copiii incluşi în programele FRCCF se
luptă în fiecare zi cu lipsa unui adăpost
salubru, a unei mese decente, a unor
îndrumări potrivite. Fundaţia le este alături,
nu îi lasă singuri în faţa dificultăţilor şi se
asigură că şansele tuturor sunt egale.

Istoric
Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie a fost înregistrată
juridic în 1997, având ca unic fondator
organizaţia britanică The Christian
Children's Fund of Great Britain (CCF GB).
CCF GB a fuzionat în 2002 cu The
European Children's Trust şi astfel a luat
fiinţă EveryChild, partenerul principal al
FRCCF.
Viziunea EveryChild este o lume în care
toţi copiii au dreptul să crească şi să se
dezvolte la potenţialul lor maxim, într-un
mediu familial sigur, lipsit de sărăcie şi
exploatare. EveryChild lucrează pentru a
capacita familiile, comunităţile şi guvernele
ţărilor în care lucrează să ofere cel mai bun
mediu copiilor pentru ca aceştia să se
dezvolte şi sã crească în mod armonios. În
toate proiectele sale, EveryChild încearcă
să se adreseze copiilor celor mai

vulnerabili şi marginalizaţi şi să
implementeze schimbări de durată în
folosul lor, al familiilor şi comunităţilor lor.
FRCCF este membră a Federaţiei ONGurilor pentru Protecţia Copilului (FONPC)
din anul 1999 şi membru fondator al
Consiliului ONG-urilor active în domeniul
serviciilor sociale CONSENS. De
asemenea, FRCCF face parte din reţeaua
naţională RuralNet şi din cea europeană
European Network for Street Children
Worldwide. Acum doi ani FRCCF a fost
recunoscută ca fiind de utilitate publică prin
hotărârea de Guvern 1479/2004.

Programe
În Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare,
Cîmpia Turzii, Popeşti şi Dej, copii aflaţi în
dificultate vin zilnic la Centrele
Comunitare FRCCF, unde sunt sprijiniţi la
efectuarea temelor şi beneficiază de
consiliere psihologică şi medicală. Pentru a
nu abandona şcoala, în Centre primesc
susţinerea pe care părinţii nu reuşesc să
le-o ofere, iar pentru a se preveni
abandonul copiilor, familiile defavorizate
sunt ajutate să facă faţă situaţiilor dificile
prin care trec.
Programul de dezvoltare comunitară
rurală se derulează în 4 localităţi din
judeţele Cluj, Bihor şi Satu Mare şi are ca
scop identificarea şi rezolvarea
problemelor specifice fiecărei comunităţi şi
stimularea spiritului comunitar.
Programele în instituţii de ocrotire a
copilului au ca obiective asigurarea
condiţiilor pentru dezvoltarea armonioasă a
copilului, precum şi pregătirea lui pentru
momentul părăsirii instituţiei. Astfel de
programe au fost derulate anul trecut în 8
Centre de Plasament şi Şcoli Speciale din
judeţele Cluj, Bihor, Satu-Mare şi Sălaj.
Proiectul de prevenire a migraţiei şi a
traficului de copii urmăreşte informarea
copiilor din Oaş şi a părinţilor acestora
asupra pericolelor la care sunt expuşi
minorii care migrează neînsoţiţi în Europa
de Vest.

FRCCF

CUM PUTETI AJUTA

Nimeni nu este obligat să ajute
un copil care nu este al său,
dar unii aleg să îşi ofere sprijinul.
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Centre Comunitare
Copiii incluşi în programele FRCCF se
luptă în fiecare zi cu lipsa unui adăpost
salubru, a unei mese decente şi a unor
îndrumări potrivite. Fundaţia le este alături,
nu îi lasă singuri în faţa dificultăţilor şi se
asigură că şansele tuturor sunt egale.
FRCCF ajută aceşti copii vulnerabili să se
maturizeze armonios.
Copiii dezavantajaţi sunt ajutaţi să facă faţă
şcolii prin meditaţii şi sprijin la efectuarea
temelor şi sunt consiliaţi pshihologic şi
medical în cadrul Centrelor Comunitare.
Pentru a-şi dezvolta abilităţile sociale şi
descoperi talentele, la centrele FRCCF se
organizează şi activităţi de petrecere a
timpului liber: cercuri de dans, teatru, arte
plastice, sport şi excursii. Părinţii micuţilor
sunt susţinuţi de Fundaţie, pentru ca să
treacă peste momentele de criză şi să nu
fie nevoiţi să-şi abandoneze copiii.

CLUJ

Centrele Comunitare Cluj-Napoca
În Cluj-Napoca există două Centre
Comunitare, unde, anul trecut, mai mult de
540 de copii în dificultate au găsit sprijin
pentru a-şi continua studiile. Peste 370 au
fost supravegheaţi la realizarea temelor şi
aproape 170 de elevi au beneficiat de
meditaţii la matematică şi limba română. 30
de copii cu dificultăţi de învăţare au fost
asistaţi în formarea intelectuală şi a
deprinderilor de scris-citit-socotit, 10 dintre
aceştia prin programul „Reuşim la şcoală
împreună cu FORNETTI”. Aproximativ 150
de elevi cu probleme de adaptare şcolară
au fost evaluaţi şi consiliaţi psihologic în
scopul identificării cauzelor problemelor pe
care le au şi au fost asistaţi pentru
însuşirea unor tehnici de învăţare adaptate
potenţialului lor. Din data de 1.11.2005, în
Centrul EVERYCHILD se derulează
proiectul „Prevenirea abandonului şcolar
prin centre comunitare”, care are scopul de
a proteja dreptul la educaţie al copiilor aflaţi
în dificultate. Acest proiect este finanţat
prin programul Phare 2003-005551.01.05/05. 40 de copii au participat la
grupuri de dezvoltare personală, unde au
învăţat să comunice mai bine, să se
comporte în societate şi să-şi exprime liber

opiniile. Pentru a implica părinţii în procesul
de educare a copiilor, se organizează
întâlniri individuale sau de grup cu aceştia.
În cadrul întâlnirilor, ei sunt informaţi
asupra problemelelor specifice cu care se
confruntă copiii lor şi asupra modului în
care ei îi pot ajuta să facă faţă cerinţelor
şcolii. Adolescenţii au beneficiat de
orientare şcolarã, iar părinţii lor de
consiliere profesională.
De asemenea, s-au organizat şi activităţi
de socializare: cerc de teatru, excursii şi
vizionare de filme documentare şi artistice,
care ajută la creşterea motivaţiei de a
învăţa şi la dobândirea modelelor de
comportament dezirabil.
Aproximativ 680 de familii în dificultate au
beneficiat de asistenţă socială. 365 dintre
aceste familii au primit ajutor financiar şi
consiliere în situaţii de urgenţă, iar o parte
din fondurile pentru aceste ajutoare a fost
asiguratã de grupul Sheffield.
Peste 150 de familii au fost ajutate de către
consilierul juridic pentru a obţine anumite
drepturi cum ar fi pensia de întreţinere,
locuinţe sociale şi au fost consiliaţi în
acţiuni de încredinţare minori, de divorţ şi
plângeri pentru lovire.
Medicul a oferit consiliere medicală şi
educaţie pentru sănătate unui număr de
380 de adulţi şi 300 de copii. Consilierul
medical a mediat realizarea consultaţiilor
de specialitate (la cardiologie,
reumatologie, neurochirurgie, chirurgie
interne, etc) şi a realizat cu copiii două
întâlniri de grup pe teme de educaţie
pentru sănătate.

Evenimente
FRCCF a sărbătorit Ziua Copilului alături
de aproximativ 1500 de copii, prin
organizarea evenimentul Joonior Park, ce
a avut loc în 4 iunie, în Parcul Central.
Ziua Universală a Drepturilor Copilului a
fost serbată pe 21 noiembrie, printr-un
concurs de eseuri pe tema dreptului la
familie. Au participat 38 de copii, 12 dintre
ei cu lucrări. În perioada 5-27 decembrie sa organizat manifestarea „Crăciunul
Copiilor”, în piaţa Unirii. Tot cu ocazia
Crăciunul s-a desfăşurat un concert de
caritate cu Paula Seling.
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Şcoli
speciale

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Centre de
plasament

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Case de tip

1

familial

2

Proiecte
comunitare

1
2
3
4

Migraţie

1
2
3
4
5

Alte proiecte 1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Bihor - din fonduri:
EveryChild
MMSS prin DMSS Bihor
Sheffield Group
Sector privat, în natură
Grasp
Satu Mare - din care:
EveryChild
MMSS prin DMSS Satu Mare
Primărie
Sector privat, în natură
Cluj - din care:
EveryChild
MMSS prin DMSS Cluj
Primărie
Sector privat
Sector privat, în naturã
Banca Transilvania
Lions Club Genesis
Sheffield Group
A. McDowall
Cîmpia Turzii - din care:
EveryChild
Primărie
MMSS prin DMSS Cluj
Forumul German
TOTAL 1
Şc. prof. nr.1, Oradea
Şc. prof. nr. 2, Oradea
Şc. prof. Cadea
Şc. spec. Tileagd
Şc. spec. Popeşti din care:
EveryChild
MMSS prin DMSS Cluj
Şcoala specială Satu Mare
Şcoala specială Apa
Şcoala specială Căuaş
Liceul pt. deficienţi
de vedere Cluj-Napoca
Şc. spec. Şimleul Silvaniei
Centrul nr. 2, Oradea
Centrul Tinca
Centrul Beiuş
Centrul nr. 11, Halmeu
Centrul nr. 13, Petreşti
Centrul nr. 10, Odoreu
Centrul Livada
Centrul nr. 5, Cîmpia Turzii
Centrul nr. 2 Cehu Silvaniei
Centrul de plasament Jibou
Centrul de plasament Jucu
TOTAL 2
Case de tip familial
Sântana(12)
Case de tip familial
Lipova(12)
TOTAL 3
Proiect comunitar Leş
Proiect comunitar Domăneşti
Proiect comunitar Suceagu
Proiect comunitar Măguri-Răcătău
TOTAL 4
UNICEF
FONPC
CCFD
TDH
PIN
TOTAL5
Activităţi desfăşurate
în scopul strângerii de fonduri
Phare
D'Auteil
Reţeaua de servicii
comunitare Maramureş
Childnet Dej
Childnet Maramureş
Fornetti
Recuperare TVA
TOTAL 6
TOTAL PROIECTE(1+2+3+4+5+6)
Servicii Cluj-Sălaj
Servicii Bihor-Arad
Servicii Satu Mare
Servicii Maramureş
Administraţia FRCCF
TOTAL ADMINISTRAŢII
TOTAL ROL/GBP/EUR/USD

TOTAL VENITURI 2005
RON
GBP
EUR
244,596
43,607
211,794
33,091
19,200
3,429
5,667
1,010
3,749
670
4,186
751
195,114
34,831
170,639
30,413
19,200
3,429
3,000
585
2,275
405
708,457
127,468
544,803
97,099
19,200
3,429
22,800
4,071
18,299
3,261
60,219
11,554
32,664
6,163
2,000
381
5,667
1,010
2,805
500
193,594
34,553
165,355
29,471
5,000
893
19,200
3,429
4,039
761
1,341,761 240,460
26,719
4,762
9,594
1,710
27,336
4,872
14,336
2,555
46,947
8,372
33,447
5,961
13,500
2,411
14,618
2,605
471
84
830
148

USD

TOTAL CHELTUIELI 2005
RON
GBP
EUR
178,377
33,413
151,602
28,627
19,200
3,429
2,724
4,851
176,207
138,841
19,200
3,000
15,166
500,892
409,077
19,200
22,800
3,466
27,353
13,747
981
1,652
2,616
146,601
119,594
5,000
19,200
2,807
1,002,077
11,435
3,745
11,483
19,419
51,292
37,792
13,500
12,218
2,091
1,638

487
870
33,100
26,416
3,429
585
2,670
97,279
80,345
3,429
4,071
618
5,248
2,594
189
319
466
27,502
22,651
893
3,429
529
191,294
2,169
894
2,151
3,687
9,575
7,164
2,411
2,302
396
309

13,331
19,544
19,019
6,491
6,332
19,190
44,254
1,060
4,960
5,510
620
12,226

2,529
3,704
3,585
1,267
1,204
3,540
8,215
201
944
1,054
118
2,343

10,689
17,472
11,160
5,880

1,905
1,506
1,989
1,048

11,917

2,124

13,859
327
16,041
6,733
234,929

2,470
58
2,859
1,200
40,268

265,858

50,186

32,004

5,704

21,966

4,204

21,080
53,084
17,371
36,936
10,786
33,596
98,689
7,928
17,880
59,495
164,742
69,552
319,597

3,757
9,461
3,096
6,583
1,922
5,988
17,589
1,49
3,380

5,829
10,034
5,740
7,712
2,980
7,121
23,553
3,060
3,380

12,420
17,291

57,000

29,107
51,073
30,323
40,409
15,747
37,480
123,959
16,271
17,880
37,632
158,097
53,806
283,686

32,469

5,787

5,993

6,000

33,623
49,708
4,175
20,379
96,487
1,700
7,669

3,806
1,444

213,741
1,940,394
102,807
89,952
74,270
37,168
461,078
765,275
2,705,669

11,243
302,357
19,531
17,032
14,061
7,021
87,282
144,927
447,284

15,000
42,000

23,797
17,234
64,125

3,072

17,890
75,849
231,363
2,279,423
140,708
99,014
99,811
41,991
445,615
827,139
3,106,562

3,440
13,519
25,818
350,886
25,078
17,647
17,789
7,484
79,421
147,419
498,305

22,061

6,000
63,000

22,061
22,061

63,000

22,061

USD

9,488
40,306
9,608
16,048

49,794
13,617
1,053
33,195
585
14,670
64,464

33,780
33,780

64,464

33,780

RAPORT FINANCIAR

DENUMIRE PROIECT
TIP PROIECT
1
Proiecte
familiale

* cheltuirea unor sume mai mari decât veniturile a fost posibilă datorită excedentului acumulat în anii anteriori
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Componenţa Consiliului Director al FRCCF

Consiliul director
EveryChild

Consiliul director
FRCCF

ORGANIGRAMA

Director Executiv
Mihai-Florin Roşca
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Angajaţi
administraţie
Cluj

Contabil Şef

Angajaţi
contabilitate

Director Birou
Operaţional
BH, SM

Director Birou
Operaţional
Cluj - Sălaj

Director Departament
PR şi Fundraising

Angajaţi PR
şi Fundraising

Coordonator
Birou SM
Coordonator
Centru
comunitar.
Oradea

Coord.
CC Satu
Mare
Angajaţi
Centru
comunitar
Satu Mare

Director Departament
Programe

Asistent
manager

Director Departament
Financiar-Contabil

Preşedinte:
Prof. Univ. Dr. Livia Popescu, Catedra de Asistenţă
Socială, Universitatea Babeş-Bolyai
Vice-preşedinţi:
Prof. univ. Maria Roth, Şef Catedra
de Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai
Simona Sâmărghiţan, manager Expo Transilvania
Membri:
Ramona Cuc, manager Grup de Lux
Dana Gânscă, medic
Dan Briciu, director MISR Romanian Bank

Angajaţi
Satu Mare

Angajaţi
Centru
comunitar
Oradea

Angajaţi
Oradea

Angajaţi
Cluj

Coordonator
Centru
comunitar
Cluj

Coordonator
Centru
comunitar
Cîmpia Turzii

Angajaţi
Centru
comunitar
Cluj

Angajaţi
Centru
comunitar
Cîmpia Turzii

Sunt bucuros că pot să vin la Centru şi
cred că mă ajută mult la şcoală. Am note
mai mari, am luat FB pentru prima dată şi
doamna învăţătoare m-a lăudat. Uneori,
când răspund bine, mă aplaudă împreună
cu colegii. Îmi place să vin la centru pentru
că ne jucăm frumos după ce facem temele.
B. G., 10 ani

CLUJ

Eu vin la Centru deoarece îmi place de toţi
asistenţii sociali şi de voluntari, pentru că
ne ajută la teme, unde nu ştim, ne
îngrijesc, ne dau şi mâncare, ne dau
medicamente să nu ne îmbolnăvim. La
acest centru e foarte curat, e cald iarna şi
frumos. În vacanţă venim şi ne lasă să ne
jucăm afară. În timpul liber ei ne duc în
parcuri şi prin oraş. Ne pun filme şi desene.
A. D., 9 ani

4

Ne-a ajutat foarte mult fundaţia, ne-a mai
întărit. Am avut cu cine colabora şi cu cine
ne înţelege şi o vorbă bună valorează
foarte mult la rândul ei, pusă unde trebuie
şi cu tot dragul. Credem şi am apreciat că
acolo sunt oameni care au un suflet bun.
Băieţelul meu a fost foarte bolnav înainte,
avea crize epileptice şi trebuia să-i dăm
medicamente şi ne-au ajutat de la fundaţie
pentru că nu se găseau, am avut unde
apela, dacă nu ne ajuta cu medicamentele,
nu ştiu cum era.
I. Groza, părinte

Eu nu am şcoală, şi cum se zice, şcoala în
ziua de astăzi e grea şi sunt fericită că pe
copiii mei îi ajută cineva să înveţe, că dacă
eu nu am şi nu ştiu, măcar ei să ştie.
Fundaţia îmi ajută copiii, mai primesc un
corn, un sandwich, nu stau flămânzi. Merg
bucuroşi la centru, apoi vin acasă şi spun:
“Aşa un sandwich am mâncat, aşa mi-a
plăcut” şi eu mă bucur ca mamă, că poate
că este când nu am nimic pe masă, că nu
mi-e ruşine să spun.
M. Varga, părinte

Centrul Comunitar Cîmpia Turzii
Peste 185 de copii care nu au acasă
condiţiile necesare pentru a-şi pregăti
temele sau nu au sprijinul necesar din
partea părinţilor, primesc ajutorul
învăţătorilor şi al voluntarilor de la Centrul
Comunitar din Cîmpia Turzii.
Ei au fost meditaţi la limba română şi la
matematică pentru a recupera cunoştinţele
neasimilate, iar 40 de copii au participat la
întâlniri cu voluntari, pentru a deprinde
noţiuni elementare de utilizare a
calculatorului şi de familiarizare cu diferite
programe.
Personalul Centrului Comunitar a oferit
copiilor activităţile de timp liber cele mai
îndrăgite de aceştia: cerc de engleză, de
lectură, club de teatru, de arte plastice şi
dans. Grupul vocal al Centrului, compus
din 9 membri, a participat la un festival
internaţional de muzică în Varşovia. Alţi 80
de copii au participat la tabăra de la
Vidolm.
Juristul FRCCF a ajutat peste 40 de
persoane aflate în dificultate, în cazuri de
divorţ, încredinţare a copiilor, probleme
legate de contracte de muncă, pensionare
şi acordare de locuinţe ANL şi sociale.
Membrii a aproximativ 350 de familii au
beneficiat de serviciile medicului FRCCF.
Medicul a oferit consiliere, medicamente
gratuite, mediere pentru consultaţii de
specialitate şi internãri la Clinici medicale
din Cluj. De asemenea, a mediat
efectuarea de analize gratuite pentru copii,
în vederea înscrierii acestora la grădiniţe.

Programe de interes
naţional

metodelor de combatere a traficului de
copii în judeţele Bistriţa Năsăud,
Maramureş, Sălaj şi Satu Mare.

FRCCF a derulat, în perioada augustdecembrie 2005, Programul de Interes
Naţional Reintegrarea şi sprijinirea copiilor
repatriaţi sau victime ale traficului în
judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa
Năsăud şi Sălaj.

În fiecare judeţ a fost angajat şi format
personalul necesar pentru a oferi servicii
adecvate copiilor repatriaţi şi au fost iniţiate
echipe operative inter-instituţionale. S-a
organizat un schimb de experienţă în
Franţa, au fost iniţiate parteneriate între
autorităţile locale şi ONG-uri, a fost dusă o
campanie mass-media, au fost organizate
activităţi de informare în şcoli şi a fost
realizat un ghid juridic în domeniul migraţiei
şi al traficului de minori.

Prin proiect s-a răspuns situaţiei
îngrijorătoare legate de migraţia minorilor
români. Numărul persoanelor care
migrează legal sau ilegal în ţările din vestul
Europei a crescut semnificativ în ultimii ani
şi cuprinde din ce în ce mai mai multe
regiuni ale ţării. Din ce în ce mai mulţi copii
neacompaniaţi pleacă în Occident, iar
vârsta la care hotărăsc să părăsească ţara
este tot mai mică. Aceşti copii ajung de
multe ori în situaţii dificile şi comit acte
ilegale.
Autorităţile şi organizaţiile
neguvernamentale responsabile cu
protecţia drepturilor copilului au colaborat
în cadrul programelor de interes naţional,
cu scopul de a preveni riscurile migraţiei
copiilor neacompaniaţi, de a diminua acest
fenomen şi pentru a rupe tăcerea legată de
situaţiile dificile în care ajung copiii români
în străinătate. Pentru că sunt lezate
drepturile acestor copii de a creşte în
familie şi de a primi o educaţie adecvată
potenţialului fiecăruia, activităţile au urmărit
satisfacerea câtorva obiective clare legate
de aceste drepturi:
1) Dezvoltarea serviciilor sociale
specializate din judeţele Bistriţa Năsăud,
Sălaj şi Satu Mare, destinate copiilor aflaţi
în situaţii de risc de migraţie sau de a fi
traficaţi sau care urmează să fie repatriaţi.
2) Facilitarea implicării autorităţilor
responsabile de protecţia copilului în
reintegrarea şi sprijinirea copiilor repatriaţi
şi în prevenirea migraţiei şi a traficului de
copii.
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii
naţionale şi internaţionale şi cu ONG-uri
care luptă împotriva traficului şi migraţiei
copilului.
4) Sensibilizarea opiniei publice asupra
riscurilor migraţiei copilului şi asupra

Programe în instituţii
Şimleul Silvaniei
Complexul de Servicii Comunitare din
Şimleul Silvaniei este o instituţie pentru
copii cu nevoi speciale. Fundaţia le este
alături, nu îi lasă singuri în faţa dificultăţilor,
îi ajută să se maturizeze armonios şi se
asigură că şansele tuturor sunt egale.
Peste 70 de copii au fost sprijiniţi să
menţină contactul cu familia, prin
decontarea biletelor de transport sau a
combustibilului pentru microbusul instituţiei.
Mai mult de 60 dintre copii au fost în
excursii, au vizitat muzee şi mănăstiri,
lărgindu-şi orizontul de cunoaştere. Cei
mici au participat la cercul de arte plastice,
la activităţile de lucru manual şi grădinărit.
Pentru 11 copii s-au cumpărat ochelari din
fondurile Fundaţiei.

MARAMUREŞ-SALAJ

Cei mici au învăţat despre importanţa
naturii şi respectul pe care i-l datorăm, prin
participarea la o acţiune de ecologizare,
finanţată de Youth Service America prin
Programul Disney Hand Minnie Grant,
acţiune la care a participat şi primarul
Clujului, Emil Boc şi reprezentanţii presei
locale.
Anul trecut a început derularea programului
finanţat de Lions Genesis: “Ai carte, ai
parte!”, care pune accent pe remedierea
dificultăţilor de scris-citit la 12 copii din
clasele II-IV. Programul se desfăşoară în
cadrul Centrului Comunitar EVERYCHILD
din Cluj-Napoca, în parteneriat cu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, secţia de Pedagogie şi este
parte a proiectului “Cont curent în
comunitate”, derulat de Asociaţia pentru
Relaţii Comunitare.
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44% dintre copiii care frecventează Centrul
Comunitar afirmă că nu au un loc special în
care să poată învăţa la ei acasă, iar 17%
spun că nu se simt bine acasă şi nu simt
că părinţii lor se ocupă de ei. Aceste
sentimente ale copiilor sunt explicate de
cele mai multe ori prin atmosfera familială:
31% dintre copii afirmă că sunt bătuţi de
către părinţi, 30% afirmă că părinţii se
ceartă des.

SATU MARE

De asemenea, 29% dintre copiii chestionaţi
susţin că cineva din familie are probleme
legate de consumul de alcool şi 27% admit
că se întâmplă să fie acte de violenţă fizică
acasă, între membrii familiei.
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Un sfert dintre copiii chestionaţi admit că li
se întâmplă să le fie foame şi să nu aibă ce
mânca. 39% dintre copii susţin că nu au
fost la stomatolog de mai mult de un an, iar
20% dintre copii spun că ei nu au fost
niciodată la stomatolog.

Starea de sănătate a membrilor familiei
40% dintre cei chestionaţi susţin că au
probleme de sănătate: 11,2% dintre copiii
sub 18 ani şi 32,3% dintre mame.
Dotare cu bunuri şi utilităţi
41 % dintre gospodării nu au baie, 15 % nu
au bucătărie şi 15 familii nu au curent
electric. Aceste dotări sunt mult sub media
pentru regiunea nord-vest din mediul
urban. Conform unui studiu, doar 3% din
populaţia urbană din regiunea nord-vest nu
are bucătărie şi 12% dintre gospodării nu
sunt dotate cu baie.
50% dintre familiile din proiectul nostru au
declarat că nu au maşină de spălat, 78,1%
nu au telefon, 34,2% nu au frigider, 95,2%
nu au calculator, iar 98,6% nu au
autorturism în proprietate.

Nivelul şcolarizării în cazul mamei
13 clase şi peste
1,6%

fără şcoală
1,6%

9-12 clase
63,3%

Din punct de vedere etnic, în Centrul
Comunitar se regăsesc copii de mai multe
etnii. 46% dintre ei sunt de etnie română,
49% de etnie maghiară, iar 5% de etnie
rromă.
Nivelul de educaţie al copiilor şi
părinţilor
70% dintre copiii care au frecventat Centrul
Comunitar au rămas repetenţi sau corigenţi
cel puţin o dată de-a lungul şcolarizării lor.
22 (7,4%) dintre copiii de vârstă şcolară nu
au frecventat şcoala în anul 2005.
Din chestionarele aplicate la nivel de
gospodării a reieşit că mamele au în medie
9,5 clase şi câştigă în medie 179 RON,
care este cu 121 RON sub venitul minim
brut pe economie. 41,5% din cele 130 de
mame incluse în proiect nu au nici o sursă
de venit sigură. Taţii au în medie 9,5 de
clase şi câştigă în medie 229 RON.

1-4 clase
2,3%

5-8 clase
31%

Nivelul şcolarizării în cazul tatălui
13 clase şi peste
2,4%

1-4 clase
8,2%

9-12 clase
63,5%

5-8 clase
25,9%

Psihologul Fundaţiei a desfăşurat activităţi
de consiliere psihologică individuală şi de
grup pentru 20 de copii şi 15 adulţi. 47 de
persoane apte de muncă au fost consiliate
şi motivate în căutarea unui loc de muncă,
care să le asigure stabilitate financiară pe
termen mediu şi lung.
Aproape 250 de familii aflate în dificultate
au fost monitorizate şi li s-a acordat sprijin
pentru a-şi îmbunătăţi situaţia
socio-economică. Problemele pe care au
reuşit să le rezolve cu ajutorul asistenţilor
sociali, au fost: abandonul şcolar, relaţii
conflictuale între părinţi şi copii, violenţa,
lipsa unui loc de muncă sau a unei
locuinţe. S-au acordat ajutoare materiale
de urgenţă pentru plata restanţelor la gaz
şi a energiei electrice, astfel s-a prevenit
evacuarea familiilor din casele lor. De
asemenea, s-au cumpărat îmbrăcăminte şi
încălţăminte pentru membrii familiilor
nevoiaşe.

Evenimente:
Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei
Comisiei Europene în România, a vizitat pe
data de 25 august Centrul Comunitar din
Cîmpia Turzii.
S-au organizat concursuri de cunoştinţe
generale la care au participat 90 de copii
de la toate şcolile din municipiu.
A avut loc un spectacol de Crăciun la care
au participat 100 de copii, în calitate de
mici actori şi 120 de copii spectatori. Toţi
copiii au primit pachete cu dulciuri,
asigurate de FRCCF şi din donaţia de 1000
lei a Consiliului Local.
A fost organizată nunta a 9 perechi de
rromi, acţiune finanţată de Dl Erik
Brockhaus din Germania prin Vereichnite
Action Für Romänian Ev. Berlin. În cadrul
acestor familii sunt deja 21 de copii, ce vor
putea beneficia, ca urmare a dobândirii
unui statut legal al familiei, de alocaţii
suplimentare. Condiţiile în care trăiesc
aceste familii sunt precare, iar problema lor
majorã este lipsa unui spaţiu în care să
locuiască. Constituite legal, ele vor avea
mai multe şanse de a primi locuinţe
sociale. FRCCF a sprijinit mirii în a-şi
realiza actele necesare căsătoriei, iar
pentru 3 dintre ei s-au întocmit certificate
de naştere.

Când nu mai aveam nici o speranţă, când
nu mai puteam face faţă cerinţelor copilului
meu - manuale, haine, beletristică- am
auzit de acest centru. Din clipa în care am
luat legătura cu centrul, orizontul meu s-a
luminat. Din pensionara fără speranţă de
viaţă, care avea grijă singură de copil, am
devenit omul interesat de ziua de mâine.
M-am gândit ce-aş putea face şi eu, în
limita posibilităţilor, ca împreună cu
oamenii din centru să-i fac copilului viaţa
mai dulce. Am văzut ce se face cu copiii în
timpul liber, pe lângă meditaţii şi ajutoare
de toate genurile, cât sunt de bucuroşi, de
voioşi, cum se implică cu trup şi suflet în
ceea ce fac, încât am făcut şi eu cerere de
voluntariat, ce mi s-a aprobat. Lucrez cu
copii, am rezultate, mă simt bine şi vreau
din tot sufletul să trăiesc din nou, datorită
sprijinului moral al asistenţilor sociali,
colegilor şi în special rezultatelor pe care le
am cu aceşti copii.
Când le vezi ochişorii, zâmbetele, parcă
abia aştepţi ziua de mâine să te reîntâlneşti
cu feţişoarele lor.
Centru comunitar îţi mulţumesc că exişti.
Feher Lenuţa

Centrul de Zi „Familia şi
Copilul” Dej
Familiile cu venituri foarte mici ajung uneori
în situaţia de a nu putea să-şi crească
copiii şi chiar de a-i abandona într-o
instituţie. Copiii din aceste familii se află în
situaţia de a abandona şcoala, deoarece
nu au acasă spaţiul adecvat pentru
efectuarea temelor sau nu primesc sprijin
la teme din partea părinţilor.
Prin Centrul de Zi de la Dej au fost
protejate drepturile la familie şi educaţie a
aproximativ 45 astfel de copii, care au
primit supraveghere şi asistenţă la
realizarea temelor, o masă caldă în fiecare
zi, consiliere psihologică şi
psihopedagogică, iar copiii preşcolari au
fost pregătiţi pentru intrarea în sistemul
educativ.
Proiectul este realizat în parteneriat cu
DGASPC şi Primăria oraşului Dej, şi este
finanţat de USAID prin World Learning, în
cadrul programul Childnet. Proiectul a
început în octombrie 2004 şi finaţarea lui

CLUJ

Numărul mediu al persoanelor din aceste
gospodării este de 6, iar numărul mediu de
copii este de 3,2. În 46,5% dintre familii
lipsesc unul sau ambii părinţi: în 7,5%
ambii, iar în 39% unul dintre ei nu trăieşte
cu familia.
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Profesorii de la centru sunt înţelegători,
buni şi ne ajută foarte mult la teme, sunt
corecţi şi pentru ei toţi copiii sunt egali,
asta îmi place cel mai mult la ei. La centru
toţi copiii sunt prietenoşi şi foarte cuminţi.
Cele mai frumoase activităţi care s-au
desfăşurat sunt excursiile, concursurile de
cultură generală şi concursurile de sport.
C. A., 12 ani

Programe de dezvoltare
comunitară rurală
Măguri-Răcătău

CLUJ

Măguri-Răcătău este o comună din zona
montană a judeţului Cluj, care are cea mai
mare întindere din ţară. Unii copii locuiesc
la distanţe foarte mari de şcoală şi erau
nevoiţi să îşi petreacă până la şase ore din
zi pe drumul spre şi dinspre şcoală. Odată
ce s-a redeschis internatul şcolar, copiii au
început să aibă mai puţine absenţe şi
rezultatele lor şcolare s-au îmbunătăţit.
Internatul a fost renovat cu ajutorul FRCCF
în 2004 şi de atunci Fundaţia susţine în
continuare internatul, prin plata hranei
zilnice pe care o primesc acolo copiii.
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Pentru ca elevii să aibă rezultate bune şi
să stăpânească materiile din care vor da
examenul de capacitate, sunt susţinute
financiar meditaţii şi ajutor la teme,
coordonate de profesori şi pedagogi, iar
copiilor din clasele V-VIII li s-au cumpărat
manuale şcolare. În vacanţă, copiii se duc
în excursii şi participă la activităţi de
socializare. 22 de copii au absolvit
gimnaziul şi s-au înscris la şcoli în ClujNapoca din dorinţa de a învăţa o meserie
şi a-şi completa studiile. Acest pas este
important pentru o comunitate unde
majoritatea localnicilor au absolvit doar 8
clase.
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, 23 de
copii din Măguri-Răcătău au cântat colinde
în diverse instituţii din Cluj-Napoca:
Inspectoratul şcolar, Primăria şi Prefectura

şi au prezentat un program artistic în cadrul
evenimentului Crăciunul Copiilor. Ei s-au
simţit valorizaţi pentru efortul depus şi au
primit cadouri. În vacanţa de vară, 75 de
copii au participat la două excursii în
Moldova, unde au vizitat obiective turistice
şi culturale.
Simona are 13 ani şi locuieşte împreună cu
părinţii ei şi cu 9 fraţi într-unul din cătunele
de pe munte, la 4 ore distanţă de centrul
comunei şi de şcoala din sat. În fiecare zi,
Simona avea de parcurs un drum lung şi
obositor pentru a ajunge la ore, mai ales
toamna şi iarna, când mergea prin zăpadă
şi noroi. Odată cu deschiderea internatului,
viaţa Simonei s-a schimbat mult, ea are
acum condiţii mai bune pentru a învăţa şi
este mai odihnită şi motivată pentru a
participa la ore. La scurt timp după
mutarea ei în internat, Simona a ajuns una
din cele mai bune eleve din clasă şi a
reuşit să-şi ia examenul de capacitate cu
note foarte bune. Acest lucru i-a permis să
se înscrie la un liceu din Cluj-Napoca şi săşi urmeze visul de a deveni învăţătoare.

Suceagu
FRCCF le-a oferit anul trecut copiilor din
Suceagu şansa de a studia, după ce în anii
anteriori s-a implicat în acţiuni de renovare
a caselor şi de racordare a unor gospodãrii
la reţeaua de energie electrică.
În acest sat din judeţul Cluj, comunitatea
de rromi reprezintă un sfert din populaţie.
Singurele surse de venit ale localnicilor din
comunitatea de rromi sunt alocaţiile copiilor
şi ajutorul social acordat de stat. Pentru că
părinţii nu fac faţă cheltuielilor, chiar şi
copiii sunt obligaţi să-şi găsească slujbe
ocazionale prin care să suplimenteze
veniturile familiei.
Obiectivul de anul trecut a fost să li se
atragă atenţia copiilor şi părinţilor acestora
asupra rolului important pe care îl are
educaţia şi să li se ofere elevilor un mediu
potrivit pentru învăţare. Au fost organizate
grupe de meditaţii şi grupe de
supraveghere pentru efectuarea temelor,
iar copiii de clasa a VIII-a au beneficiat de
consiliere vocaţională.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate în şcoli
şi a vizitelor în familie, au fost distribuite
pliante cu informaţii despre traficul de
copii şi riscurile migrării minorilor; broşuri şi
fluturaşi despre HIV/SIDA şi pliante cu
drepturile copilului. Toţi copiii identificaţi ca
fiind în risc de migraţie sau migraţi au fost
înregistraţi într-o bază de date. Din cele
patru comune, au fost înregistraţi până în
prezent 523 de copii, din care 209 migraţi
şi 314 în risc de migraţie.
Prin proiectul „O şansă pentru fiecare”,
finanţat de fundaţia franceză d'Auteuil, 12
copii de clasa a IX-a primesc sprijin
financiar pentru continuarea studiilor. Au
fost aleşi acei copii care, din cauza
condiţiilor materiale precare, riscă să
abandoneze şcoala şi să migreze în
străinătate.
Printr-un proiect finanţat de FONPC s-a
dezvoltat reţeaua judeţeană pentru
prevenirea şi combaterea traficului de
copii, care a elaborat o strategie comună
pentru acţiunile viitoare. Coordonatorul
proiectului, împreună cu trei membri ai
reţelei, au participat la o vizită de studiu şi
schimb de experienţă în Republica
Moldova, ocazie cu care au cunoscut
metodele şi instrumentele de lucru folosite
de reţeaua similară din Moldova. Pentru a
avea o perspectivă mai largă şi pentru a
înţelege mai bine fenomenul de migrare a
minorilor şi de trafic de copii, 3 membri ai
echipei FRCCF au fost într-un schimb de
experienţă în Franţa, la organizaţiile
partenere în proiect şi la autorităţile
franceze.
Cu sprijinul financiar al UNICEF, a fost
editat şi lansat studiul sociologic
asupra fenomenului migraţiei în Ţara
Oaşului, care cuprinde şi bunele practici în
activitatea de prevenire a pericolelor
migraţiei şi traficului de copii. A fost
elaborat şi un ghid juridic care conţine
legislaţia naţională şi internaţională în
domeniul traficului de fiinţe umane şi
migraţia ilegală, finanţat de Fundaţia Terre
des Hommes. În colaborare cu asociaţia
Casa dei Diritti Sociali din Italia, a fost
realizat un studiu asupra situaţiei
minorilor români neacompaniaţi din

regiunea Roma, studiu finanţat de Terre
des hommes.
În perioada august-decembrie 2005 s-a
derulat Proiectul de Interes Naţional
„Reintegrarea şi sprijinirea copiilor
repatriaţi sau victime ale traficului” în
judeţele Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu
Mare şi Sălaj, prin care s-au înfiinţat şi s-au
dezvoltat în fiecare judeţ servicii pentru
aceşti beneficiari.
Ionel are 15 ani şi locuieşte într-un sat din
Oaş. El are doi fraţi, unul de 10 ani şi unul
mai mare cu doi ani decât el, care a migrat
în Franţa imediat după terminarea clasei a
VIII-a, împreună cu un prieten şi un unchi.
În primele luni după plecare, toţi trei au
locuit într-un abandon, după care cei doi
băieţi au fost găsiţi pe stradă şi plasaţi
într-un foyer din Paris. Ionel vorbeşte
frecvent cu fratele său prin telefon şi se
gândeşte că poate i-ar fi mai bine dacă ar
abandona şcoala şi ar pleca şi el din ţară.
Familia lui Ionel trăieşte în condiţii modeste
şi părinţii săi au făcut sacrificii mari pentru
a-i plăti şcolarizarea la un liceu din Satu
Mare. Pentru ca să-şi poată continua
studiile, Ionel primeşte lunar o bursă
şcolară de la FRCCF, care îi acoperă
cheltuielile de cazare şi masă la internat.
Datorită acestui sprijin, băiatul nu va fi silit
să abandoneze şcoala, iar riscul ca acesta
să urmeze exemplul fratelui său este cu
mult mai mic.

Profilul familiilor din care
provin beneficiarii
proiectelor din Satu Mare
În ultimele două luni ale anului 2005 la
Satu Mare s-au cules informaţii despre 146
familii (57% dintre familiile incluse în
proiectul de dezvoltare comunitară
urbană), însumând 747 de persoane. În
mai 2005 s-au cules date despre copiii
care frecventează Centrul Comunitar din
oraş, pe un eşantion de 105 copii.
Rezultate
63% dintre familiile din care provin copiii
care frecventează Centrul Comunitar sunt
compuse din 5 sau mai mulţi membri.

SATU MARE

se va încheia în 31 martie 2006, dată după
care DGASPC şi Primăria vor continua
derularea proiectului.
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Pentru a îmbunătăţi calitatea procesului
educativ, au fost cumpărate materiale
didactice (hărţi, casete, rechizite, etc.).
Astfel cei 180 de copii au posibilitatea de a
învăţa în condiţii mai bune. S-a amenajat
terenul de fotbal, iar terenurile de joacă din
cadrul grădiniţei şi a şcolilor au fost dotate
cu băncuţe, căsuţe de lemn şi balansoare.
Au fost rezolvate câteva probleme de
sănătate apărute la copii: retinopatie,
nefrită, transplant renal şi 8 copii bolnavi de
astm au beneficiat de tratament la salina
din Praid.
A avut loc constituirea legală a Asociaţiei
Comunitare Crasna Domăneşti, iar ca
urmare FRCCF intenţionează să-i transfere
în viitor fonduri, pentru a fi gestionate la
nivelul comunităţii.
Nu pot să-mi exprim în cuvinte recunoştinţa
pentru ceea ce aţi făcut pentru nepoţelul
meu! De ani de zile ne chinuim cu el, am
crezut că nu-l mai putem salva. Cu sprijinul
FRCCF a reuşit să ajungă la o clinică din
Cluj unde i-au descoperit problema şi acum
se află sub tratament şi se simte mult mai
bine. Sunt fericită că îl văd din nou
zâmbind!
V.K, bunica unui copil cu probleme
pulmonare şi neurologice grave.

Prevenirea pericolelor
migraţiei copiilor
din Ţara Oaşului
În ultimii ani, un număr foarte mare de copii
din Ţara Oaşului (judeţul Satu Mare), au
fost găsiţi în străinătate, neînsoţiţi şi în
situaţii dificile. Deşi cei mai mulţi dintre ei

merg în străinătate de bunăvoie, copiii
aflaţi singuri în străinătate sunt adesea
exploataţi prin muncă, obligaţi să
cerşească, să comită acte infracţionale sau
să se implice în prostituţie, toate acestea
făcându-i potenţiale victime ale traficului
uman.
Scopul proiectului este acela de a
preveni pericolele migraţiei şi riscul de a fi
traficaţi copiii din această regiune. Proiectul
se concentrează pe oferirea de informaţii la
nivel local, pe crearea unei reţele în
domeniul prevenirii migraţiei şi a traficului
de copii la nivelul judeţului şi pe
dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii
internaţionale din acest domeniu.
Proiectul este finanţat de UNICEF, Terre
des hommes, CCFD, FONPC, Fundaţia
d'Auteuil şi FRCCF. La nivel local, se
desfăşoară în parteneriat cu: Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC), Inspectoratul Şcolar
Judeţean Satu-Mare, Primăriile comunelor
Bixad, Târşolţ, Călineşti Oaş şi Gherţa
Mică, Asociaţia franceză Hors la rue şi
Asociaţia italiană Casa dei Diritti Sociali
Beneficiarii proiectului sunt copiii aflaţi în
risc de migraţie sau trafic, cei care s-au
întors din străinătate şi părinţii lor.
Asistenţii sociali, psihologul şi lucrătorii
sociali au organizat ore de informare în
şcolile din cele patru comune, la care au
participat peste 750 de copii. Discuţiile
avute cu ei s-au axat pe drepturile copilului
şi pe riscurile la care se expun cei care
pleacă singuri în străinătate. Au fost
organizate grupuri de suport pentru
adolescenţi, concentrându-se pe
problemele specifice vârstei, cum ar fi:
relaţia cu prietenii şi cu părinţii,
comunicarea, conflictele, fumatul, alcoolul
şi planurile de viitor. Pentru elevii din
clasele VIII-X au fost organizate ore de
informare cu privire la problematica
HIV/SIDA. Lucrătorii sociali au vizitat
aproximativ 300 de familii care au copii
migraţi sau în risc de migraţie. Aceste
familii au primit informaţii despre riscurile la
care sunt supuşi copiii care pleacă în
străinătate singuri şi instituţiile la care pot
apela acolo în caz de pericol. 14 familii au
beneficiat de consiliere psihologică,

Toate familiile din program au fost sprijinite
şi consiliate, iar pentru 42 de familii s-au
acordat ajutoare finaciare în situaţii de
criză: au fost plătite facturi de curent, s-au
cumpărat îmbrăcăminte, încălţăminte şi
rechizite pentru copii. Pentru cei care au
avut nevoie, s-au oferit medicamente şi
consiliere medicală.
Andrei locuieşte în Suceag, împreună cu
mama lui şi cu încă trei fraţi mai mici. Tatăl
lor i-a părăsit în urmă cu patru ani, timp în
care mama lui Andrei s-a străduit să le
asigure toate cele necesare traiului. Pentru
că nu avea sprijin din partea tatălui, şi nu
era calificată în nici o meserie, mamei lui
Andrei i-a fost foarte greu să le ofere
copiilor susţinerea necesară pentru a
studia.
Când familia lui Andrei s-a mutat în
Suceagu, nu cunoşteau pe nimeni şi erau
izolaţi de restul comunităţii. Cu sprijinul
asistenţilor sociali ai FRCCF, familia a
reuşit să se integreze. Andrei a participat la
meditaţiile oferite de specialiştii FRCCF, şia făcut prieteni şi a început să facă
progrese vizibile la învăţătură. Mama lui
Andrei ne-a mărturisit că nu se mai simte
singură acum şi că datorită susţinerii pe
care i-a oferit-o Fundaţia, s-a acomodat cu
noua ei viaţă.

Programe în instituţii
Liceul de nevăzători Cluj-Napoca
Scopul programului este acela de a asigura
drepturile copilului cu dizabilităţi la
educaţie, integrare socială şi asistenţă
medicală.
La Liceul de nevăzători din Cluj-Napoca
studiază aproape 250 de copii cu deficienţe
de vedere. Pentru ei, FRCCF a organizat şi
finanţat activităţi educative şi de
socializare, cercuri şi cluburi: de pictură,
muzică instrumentală, gimnastică, şah,
computer şi arte plastice.
Pentru a contribui la socializarea elevilor
din acest liceu, ei sunt invitaţi la Centrul
Comunitar EVERYCHILD, unde participă,
împreună cu ceilalţi copii care frecventează

Centrul, la grupurile de dezvoltare
personală. De asemenea, au fost
organizate excursii cu copiii de la alte şcoli.
Ei îşi dezvoltă cu aceste ocazii abilităţile de
comunicare, devin mai încrezători în forţele
proprii şi mai sociabili.
În anul 2005, picturile pe sticlă ale copiilor
au fost expuse spre vânzare într-o sală a
Primăriei Cluj-Napoca şi mai mult de o
treime din ele au fost vândute. Aceste
lucrări au fost premiate la Festivalul
artiştilor populari din România.
FRCCF susţine financiar şi echipa de
Torbal (un sport de aruncare cu mingea
creat special pentru copiii cu deficienţe de
vedere), echipă care a câştigat locul întâi la
concursul internaţional de Torbal de la
Berna (Elveţia) de anul trecut.
Mă bucur să vă spun că o dată pe
săptămână merg la cercul de gimnastică
sponsorizat de FRCCF. Am fost şi anul
trecut la cel de fizioterapie şi mi-a prins
foarte bine la coloană. Uneori merg în
excursii organizate de FRCCF ca şi cea din
octombrie 2005 la Felix, sponsorizată de
clubul Lions. În această excursie au fost
copii de la noi din şcoală, dar şi copii de la
alte şcoli, care nu au probleme cu ochii şi
care s-au purtat foarte bine cu noi.
S. K. 13 ani.

Profilul familiilor din care
provin beneficiarii
proiectelor din Cluj-Napoca
În ultimele două luni ale anului 2005 s-au
cules informaţii despre 493 de familii
(77,5% dintre familiile incluse în proiectul
nostru din Cluj), care însumează 2544 de
persoane. De asemenea, în luna mai a
aceluiaşi an s-au cules, pe un eşantion de
140 subiecţi, date despre copiii care
frecventează cele două Centre Comunitare
din Cluj-Napoca.
Rezultate
80% din familiile studiate şi ai căror copii
frecventează Centrele Comunitare au între
5 şi 7 membrii. Numărul mediu al
persoanelor din aceste gospodării este de
5,4 şi locuiesc în medie 4 persoane într-o
cameră.

CLUJ

SATU MARE

Anul acesta, în cadrul Căminului Cultural
din sat au început activităţi mult aşteptate
de către copii şi tineri: un curs de
informatică, la care au participat 82 de
copii şi un curs de dansuri şi obiceiuri
populare. Copiii din sat au beneficiat de
activităţi recreative: 80 dintre ei au
participat la excursiile organizate în
judeţele Maramureş şi Bihor şi la diverse
întreceri sportive. Cu ocazia Zilei Copilului
şi de Crăciun au fost organizate serbări şi
toţi copiii din şcoală au primit dulciuri şi
cadouri.

7

Nivelul de educaţie al membrilor din
familie
În familiile ai căror copii frecventează
Centre Comunitare sunt în medie 2 copii
şcolarizaţi, ceea ce înseamnă că fiecare
familie are de suportat cheltuielile
şcolarizării pentru cel puţin doi copii. 33
copii de vârstă şcolară nu frecventau nici o
formă de învăţământ în 2005.

CLUJ

45% dintre copiii care au frecventat
Centrele Comunitare din Cluj au rămas
repetenţi sau corigenţi cel puţin o dată de-a
lungul şcolarizării lor. Cele mai multe cazuri
de repetenţe sau corigenţe au fost la limba
română şi la matematică. Eşecul şcolar se
poate explica şi prin faptul că 45% dintre
copiii chestionaţi declară că acasă nu au
un loc special pentru a învăţa. 30% dintre
copii susţin că părinţii îi bat, iar 10% afimă
că se întâmplă să fie bătăi între membrii
familiei.

8

Din chestionarele completate la nivel de
gospodării, a reieşit că mamele au în
medie 9 clase şi câştigă 195 RON, cu 100
RON sub venitul minim brut pe economie.
Taţii au în medie 9,7 clase şi câştigă 315
RON. În una din trei familii tatăl nu este
prezent, iar întreţinătorul familiei este
mama.
Starea de sănătate a membrilor familiei
27,5% dintre copii şi 52% dintre mame
susţin că au avut probleme de sănătate în
trecut.
Dotare cu bunuri şi utilităţi
34,2% dintre gospodării nu au baie,
15% nu au bucătărie şi 16 familii nu au
curent electric.
27,8% dintre familiile asistate de FRCCF
nu au telefon, 37,2% nu au maşină de

spălat, 22,3% nu au frigider, 78% nu au
calculator şi 93,5% nu au autorturism în
proprietate.
Nivelul şcolarizării în cazul mamei
fără şcoală
4,9%

13 clase şi peste
3,6%

1-4 clase
8%

9-12 clase
51,3%

5-8 clase
32,2%

Nivelul şcolarizării în cazul tatălui
13 clase şi peste
10,1%

fără şcoală
2,1%

1-4 clase
4%

9-12 clase
55,5%

5-8 clase
28,4%
peste 500 RON
4,5%

Valoarea venitului
în cazul mamei

300-500 RON
42%

sub 300 RON
53,9%
peste 500 RON
15,9%

Valoarea venitului
în cazul tatălui
300-500 RON
50%

sub 300 RON
34,3%

Copiii au primit rechizite şi au fost învăţaţi
să se gospodărească, astfel încât să fie
pregătiţi pentru părăsirea instituţiei. Astfel,
există un cerc de patiserie, unde pot să
înveţe secretele bucătăriei, un cerc de
tâmplărie, unde pot să înveţe o meserie şi
să repare unele lucruri mărunte ale casei,
cerc de abilităţi manuale, unde pot să
confecţioneze diferite obiecte, de la mici
podoabe la îmbrăcăminte şi micii
gospodari, unde copii învaţă să îngrijească
grădina şi animalele.
În fiecare lună s-a organizat o petrecere,
cu ocazia căreia s-au sărbătorit zilele de
naştere ale copiilor care s-au născut în
luna respectivă. Copiii sărbătoriţi s-au
simţit apreciaţi pentru că au primit daruri şi
au fost felicitaţi. La fel se întâmplă şi de
Crăciun sau Paşte, când primesc daruri şi
aşteaptă sosirea Moşului ori a Iepuraşului.
Deşi copiii ar trebui să beneficieze de
îngrijire medicală gratuită, există cazuri
când asigurarea medicală nu le acoperă
nevoile, de exemplu o dioptrie specială la
ochelari sau o maladie gravă a cărei tratare
este costisitoare. În aceste cazuri, Fundaţia
a intervenit cu sprijin material.
FRCCF a contribuit la organizarea unor
excursii şi altor activităţi de petrecere a
timpului liber pe tot parcursul anului. Toţi
copiii au fost în cel puţin o excursie în ţară,
iar 13 copii a vizitat Franţa şi 24 au fost în
Ungaria.

Şcoala Specială nr.1, Satu Mare
şi Centrul de Plasament pentru
copii cu nevoi speciale
nr.6, Satu Mare
În Centrul de Plasament pentru copii cu
nevoi speciale sunt asistaţi în prezent 33
copii, iar la Şcoala Specială învaţă 256 de
copii, inclusiv cei de la Centru. Din numărul
total de copii, 53 au deficienţă de auz, iar
203 au deficienţă mentală.
Cu sprijinul material al FRCCF, 30 de copii
din Centru şi-au vizitat familiile. Sunt situaţii
în care părinţii copiilor sunt prea săraci
pentru a acoperi costurile de călătorie
necesare deplasării în localitatea unde se

află Centrul. Din acest motiv, chiar dacă
părinţii doresc să-şi vadă copilul şi să
păstreze legătura cu el, renunţă şi de multe
ori se consolează cu gândul că îi este mai
bine copilului în instituţie, deoarece acolo
nu suferă de foame.
Pentru copiii de la Şcoala Specială s-au
achiziţionat rechizite şcolare şi materiale
pentru cercuri (tâmplărie, pictură,
croitorie), reviste, cărţi de specialitate şi
caiete.
Toţi copiii au beneficiat de asistenţă
medicală şi cei cu probleme de sănatate au
beneficiat de tratament gratuit.
Anul trecut toţi copiii au primit bani de
buzunar, li s-au serbat zilele de naştere şi a
fost sărbătorită ziua internaţională a
persoanelor cu deficienţă de auz. Toate
aceste activităţi au contribuit la dezvoltarea
armonioasă a personalităţii lor şi au avut
drept scop creşterea stimei de sine, a
încrederii şi a simţului proprietăţii. Cu
ocazia “Zilei Vacanţei”, toţii copiii din
proiect au participat la activităţile
desfăşurate de FRCCF în Grădina Romei
şi fiecare din ei a câştigat câte un premiu. A
fost organizată o expoziţie cu lucrările
făcute de copii în cadrul cercurilor de
tapiţerie, expoziţie la care au participat
copiii de la alte Centre de Plasament şi
reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Satu
Mare.

Proiect de dezvoltare
comunitară rurală
Domăneşti
Satul Domăneşti este situat la 32 de km de
Satu Mare şi are în jur de 1200 de locuitori,
din care aproximativ 20% sunt copii.
Proiectul comunitar a demarat în anul
2000, în parteneriat cu Primăria comunei
Moftin, Şcoala Generală din Domăneşti şi
Asociaţia Comunitară. Prima realizare a
fost introducerea apei potabile în localitate,
cheltuială pe care Primăria nu şi-o putea
permite.
Aspectul cel mai important al acestui
proiect este implicarea autorităţilor locale şi
mobilizarea oamenilor în activităţile care
sunt derulate în beneficiul lor.

SATU MARE

32% dintre familiile chestionate sunt
monoparentale: în 8% din aceste cazuri
mama nu locuieşte cu familia, iar în 92%
dintre familii, tatăl. În 23 de cazuri (4,7%
din totalul familiilor chestionate) nu există
nici un părinte în familie.
58% dintre familiile incluse în programul
familial sunt de etnie română, 20% de etnie
rromă, 14% de etnie maghiară şi 8% de
etnie mixtă.
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Colaborare cu parteneri locali:
Anul trecut, Consiliul Judeţean a prelungit
pentru încă cinci ani hotărârea de dare în
folosinţă gratuită a imobilului în care
funcţionează Centrul Comunitar.

SATU MARE

A fost semnat un parteneriat cu Fundaţia
Hans Lindner, cu privire la acordarea de
meditaţii la limba română şi la matematică
copiilor asistaţi de ei, care au carenţe la
aceste discipline.
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Centrul Comunitar lucrează în parteneriat
cu Şcoala Generală nr. 13 pentru
reintegrarea şcolară a copiilor care au
depăşit vârsta de şcolarizare sau care au
abandonat şcoala.
S-a lansat un nou proiect în parteneriat cu
organizaţia Artemis din Cluj Napoca:
„Consolidarea şi extinderea bunelor practici
de intervenţie şi prevenire a abuzului
sexual asupra copiilor” .
Paul are 11 ani şi este un băiat isteţ, cu
rezultate bune la şcoală. Tatăl lui a decedat
şi Paul a rămas în grija mamei sale, care
locuieşte cu un bărbat ce consumă deseori
băuturi alcoolice. Din păcate, certurile
dintre cei doi şi agresivitatea bărbatului nu
au determinat-o pe mama lui Paul să
întrerupă relaţia, care are un impact
negativ şi asupra fiului său.
Învăţătoarea băiatului a observat că acesta
vine cu temele nefăcute, că are hainele
murdare şi după o discuţie cu el a aflat că
Paul suferă deseori de foame, pentru că nu
are ce mânca acasă. Pe lângă faptul că
mama lui nu are destui bani pentru a
cumpăra hrană, ea are şi probleme de
sănătate şi când este internată în spital,
Paul lipseşte de la şcoală. Din cauza
scandalurilor făcute de concubinul mamei,
familia care le-a închiriat o cameră i-a
anunţat că nu o să le mai dea în chirie
locuinţa.

Un asistent social din cadrul fundaţiei a
evaluat situaţia familiei şi a întocmit un plan
prin care să-i ajute pe Paul şi pe mama sa
să iasă din situaţia dificilă în care se află.
Pentru că exista o situaţie incertă în ce
priveşte locuinţa familiei, după discuţii cu
mama lui Paul şi cu un alt ONG, Fundaţia
Hans Lindner, care oferă servicii specifice
”Casă de tip familial”, s-a hotărât ca Paul
să locuiască o vreme într-un loc unde să-i
fie asigurate toate cele necesare unui trai
decent şi unde să poată să se concentreze
asupra şcolii. Mama a fost bucuroasă că
Paul nu va mai suferi de foame şi că
cineva îi va oferi copilului ei susţinerea
necesară, până când ea îşi va rezolva
problemele. FRCCF o ajută prin consiliere,
iar situaţia şcolară a lui Paul este
monitorizată de asistentul social. Paul
locuieşte în prezent la Casa de tip familial
şi îşi vizitează mama săptămânal. Este mai
îngrijit, are rezultate bune la şcoală şi
succese cu echipa de fotbal a şcolii.

Programe în instituţii
FRCCF le oferă copiilor din instituţii de
ocrotire (Centre de Plasament şi Şcoli
Speciale) oportunitatea de a-şi dezvolta la
maxim potenţialul personal, pentru a se
putea integra în viaţa socială. Mediul
natural în care ar trebui să crească copilul
este familia lui biologică şi de aceea, acolo
unde este posibil, Fundaţia ajută copilul să
ajungă din instituţie acasă. Asistenţii sociali
şi educatorii din echipa FRCCF au căutat
familiile copiilor din Centre şi le-au vizitat,
pentru ca să le pregătească pentru
primirea copilului. Celor care nu pot fi
integraţi în familie, FRCCF le protejează
drepturile la identitate, sănătate, educaţie,
timp liber şi intimitate.

Centrul de plasament
Nr. 11 Halmeu
Proiectul Instituţional Halmeu cuprinde 79
de copii ce trăiesc în Centrul de
Plasament, împărţiţi în grupe “familiale” de
câte 13-15 copii. Fiecare grupă are
dormitoare, bucătărie şi baie, modelul
încercând să se apropie cât mai mult de
mediul obişnuit al unei familii.

Profilul familiilor din care
provin beneficiarii
proiectului din Cîmpia Turzii
În ultimele două luni ale anului 2005, în
Cîmpia Turzii s-au cules informaţii despre
106 familii (50% din familiile incluse în
proiect), care însumează 485 de persoane.
De asemenea, în mai 2005, s-au cules
date despre copiii care frecventează
Centrul Comunitar Cîmpia Turzii, pe un
eşantion de 77 subiecţi.
Structura familiilor
În familie sunt în medie 4,6 membri, din
care în medie 2,2 copii minori. În 32%
dintre familii sunt trei sau mai mulţi copii
minori.
În 40% din familii lipseşte un părinte sau
ambii părinţi. În 9,4% din totalul familiilor
lipsesc ambii părinţi, copiii cresc cu mătuşi,
bunici sau alte rude. 31% dintre familii sunt
monoparentale.

Starea de sănătate: părinţi şi copii
16,8% dintre copii au avut probleme de
sănătate. În rândul adulţilor incidenţa este
mai ridicată: 23,3% dintre mame şi 20%
dintre taţi au declarat că au avut probleme
de sănătate în trecut.
Bunurile din gospodărie şi utilităţi
În cazul familiilor din Cîmpia Turzii, dotarea
cu bunuri este mult sub nivelul mediu la
nivel naţional urban:
- în 38% din gospodăriile familiilor
incluse în programul nostru nu există baie,
- în 9% nu este bucătărie şi 6 familii
nu au curent electric.
65,1% dintre familii au declarat că nu au
telefon, 47,5% nu au maşină de spălat,
24% nu au frigider, 86,6% nu au calculator
şi 95% nu au autorturism în proprietate.

Nivelul şcolarizării în cazul mamei

65,7% dintre familiile incluse în programul
familial sunt de etnie rromă şi 34,3% de
etnie română.
Nivelul de educaţie: părinţi şi copii
Din 189 de copii care sunt de vârstă
şcolară şi sunt incluşi în programul familial,
8% (15 copii) nu sunt şcolarizaţi, iar 31,2%
dintre copiii care frecventează Centrul
Comunitar au rămas corigenţi sau repetenţi
de-a lungul anilor de şcoală. 20% dintre
copiii care vin frecvent la Centrul
Comunitar au declarat că nu se simt bine
acasă, iar acest lucru este cauzat în primul
rând de atmosfera tensionată din familie.
36% dintre copii recunosc că părinţii lor se
ceartă des, 33% că se întâmplă să fie bătăi
în familie şi 26% dintre copii afirmă că sunt
bătuţi de către părinţi.
Mamele au în medie 6,7 clase şi câştigă
133 RON pe lună, care este mai puţin de
jumătate din venitul minim brut pe
economie. 45,5% dintre cele 90 de mame
incluse în proiect au declarat că nu au nici
o sursă de venit. Taţii au în medie 8 de
clase şi câştigă 276 RON.

13 clase şi peste
2,2%

fără şcoală
17,8%

1-4 clase
12,2%

9-12 clase
30%

5-8 clase
37,8%

Nivelul şcolarizării în cazul tatălui
13 clase şi peste
1,4%

fără şcoală
5,8%

1-4 clase
17,4%

9-12 clase
43,5%

5-8 clase
31,9%

CLUJ

Ei au avut acces la birotica din centru
(telefon, calculator, imprimantă, copiator) şi
au fost sprijiniţi în contactarea angajatorilor
şi pregătirea documentelor necesare
participării la interviuri.
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Educaţia copiilor nu reprezintă o prioritate
pentru unii părinţi, care, din cauza lipsei de
şcolarizare şi a problemelor financiare, nu
le oferă micuţilor susţinerea necesară
pentru a face faţă şcolii.

SATU MARE

Zilnic, în cadrul Centrului Comunitar
FRCCF, în jur de 50 de copii au primit
sprijinul care le lipsea. Anul trecut, mai mult
de 300 de copii au venit la Centru, unde au
fost supravegheaţi la efectuarea temelor
(94 copii) şi au participat la meditaţii de
limba română (57 copii) şi de matematică
(49 copii). Mai mult de 70% dintre ei şi-au
îmbunătăţit rezultatele şcolare datorită
ajutorului primit.
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Anul trecut 7 copii şi un adult, care au
abandonat studiile sau nu au fost niciodată
înscrişi la şcoală, au participat la cursurile
de alfabetizare susţinute de cei doi
învăţători din Centru. Copiii au fost înscrişi
la cursurile unei şcoli fără frecvenţă şi
astfel vor avea şansa de a studia şi de a-şi
găsi un loc de muncă.
48 de copii cu diferite tipuri de deficienţe
sau cu tulburări de învăţare au beneficiat
de asistenţă psihopedagogică. Cei cu
tulburări de vorbire şi-au îmbogăţit
vocabularul şi calitatea vorbirii, iar cei cu
deficienţă mintală şi cu dificultăţi de
învăţare realizează acum mai uşor sarcinile
şcolare, datorită ajutorului specialiştilor
FRCCF.
În cadrul Centrului, copiii şi părinţii în
dificultate au beneficiat de consiliere
medicală şi educaţie pentru sănătate,
consiliere juridică (33 beneficiari) şi
consiliere psihologică (43 de
beneficari). Psihologul a intervenit în
cazurile de abuz şi de tulburări
comportamentale sau emoţionale.
De asemenea, în Centru există grupuri de
suport şi de dezvoltare personală iar,
specialiştii organizează şedinţe de
orientare şcolară şi consiliere profesională
pentru cei care au avut nevoie de acest tip

de ajutor.
Prin activităţile de timp liber organizate la
Centru, copiii învaţă, într-o formă atractivă,
cum să se comporte în societate. În
vacanţa de vară, prin intermediul
organizaţiei franceze STEA, un grup de
tineri voluntari francezi a organizat jocuri
pentru copiii din Centrul Comunitar. 10
copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani,
au aflat „Secretele Muzeologiei”, prin
participarea la o activitate desfăşurată în
colaborare cu Muzeul Judeţean Satu
Mare. Activităţile de timp liber au fost
desfăşurate şi în colaborare cu copiii care
frecventează Centrul „Casa Prieteniei”
Caritas: concurs de puzzle, de fotbal,
pictură, abilităţi manuale şi multe altele.
„Ziua Vacanţei” a fost un eveniment
important şi de mare anvergură în această
vară. El a marcat sfârşitul anului şcolar şi
cei 300 de copiii prezenţi au participat la
multe concursuri distractive.
Anul trecut 253 de familii au beneficiat de
serviciul de asistenţă socială. Multe dintre
aceste familii au solicitat ajutorul
asistenţilor sociali la întocmirea dosarelor
pentru obţinerea de alocaţii suplimentare
sau de locuinţe sociale. 77 de persoane au
fost consiliate şi îndrumate spre servicii
specializate, iar 10 cazuri au fost rezolvate
în colaborare cu alte ONG-uri.
Problemele frecvente ale familiilor incluse
în proiect au fost : contracte de locuinţă
ilegal întocmite, abandon şcolar, abuz în
familii, consum de alcool şi planificarea
familială. S-au acordat ajutoare de urgenţă
pentru mai mult de 200 de familii, care cu
sprijinul fundaţiei au reuşit să-şi plătească
restanţele la gaz, la energie electrică sau
să plătească chiria pentru a nu fi evacuaţi.
În alte familii, dificultăţile erau legate de
cumpărarea unor medicamente, lipsa
lemnelor pentru a se încălzi iarna sau
cumpărarea de rechizite pentru copii.
Fundaţia le-a oferit banii necesari pentru a
trece peste aceste dificultăţi şi astfel a
ridicat de pe umerii lor imensa grijă pentru
ziua de mâine.
Săptămânal, ofertele de locuri de muncă
de la AJOFM şi din ziarele locale au fost
puse la dispoziţia adulţilor din familiile
copiilor beneficiari.

Centre Comunitare
Cauzele pentru care unii copii
abandonează şcoala sunt diverse:
problemele financiare din familie, condiţiile
precare de locuit şi nivelul educaţional
scăzut al părinţilor. Există mame şi taţi care
îşi neglijează copiii şi alţii care se luptă cu
problemele apărute, dar totuşi nu reuşesc
să vină în întâmpinarea nevoilor pe care le
au copiii lor. Viaţa şi viitorul acestora sunt
influenţate de condiţiile vitrege în care
cresc, iar reţeaua de servicii sociale este
insuficient dezvoltată pentru a le oferi
familiilor şi copiilor în dificultate portiţa de
scăpare mult căutată.

Centrul Comunitar Oradea
Pentru a preveni abandonul şcolar şi
pentru a creşte şansele de reuşită ale
copiilor din familii nevoiaşe, FRCCF a
deschis în toamna anului 2002 un Centru
Comunitar în Oradea. Acesta găzduieşte
zilnic aproximativ 50 de copii care provin
din familii numeroase, cu mari dificultăţi
financiare. Echipa de specialişti şi voluntari
a fundaţiei le oferă celor mici suportul de
care au nevoie, în funcţie de lipsurile şi
problemele fiecăruia.
21 de copii preşcolari au participat anul
trecut la diferite jocuri şi exerciţii prin care
au dobândit deprinderi care le vor fi
folositoare la şcoală. Aceastã activitate a
fost introdusã la cererea părinţilor, care nu
au posibilitatea de a-i înscrie pe micuţi la
grădiniţă.
Copiii din clasele primare sunt ajutaţi de
două învăţătoare să-şi facă temele, iar cei
mai mari sunt meditaţi la matematică, limba
română şi engleză. Anul trecut, aproape
100 de copii au beneficiat de meditaţii la
limba română, cam tot atâţia la matematică
şi 27 la limba englezã. Dintre cei 90 de
copii care au primit sprijin la realizarea
temelor, 85% şi-au îmbunătăţit rezultatele
şcolare, iar restul s-au menţinut la acelaşi
nivel. 19 copii au participat la un curs de
limba franceză susţinut de un vorbitor nativ
care a lucrat voluntar în cadrul centrului.
Copiii cu probleme de vorbire sunt ajutaţi

de logoped, iar cei care au probleme de
învăţare, comportamentale sau emoţionale
pot apela la psiholog pentru rezolvarea
acestora. 68 de persoane (36 de copii şi 32
de adulţi) au beneficiat de consiliere
psihologică anul trecut. Pe lângă evaluările
psihologice, temele abordate în cadrul
celor 284 de şedinţe au fost: problemele
familiale, problemele de adaptare şcolară,
tulburările de comportament, abuzul
sexual. Psihopedagogul a oferit asistenţă
pentru 17 copii şi 14 adulţi. În cadrul
întâlnirilor, specialistul a corectat tulburările
de limbaj ale copiilor, a ajutat la
dezvoltarea lor psihomotrică şi a consiliat
părinţii copiilor cu dizabilităţi.
34 de copii au învăţat să utilizeze
computerul, iar 10 elevi au participat la
întâlniri de orientare şcolară, unde li s-a
oferit sprijin în luarea unei decizii privind
viitorul lor şcolar şi profesional.
O altă parte a activităţilor sunt destinate
timpului liber: cerc de creaţie şi pictură,
vizitarea unor instituţii publice, curs de
dans, cerc de teatru, jocuri distractive,
activităţi sportive, ora poveştilor şi scurte
excursii. Anul trecut, aproximativ 200 de
copii au participat la aceste activităţi.
În cadrul grupurilor de dezvoltare
personală şi a clubului adolescenţilor, copiii
învaţă, într-o formă atractivă, modalităţi
eficiente de comunicare şi descoperă mai
multe despre ei şi despre societatea în
care trăiesc. La sfârşitul lunii iulie anul
trecut, câţiva dintre membrii grupului de
dezvoltare personală au participat la un
schimb intercultural de tineret în Germania.
Tema schimbului a fost non-discriminarea
şi toleranţa. Tinerii au participat şi la câteva
sesiuni de informare cu privire la sistemul
de protecţie socială şi facilităţile de care
pot beneficia persoanele aflate în
dificultate.
Anul trecut au debutat noi activităţi care să
contribuie la creşterea adaptării şcolare a
copiilor: grup de motivare pentru şcoală (12
copii) şi grupul ”Învaţă să înveţi” (34 de
copii). Ca rezultat al întâlnirilor, elevii şi-au
identificat stilul de învăţare şi au dobândit
tehnici de eficientizare a învăţării.

BIHOR

Centrul Comunitar
Satu Mare
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Centrul Comunitar oferă servicii şi părinţilor
acestor copii. Asistenţii sociali sunt un
sprijin pentru aproximativ 230 de familii, pe
care le îndrumă spre diferite servicii
furnizate în cadrul Centrului Comunitar
Oradea sau spre servicii de specialitate
oferite de diferite instituţii din localitate.
Fundaţia le oferă susţinere financiară în
caz de urgenţă (decesul unui membru al
familiei, probleme grave de sănătate,
pierderea locuinţei etc.) şi în funcţie de
nevoile existente, le intermediază contactul
cu diverşi specialişti (psiholog, logoped,
medic, jurist şi profesor). 230 de familii au
beneficiat de peste 350 de ajutoare
materiale de urgenţă, iar o parte din
fondurile pentru aceste ajutoare a fost
asigurată de grupul Sheffield. Serviciul de
asistenţă socială presupune şi activităţi de
consiliere individuală şi familială, intervenţii
pentru rezolvarea unor situaţii de criză,
susţinerea tinerilor care au părăsit
instituţiile de ocrotire, sprijinirea părinţilor
pentru găsirea unui loc de muncă, precum
şi acţiuni de prevenire a abandonului
copiilor şi a abandonului şcolar.
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Persoanele care s-au confruntat cu
probleme de natură juridică au fost ajutate
de juristului Centrului să-şi păstreze
locuinţele sau să obţină drepturile conferite
prin lege categoriilor defavorizate, iar cei
cu probleme de sănătate au beneficiat de
consultaţii medicale şi de îndrumare spre
diferite servicii de specialitate. Familiile
care nu au maşină de spălat au
posibilitatea de a o utiliza pe cea din
dotarea Centrului. De asemenea, pentru
părinţii care întâmpină greutăţi în educarea
copiilor există un grup de suport unde ei
sunt învăţaţi cum să depăşească
momentele critice cu care se confruntă în
relaţia cu copiii.
Mie îmi place la Centru pentru că de când
vin la matematică şi română învăţ mai bine,
iar oamenii de aici sunt foarte buni şi

amabili cu toţi cei care vin aici.
T.S. 12 ani
Mie îmi place foarte mult la Centru, fiindcă
doamna învăţătoare de aici mă ajută să fac
temele zilnic şi doamna de la şcoală mă
laudă pentru că acum sunt cea mai bună
din clasă şi eu mă bucur că sunt cea mai
bună din clasă. Când avem 10 buline
primim cadouri şi mă înţeleg bine cu copiii
care vin aici şi particip şi la alte activităţi, la
creaţie, la engleză. Vara sunt concursuri
foarte frumoase şi jocuri.
A.O. 9 ani
Eu la Centrul Comunitar vin pentru că
oamenii aici mă ajută la teme, îmi explică
atunci când am nevoie, au răbdare cu
mine, nu strigă pe mine, sunt buni cu mine
şi mă corectează atunci când greşesc.
R.M. 10 ani

Centrul Comunitar „Prietenia”
din Popeşti
În satul Popeşti, din judeţul Bihor, un
Centru de Plasament găzduieşte copii
abandonaţi sau orfani. Din 2003, o parte
dintre aceştia participă împreună cu copiii
din sat la activităţile Centrului Comunitar al
FRCCF, numit „Prietenia”.
Înainte de înfiinţarea acestui Centru, copiii
instituţionalizaţi nu legau prietenii cu cei din
localitate şi erau etichetaţi ca fiind
„handicapaţi” de către unii membri ai
comunităţii. Izolarea lor în interiorul
instituţiei a luat sfârşit odată cu înfiinţarea
Centrului „Prietenia”. FRCCF, în
colaborare cu Centrul de Plasament
Popeşti, Primăria comunei, Şcoala
Specială şi Grupul Şcolar Industrial din
localitate, au reuşit să ofere copiilor
instituţionalizaţi şansa de a face parte reală
din comunitate. Acest succes se datorează
Centrului, care funcţionează ca un
catalizator între copiii instituţionalizaţi şi
ceilalţi membri ai comunităţii.
FRCCF, prin intermediul activităţilor
derulate în proiect, a urmărit dezvoltarea
personală a copiilor instituţionalizaţi, pentru
ca ei să se integreze mai uşor în societate
după ce vor părăsi instituţia.

Nivel de educaţie
18 din copiii între 8-15 ani nu au fost
şcolarizaţi în anul 2005. 21% dintre copiii
care frecventează Centrul Comunitar din
Oradea au rămas corigenţi sau repetenţi
de-a lungul şcolarizării. Eşecul şcolar se
poate explica prin atmosfera tensionată din
cadrul familiilor: 33% dintre copii au admis
că părinţii lor se ceartă des, în 16% dintre
familii se întâmplă să fie bătăi între membrii
familiei, iar în 25% dintre cazuri copiii sunt
bătuţi de către părinţi. În 17% dintre familii,
părinţii au probleme legate de consumul de
alcool. O altă cauză a eşecului şcolar
poate fi faptul că 29% dintre copii nu au
acasă un loc al lor pentru a învăţa.
Mamele au în medie 9,4 clase şi câştigă
185 RON, care este cu 115 RON sub
venitul minim brut pe economie. Un sfert
(25%) dintre cele 163 de mame incluse în
proiect au declarat că nu au nici o sursă de
venit. Dintre acelea care contribuie la
întreţinerea familiei, cele mai multe au ca
surse de venit salariul lunar (55 cazuri),
pensia (31 cazuri) şi alocaţiile lunare ale
copiilor (11 cazuri). Taţii au în medie 10
clase şi câştigă 316 RON.
Starea de sănătate a membrilor familiei
19,3% dintre copiii sub 18 ani au avut
probleme de sănătate în trecut. În cazul
adulţilor, incidenţa este mai mare: 52,8%
dintre mame şi 40% dintre taţi au declarat
că au avut probleme de sănătate.
Bunurile şi utilităţile din gospodărie
38% dintre gospodării nu au baie, 9% nu
au bucătărie şi 6 familii nu au curent
electric.
43,6 dintre familii au declarat că nu au
telefon, 47,5% nu au maşină de spălat,
24% nu au frigider, 86,6% nu au calculator
şi 95% nu au autoturism în proprietate.

Nivelul şcolarizării în cazul mamei
13 clase şi peste
7,4%

fără şcoală
2,5%

1-4 clase
2,5%

9-12 clase
59,3%

5-8 clase
28,4%

Nivelul şcolarizării în cazul tatălui
13 clase şi peste
12,4%

fără şcoală
2,1%

1-4 clase
3,5%

9-12 clase
65,5%

5-8 clase
15,9%

peste 500 RON
2,5%

Valoarea venitului
în cazul mamei

300-500 RON
32%

sub 300 RON
65,5%

peste 500 RON
18,6%

Valoarea venitului
în cazul tatălui
300-500 RON
33%

sub 300 RON
48,4%
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Toţi copiii care participă la activităţi primesc
zilnic câte un sandwich şi un fruct, iar
pentru mulţi dintre ei, gustarea de la Centru
este masa principală a zilei. Celor care
locuiesc în cartiere îndepărtate li se
decontează biletul de transport local.
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Proiectul a fost axat pe educaţie,
socializare, petrecerea timpului liber şi pe
îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor
din cele trei sate.
FRCCF şi Asociaţia Creştină a Tinerilor
YMCA România din Oradea au înfiinţat la
şcoala din Leş un cabinet de informatică,
dotat cu 16 computere, o imprimantă şi un
scaner. FRCCF a plătit abonamentul de
transport la Leş unui voluntar din Oradea,
care predă informatică elevilor din clasele
V-VIII şi unei grupe de părinţi.
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Pentru 25 de elevi, care îşi continuă
studiile la şcoli profesionale şi licee din
Oradea, au fost plătite abonamentele
pentru transport pe toată durata anului
şcolar, iar pentru alţi 20 de elevi din satele
Şauaieu şi Păuşa a fost plătit transportul la
şcoala din Leş.
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Şauaieu împreună cu tatăl şi cu fratele
meu. Mama a decedat în urmă cu mulţi ani.
Tatăl meu este pensionar de boală şi are
probleme de sănătate. Pensia lui este
foarte mică, iar banii nu ne sunt suficienţi
pentru a acoperi toate cheltuielile. Anul
trecut şcolar am abandonat şcoala, eram
elevã în anul I la o şcoală profesională din
Oradea. Anul acesta am fost sfătuită să-mi
continui studiile, dar nu aveam posibilitatea
de a-mi plăti abonamentul de transport
pentru a ajunge la şcoală. Fratele meu este
elev la şcoala din Leş şi ştiam că FRCCF
plăteşte transportul elevilor la şcoalã. Am
apelat şi eu la sprijinul FRCCF pentru a-mi
plăti abonamentul de transport. Acum sunt
elevă tot în anul I la aceeaşi şcoală şi sunt
mulţumită pentru că pot să-mi continui
studiile.

Profilul familiilor din care
provin beneficiarii
proiectelor din Oradea

Copiii de la şcoala din Leş au participat la
concursul de compuneri „Ce ştiu copiii
despre drepturile lor”, iar cele mai reuşite
compuneri au fost premiate. FRCCF a
cumpărat elevilor cu rezultate deosebite la
învăţătură de la cele trei şcoli cărţi pentru
premii. Cei din ciclul primar au avut
posibilitatea de a învăţa să picteze pe sticlă
în cadrul cercului de pictură, coordonat de
către un cadru didactic voluntar.

În ultimele două luni ale anului 2005, la
Oradea s-au cules informaţii despre 180 de
familii (90% din familiile incluse în proiectul
de dezvoltare comunitară urbană),
însumând 1023 de persoane. De
asemenea, în mai 2005 s-au cules date
despre copiii care frecventează cele două
Centre Comunitare din judeţul Bihor:
Centrul Comunitar Oradea şi Centrul
Comunitar Popeşti, pe un eşantion de 120
subiecţi.

Un grup de 6 tineri, care îşi continuă
studiile la licee şi la Universitatea din
Oradea, a organizat programul „Şcolii de
vară”, care s-a derulat în vacanţa mare. În
cadrul acestui program, 16 copii din sat au
participat la cercuri de pictură, la jocuri şi
scurte excursii. Reprezentanţii grupului de
tineri s-au implicat şi în sărbătorirea
Crăciunului şi a Zilei de 1 Iunie, la şcolile
din sate.

Structura familiei
Familiile au în medie 5,7 membri, iar în
54% dintre ele sunt trei sau mai mulţi copii
minori. În 41% dintre familii lipseşte un
părinte sau ambii părinţi: în 6% dintre
familii lipsesc ambii părinţi, iar în 35,6%
unul dintre ei (în 9,4% dintre cazuri mama
nu locuieşte cu familia, iar în 90,6% dintre
familii, tatăl).

Pentru trei copii care s-au confruntat cu
probleme de sănătate au fost cumpărate
medicamente, iar pentru un copil au fost
confecţionaţi ochelari.

56,6% dintre familiile incluse în programul
familial sunt de etnie română, 24,5% de
etnie maghiară, 6,3% de etnie rromă şi
12,6% de etnie mixtă.

Mă numesc N. B. şi locuiesc în satul

În cadrul Centrului „Prietenia”, accentul a
fost pus pe derularea de activităţi
educative, asistenţă psihologică, orientare
şcolarã şi profesională şi activităţi de
socializare, la care au participat atât copiii
din instituţie, cât şi cei din comunitate.
Cei cu probleme de învăţare, care se aflau
în risc de corigenţe, repetenţie sau
abandon şcolar, au participat la meditaţii de
limba română, matematică şi geografie.
Elevii care nu au acasă condiţiile necesare
pentru a studia, au fost sprijiniţi în
efectuarea temelor de către voluntarii şi
specialiştii din Centru. Cei care au dorit să
înveţe limbile engleză şi franceză au putut
participa la cursuri susţinute de voluntari.
17 copii cu tulburări de comportament au
beneficiat de consiliere psihologică şi au
participat la grupuri de dezvoltare
personală, având ca tematică comunicarea
şi autocunoaşterea. 24 de elevi din clase
terminale au fost consiliaţi pentru alegerea
unor profesii potrivite abilităţilor pe care le
au.
120 de copii au participat prin rotaţie la
întâlniri de grup pe tema: „Educaţie pentru
sănătate” şi au obţinut informaţii asupra
următoarelor teme: prim ajutor în caz de
accidente, cum să se ferească de boli,
igiena personală, alimentaţia raţională şi
SIDA.
Activităţile de petrecere a timpului liber i-au
apropiat pe copiii din Centrul de Plasament
de ceilalţi copii din comunitate. Împreună,
s-au înscris la diferite cercuri şi cluburi cu
rol terapeutic, prin care îşi exersează
abilităţile artistice şi îşi depăşesc barierele
de comunicare. Ei au putut să aleagă din
multitudinea de activităţi organizate la
Centru: cerc de protecţia mediului (14
membri), de pictură (38 membri), de
abilitate manuală - goblenuri (28 membri),
cerc de dansuri moderne şi populare (40
membri) şi teatru de păpuşi (16 membri).
Aceşti copii au putut să-şi petreacă timpul
liber împreună, într-un spaţiu sigur, sub
supravegherea şi îndrumarea unor
specialişti şi a unor voluntari.
Pe lângă aceste cercuri, 38 de copii au
participat la audiţii muzicale şi la programul

„Ploaia steluţelor”, unde au fost premiaţi
pentru talentul artistic. De asemenea, unii
au învăţat să cânte la chitarã şi la orgă. 10
copii au participat la cercul de teatru
organizat de un voluntar, iar pe data de 1
iunie au prezentat la Complexul Comercial
Lotus Oradea sceneta „Povestea Notei 3”.
În cadrul Centrului, toţi copiii au avut la
dispoziţie jucării şi au putut participa la
jocuri distractive şi de perspicacitate.
Un voluntar, care este specialist
kinetoterapeut, a organizat activităţile
sportive ce au avut ca scop dezvoltarea
fizică armonioasă a copiilor. Au fost
efectuate antrenamente la tenis de masă,
precum şi exerciţii de forţă în sală.
În data de 10 iunie a avut loc un concurs
de fotbal la care au participat echipe de
copii din trei sate ale comunei. La această
competiţie au participat 26 de copii de la
Centrul Prietenia.
Vizionarea de filme şi desene animate
reprezintă o alternativă de petrecere a
timpului liber într-un mediu sigur. La
activitate au participat mai ales copii
proveniţi din familii sărace, care nu au
televizor acasă.
Pentru a sărbători Crăciunul şi ziua de 1
Iunie, toţi copiii sunt implicaţi în concursuri
şi spectacole. Peste 200 de copii şi-au
sărbătorit ziua de naştere într-un cadru
festiv şi au primit mici cadouri, această
activitate contribuind la socializarea lor şi la
cristalizarea sentimentului de identitate.
Cei mici au organizat un spectacol cu
scopul de a obţine donaţii pentru copiii ale
căror case au fost inundate în vara anului
trecut. Din fondurile strânse au fost
pregătite şi trimise 20 de pachete la Şcoala
din Bãila-Budişteni, judeţul Argeş.
Mã numesc Z. T., locuiesc în Centrul de
plasament Popeşti şi sunt elev la Şcoala
specială. Merg la Centrul „Prietenia” pentru
că acest centru poate să ne
împrietenească cu ceilalţi copii din sat şi
aceşti copii din sat pot să se
împrietenească cu noi. Centrul „Prietenia”
este locul unde noi învăţăm multe lucruri:
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Aceştia provin de obicei din familii
monoparentale, care se confruntă cu mari
probleme materiale.
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Programe în instituţii
FRCCF este alături de copiii care locuiesc
în Centre de Plasament. Aceştia sunt
orfani, abandonaţi de către părinţi sau
plasaţi în centre de ocrotire pentru cã
părinţii lor se confruntă cu probleme
materiale atât de mari, încât nu le pot
asigura micuţilor condiţiile minime pentru
existenţă.

Centrul de Plasament Tileagd
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Centrul de Plasament Tileagd a găzduit
120 de copii cu dizabilităţi din tot judeţul,
care urmau cursurile Şcolii Speciale din
localitate. Centrul a fost desfiinţat în luna
octombrie anul trecut, iar o parte dintre
copii au fost plasaţi în instituţii similare din
judeţ (Oradea, Popeşti) şi acolo unde a fost
posibil, în familiile naturale.
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Principalul obiectiv al proiectului derulat de
către FRCCF în instituţie a fost de a oferi
suport celor 120 de copii cu nevoi speciale
în vederea dezvoltării lor la potenţial
maxim. Un accent deosebit a fost pus pe
integrarea acestora în comunitatea locală
şi în societate.
În cadrul proiectului s-au organizat activităţi
de timp liber şi socializare: cerc de menaj,
prin care copiii au fost învăţaţi să se
autogospodărească, în acest fel
pregătindu-se pentru a face faţă situaţiilor
din afara instituţiei şi cercuri de artizanat,
pictură şi olărit, care au avut ca scop
descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor şi a
creativităţii copiilor.
Pentru a-şi petrece timpul liber într-un mod
plăcut şi pentru a le fi mai uşor să se

integreze în colectivităţi noi, au fost
organizate excursii, activităţi sportive şi
exerciţii de recuperare. Copiii şi-au
sărbătorit zilele de naştere într-un cadru
festiv, având ca invitaţi şi copii din
comunitate şi au sărbătorit ziua de 1 Iunie,
Crăciunul şi Paştele. Prin participarea lor la
astfel de evenimente au reuşit să se
integreze în comunitatea locală şi în
societate.

două case de tip familial unde locuiesc 24
de copii, iar ceilalţi trăiesc acum în alte
centre de plasament din judeţ sau au fost
reintegraţi în familia naturală. Aceşti 24 de
copii au fost susţinuţi, iar 5 absolvenţi, care
urmau a fi încadraţi în muncă şi să
locuiască în chirie, au fost ajutaţi în
achiziţionarea de obiecte necesare mutării:
veselă, plapume, obiecte de îmbrăcăminte,
etc.

Mă numesc L. L. şi sunt elevă în anul III la
profilul confecţioner încălţăminte în cadrul
Şcolii de Arte şi Meserii „Ioan Bococi” din
Oradea. Pe perioada vacanţelor şcolare
am locuit la Centrul de plasament Tileagd.
Profesia de confecţioner încălţăminte
pentru care mă pregătesc îmi solicită foarte
mult ochii. Acest lucru a condus la o
agravare a problemelor mele de vedere.
Problema era o modificare a axului ochiului
(diagnosticul fiind: deviaţie verticală
asociată), care necesita operaţie. După
operaţie urma să port ochelari. La
începutul anului 2005 am fost operată la
Spitalul pentru Copii Oradea, iar costurile
au fost achitate de către FRCCF. Tot
FRCCF a plătit şi pentru ochelari. Acum
problemele mele au dispărut, am reuşit sămi revin repede după operaţie şi totul este
bine. Ochelarii mă ajută să văd mai bine şi
doresc să mulţumesc celor care m-au
ajutat să îmi rezolv această problemă.

Centrul de plasament Tinca, unde erau
instituţionalizaţi 50 de copii, a fost
desfiinţat. 36 dintre copii trăiesc acum în
case de tip familial, iar ceilalţi în alte centre
de plasament din judeţ sau au fost
reintegraţi în familia naturală.

Centrele de Plasament Beiuş
şi Tinca
Scopurile proiectelor derulate în aceste
Centre de Plasament au fost integrarea în
societate a copiilor şi îmbunătăţirea stării
lor de sănătate, prin asigurarea
tratamentelor de care unii dintre micuţi au
avut nevoie. 38 dintre copii au fost într-o
tabără de 7 zile la munte, la Măguri
Răcătău şi au participat la sesiunea
„Muntele, un prieten la înălţime”, unde au
avut posibilitatea de a lucra în echipe şi de
a obţine informaţii privind educaţia
ecologică. Pentru că situaţia copiilor s-a
îmbunătăţit, FRCCF şi-a retras sprijinul din
aceste instituţii.
Centrul de plasament Beiuş, unde erau
instituţionalizaţi peste 100 de copii, a fost
desfiinţat. În localitate au fost amenajate

Mă numesc L. M. şi am 19 ani. Am locuit în
Centrul de Plasament Beiuş până în anul
2003, când am fost mutată în Casa de tip
familial Arc, tot în Beiuş. Am terminat
şcoala profesională în luna iunie 2005.
După terminarea şcolii am reuşit să-mi
găsesc un loc de muncă, ca vânzătoare la
un magazin. Reuşind să am banii mei,
m-am mutat în gazdă la o doamnă mai în
vârstă. Acum am camera mea. FRCCF
mi-a dat bani să-mi cumpăr cele necesare
pentru noua mea locuinţă. Astfel, am reuşit
să-mi cumpăr plapumă, perne, tacâmuri,
veselă şi vase de gătit. Am simţit pentru
prima dată că am pe cineva lângă mine.
Acum viaţa mea este mai uşoară.

Şcoala Profesională nr. 2 Oradea
La Şcoala Profesională nr. 2 Oradea, fete
cu dizabilităţi se pot specializa în meserii
cum ar fi: bucătar, confecţioner
încălţăminte şi confecţioner îmbrăcăminte.
Şcoala are o capacitate de 260 de locuri,
dintre care 46 sunt ocupate de fete care
provin din Centre de Plasament. Acestea
locuiesc în internatul şcolii în timpul anului
şcolar, iar în vacanţe se întorc în Centrele
de Plasament din judeţ.
În proiectul derulat de FRCCF sunt incluse
30 fete cu dizabilităţi, din diverse Centre de
Plasament. Toate fetele şi-au sărbătorit
zilele de naştere şi au primit cadouri într-un
cadrul festiv, alături de celelalte colege de
şcoală. Ele au fost într-o excursie de 4 zile

la mănăstirile din nordul Moldovei şi au
avut ocazia să viziteze monumente şi să
servească masa la restaurant. Aceste
activităţi au avut ca scop ridicarea stimei
de sine şi formarea unor deprinderi care să
le permită integrarea în societate.
Mă numesc M. V., am 18 ani şi sunt elevă
în anul II la Şcoala Profesională nr. 2, la
profilul horticultură. În vacanţe am locuit la
Centrul de Plasament Tileagd, iar de anul
acesta locuiesc la Centrul de Plasament
Popeşti, deoarece centrul de la Tileagd a
fost desfiinţat. Anul trecut am fost în
excursie în Moldova alături de colegele
mele. Am vizitat multe mănăstiri şi multe
monumente istorice. Pentru mine a fost
minunat, nu am crezut cã există aşa locuri
frumoase la noi în ţară. Cel mai mult mi-a
plăcut la mănăstirea Suceviţa, unde am
văzut nişte picturi foarte frumoase şi o
măicuţă ne-a dat nişte sfaturi pentru viaţă.
A fost cea mai frumoasă excursie din viaţa
mea.

Proiectul de dezvoltare
comunitară rurală Leş
Leş este un sat mic, aflat la 15 km de
Oradea, cu o populaţie de aproximativ 650
persoane. Puţini săteni au un loc de
muncă, iar pentru mulţi dintre aceştia
alocaţiile copiilor constituie singurul venit
constant. În localitate nu există un liceu, iar
copiii care doresc să îşi continue studiile
trebuie să facă naveta la Oradea. De cele
mai multe ori, părinţii nu dispun de banii
necesari pentru a susţine în continuare
studiile copiilor şi din această cauză mulţi
tineri nu pot obţine calificarea necesară
pentru a se angaja pe posturi plătite
decent.
Proiectul de dezvoltare comunitară rurală
Leş a demarat în anul 1999 şi cuprinde
satele Leş, Păuşa şi Şauaieu. În ultimele
două sate amintite există două şcoli pentru
copiii din ciclul primar, care după
terminarea clasei a IV-a îşi continuă studiile
la şcoala din Leş.
În proiectul derulat de către FRCCF sunt
incluşi 200 de copii de la şcolile din cele
trei sate.
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pe alţii şi să fie frumos. Mi-e frică de viitor.
Nu ştiu dacă voi avea loc de muncã. La
pictură aş vrea să fac, iar dacă nu, chiar să
ajut oamenii. Centrul „Prietenia” ne ajută cu
respect şi pentru viitor ne va ajuta. Ne
învaţă cum să facem noi lucruri în viitor. Mă
bucur de Centrul „Prietenia” pentru că aici
putem să facem o mulţime de activităţi şi
învăţăm lucruri frumoase. Ne învaţă cum
să ne ajutăm unii pe alţii şi să ne iubim unii
pe alţii.
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