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Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, familiilor cu venituri reduse din localitate.
Comunitate şi Familie este sprijinirea copiilor  
vulnerabili şi marginalizaţi, pentru ca aceştia să P Am început un proiect de prevenire a 
crească într-un mediu familial protector, să abandonului copiilor sub 2 ani împreună cu 
beneficieze de educaţie şi de serviciile medicale partenerul nostru puternic UNICEF.
de care au nevoie.    

P Am dus la bun sfârşit un proiect pilot al unui 
program ce are ca scop formarea de tineri 
antreprenori în rândul adolescenţilor din 
localităţile traversate de Autostrada Transilvania. 
11 copii din Cluj au învăţat cum să pornească şi P Am sprijinit peste 3.000 de copii şi familii să 
să dezvolte o afacere prin proiectul Vreau să fiu depăşească situaţiile de criză care ar fi putut 
antreprenor! sprijinit de Proiectul Autostrada duce la abandonul copiilor sau la părăsirea 
Transilvania.şcolii.
     
P Am contribuit la cumpărarea unui buldo-P Peste 400 de copii şi-au îmbunătăţit 

excavator pentru comunitatea din Domăneşti. rezultatele şcolare după ce au participat la 
Acesta este folosit pentru generarea de venituri activităţile centrelor noastre comunitare. 
care vor fi utilizate în proiecte adresate copiilor   
de aici şi transformării satului într-o localitate P Am pus bazele unui nou Centru Comunitar 
prosperă şi organizată.alături de Banca Transilvania prin proiectul 
 Clujul are suflet. Tineri din Cluj vor fi sprijiniţi să 
P Mii de copii şi adulţi au participat la ducă o viaţă pe cont propriu, independenţi de 

evenimentele noastre speciale organizate de  serviciile sociale.
1 Iunie, Ziua Universală a Drepturilor Copiilor  
sau de sărbători. 

P Am încheiat un parteneriat cu Serviciul 
Protecţie Socială al Consiliului Local Cluj-
Napoca în cadrul unui proiect finanţat de 
Uniunea Europeană adresat copiilor şi 

Rezultatele anului 2007 care ne bucură 
cel mai mult
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10 ani de FRCCF
Am fost prima organizaţie neguvernamentală din 
Transilvania care a primit statutul de utilitate De 10 ani, ajutăm copii care trăiesc în sărăcie şi 
publică. oferim sprijin familiilor şi comunităţilor din care 

aceştia provin.
Am creat 7 centre comunitare, 2 case de tip 
familial, am lucrat în 27 de instituţii de ocrotire Ne-am început munca alături de copiii din 
şi în 4 programe de dezvoltare comunitară Transilvania imediat după Revoluţia din 1989, 
rurală, iar în cel mai intens moment al activităţii ajutaţi de partenerii noştri englezi. Fundaţia 
noastre am muncit în paralel în 44 de proiecte. Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a 
Am coordonat 4 proiecte finanţate de Uniunea fost însă înfiinţată juridic în noiembrie 1997 de 
Europeană prin programul Phare şi am fost către organizaţia britanică The Christian Children' 
implicaţi în alte 3 proiecte finanţate de aceeaşi Funds of Great Britain care a fuzionat în 2002 cu 
instituţie. Am muncit alături de UNICEF în alte 4 The European Children' Trust, luând naştere 
proiecte. EveryChild. 

Am început munca cu 14 persoane, iar acum am Munca noastră a avut un impact pozitiv asupra 
ajuns la 92 de angajaţi care fac parte dintr-o vieţii a peste 20.000 de oameni din familii şi 
echipă mult mai mare, care îi cuprinde pe comunităţi din Transilvania. 
voluntarii, partenerii, colaboratorii şi donatorii 
noştri, pe toţi cei care cred în noi şi susţin cauza Am fost în mod direct implicaţi în viaţa a 6.947 de 
noastră.copii. Le-am fost aproape, pentru a fi siguri că 

drepurile lor sunt respectate, că primesc sfaturile 
În cei 10 ani, am investit peste 22 de milioane de potrivite pentru viaţă şi că nu se simt niciodată 
lei în viitorul copiilor sprijiniţi de FRCCF. Investiţia singuri. 
şi rezultatele acesteia au fost posibile datorită 
donatorilor britanici, EveryChild, datorită Uniunii Am fost aproape de copii din oraşe afectate de 
Europene, altor organizaţii şi instituţii sărăcie prin centrele noastre comunitare, 
neguvernamentale, comunităţilor în care lucrăm, ajutându-i să facă faţă greutăţilor din familie şi 
companiilor şi donatorilor români şi datorită problemelor de la şcoală. Am sprijinit comunităţi 
eforturilor proprii. din mediul rural să le ofere copiilor un mediu 

potrivit în care să crească şi să înveţe. Am fost 
Întotdeauna ne-am îndeplinit obiectivele urmărite, alături de copiii din instituţii şi şcoli speciale, 
dovedind eficienţă, responsabilitate, contribuind la pregătirea lor pentru o viaţă pe cont 
transparenţă, stabilitate şi, mai presus de orice, propriu. Am ajutat comunităţi din zonele afectate 
respect faţă de copiii, familiile şi comunităţile negativ de migraţie să îşi ţină copiii şi tinerii 
ajutate.departe de pericolele acesteia, printre care şi 

traficul de minori.

2



Cuvânt înainte

În anul 2007, FRCCF a sărbătorit zece ani de la înfiinţarea 
sa. Realitatea s-a schimbat mult în tot acest timp, dar, graţie 
angajaţilor devotaţi, partenerului britanic constant, Consiliului 
Director fiabil şi susţinătorilor loiali, FRCCF a continuat să fie 
una dintre organizaţiile neguvernamentale puternice şi de 
încredere ce activează în domeniul protecţiei copilului în 
nord-vestul României.

2007 a reprezentat, de asemenea, primul an în care 
România a fost membră a Uniunii Europene, un an ce a 
schimbat modul în care acţionează autorităţile locale şi 
ONG-urile. 

Deşi au fost anunţate cu surle şi trâmbiţe, fondurile 
structurale destinate României şi menite să înlocuiască 
fondurile pierdute de ONG-uri (din cauza retragerii 
principalilor finanţatori ai societăţii civile pentru a susţine ţări 
mai defavorizate) nu au sosit. 

FRCCF aşteaptă în continuare implementarea sistemului de 
contractare de servicii şi depune permanent eforturi de 
strângere de fonduri, în principal prin scrierea de proiecte şi 
din donaţii de la comunităţile locale (atât din partea 
persoanelor fizice, cât şi a celor juridice). 

Între timp, cele mai importante succese înregistrate în anul 
2007 au fost proiectul PHARE implementat în Cluj-Napoca, 
în care Primăria Cluj a fost aplicantul principal, şi 
parteneriatul încheiat cu Banca Transilvania prin Fundaţia 
Clujul Are Suflet, în vederea înfiinţării unui centru de zi 
adresat adolescenţilor pentru a-i ajuta să îşi găsească şi să 
îşi păstreze locurile de muncă.

Este din ce în ce mai evident că, pe viitor, serviciile sociale 
vor intra în responsabilitatea autorităţilor locale şi, tocmai din 
acest motiv, strategia FRCCF este aceea de a menţine relaţii 
foarte bune cu primăriile din zonele rurale şi urbane, nu doar 
cu persoanele fizice şi juridice din aceste comunităţi.

La sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţare, în anul 2017, vom 
putea vedea cu toţii cum a reuşit această strategie să atingă 
impactul dorit, acela de a îmbunătăţi vieţile copiilor din 
regiunea noastră. Şi tot atunci, ca şi acum de altfel, vom 
mulţumi susţinătorilor, angajaţilor, partenerilor şi donatorilor, 
pentru că au făcut posibilă realizarea tuturor acestor 
succese.
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Educaţia şi veniturile familiilor, strâns Oamenii de care FRCCF este alături
interconectate, face viaţa acestora şi mai grea. 
Mamele au în medie 8,6 clase şi un venit mediu Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 
de 260 de lei pe lună. Mai mult, aproape 90% Familie este alături de aproximativ 14.000 de 
dintre ele câştigă sub 500 de lei pe lună. Taţii au oameni din nord-vestul României. În toate 
9,2 clase şi câştigă în medie 420 de lei pe lună, familiile şi comunităţile în care lucrăm, copiii sunt 
dar două treimi dintre ei au un salariu mai mic de grija noastră cea mai mare. 
500 de lei. 452 de părinţi au declarat că nu au 
nicio sursă de venit. Pentru că ne interesează fiecare aspect din viaţa 

copiilor şi pentru că vrem să ne îmbunătăţim 
Din păcate, unii dintre copii duc problemele constant munca noastră cu aceştia şi cu familiile 
educaţionale din familie mai departe.  Ei din care provin, în fiecare an, FRCCF realizează 
întâmpină mari greutăţi la şcoală, rezultatele studii sociologice care ne oferă informaţii 
nefiind pe măsura potenţialului lor. Doar ca să îi extrem de utile legate de situaţia socio-economică 
amintim pe cei cu cea mai grea situaţie, în  anul a beneficiarilor noştri şi de percepţia lor asupra 
şcolar 2006-2007, aproape 10% dintre elevi au serviciilor noastre.
avut  cel puţin o corigenţă sau au rămas repetenţi.  

La sfârşitul anului 2007, am adunat informaţii 
Din studiile noastre făcute de-a lungul anilor, am despre aproape 1.150 de familii defavorizate din 
observat că rezultatele proaste de la şcoală ale Cluj, Bihor şi Satu Mare. Acestea cuprind 
copiilor sunt cauzate de:aproximativ 5.700 de membri, dintre care mai bine 
- lipsa unui spaţiu adecvat studiului;de jumătate (2.741) sunt minori.  45% dintre 
- atmosfera din familie;familii s-au declarat de etnie română, 20% de 
- lipsa de rechizite, haine, mâncare, transportetnie maghiară, 22% de etnie romă, iar restul de 
pentru şcoală.13% sunt de etnie mixtă.

Problemele familiilor nu se opresc aici. Fiecare familie are în medie 5 membri, iar mai 
Aproximativ o treime dintre acestea locuiesc în bine de o treime dintre acestea sunt familii 
case fără apă curentă şi/sau fără gaz. De monoparentale. Familiile locuiesc în case 
asemenea, 42% dintre familii nu au o bucătărie şi neîncăpătoare, fiecare cameră fiind ocupată în 
28% nu au baie, iar peste 10% dintre ele nu au medie de 3,5 persoane. 
curent electric.

Sănătatea copiilor şi a părinţilor este precară. 
Un sfert dintre familii spun că cea mai mare Aproape un sfert dintre copii (498) suferă de o 
problemă a lor este plata cheltuielilor. De boală, iar alături de ei se află alţi aproape 630 de 
asemenea, acestea simt lipsa hranei, a părinţi care au declarat că au cel puţin o afecţiune 
medicamentelor, a hainelor, ca alte greutăţi care le care îi chinuie constant. 
fac viaţa de multe ori imposibilă. 

Greutăţi de neînvinsTrist portret de familie
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Aproape o treime dintre părinţii sau adulţii care au Fundaţia lucrează cu fiecare copil şi cu fiecare 
grijă de copii şi au răspuns întrebărilor noastre familie în parte şi îşi adaptează serviciile nevoilor 
consideră că cei mici duc lipsă în special de haine acestora. În anul 2007, cele mai cerute servicii 
şi de încălţăminte. De asemenea, aceştia au au fost cele de asistenţă socială şi cele oferite 
menţionat şi nevoia de alimente, de condiţii mai copiilor în cadrul centrelor comunitare, precum şi 
bune de locuit sau de rechizite. În atenţia noastră ajutoarele acordate în situaţii de criză. 
a fost adusă şi atmosfera tensionată din familie şi 
lipsa de afecţiune resimţită uneori puternic de Majoritatea oamenilor asistaţi de Fundaţie 
copii. consideră că cea mai importantă schimbare 

adusă în viaţa lor de către FRCCF este faptul că 
Aceste probleme continuă să apară şi uneori sunt au avut pe cineva alături de ei în situaţii din care 
chiar mai grave atunci când unul dintre părinţi sau nu ar fi putut ieşi singuri niciodată. Apoi, ei sunt 
amândoi sunt plecaţi la muncă în străinătate. În extrem de mulţumiţi de rezultatele mult mai bune 
10% dintre familii lipseşte un părinte de acasă şi pe care copiii le au la şcoală de când vin la 
în aproximativ 5% şi mama şi tata muncesc în centrele comunitare ale Fundaţiei.
Vest. Aproape jumătate dintre aceste cazuri au 
fost întâlnite în judeţul Satu Mare. Toate aceste lucruri pe care oamenii ni le spun 

despre ei ne obligă să ne ducem munca mai 
Banii făcuţi de cei care lucrează în afara ţării departe!
ajung rareori acasă şi întreaga familie e afectată 
de plecarea acestora. Copiii suferă cel mai mult: 
pe lângă dorul de părinţi, de cele mai multe ori, 
apar şi grave probleme de comportament şi 
rezultate slabe la şcoală.

Deşi  poate mulţi dintre noi nu 
întrezăresc nicio urmă de 
speranţă pentru aceste familii, 
FRCCF crede că fiecare copil 
are dreptul să crească într-
un mediu familial 
protector, că fiecare copil 
are dreptul la educaţie şi 
că fiecare copil trebuie să 
se dezvolte pe măsura 
potenţialului său. Fiecare 
acţiune a noastră 
înseamnă o şansă în 
plus ca aceşti copii 
să se bucure de 
drepturilor lor.

Credem că viaţa poate fi mai bună 
pentru ei
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Profilul beneficiarilor FRCCF Sursele de venit ale mamelor - % din totalul 
din Cluj-Napoca mamelor

Salariu 45,4%, Fără venit 35,2%, Pensie 8,5%, 
Ajutor social 3,8%, Alocaţii 2,6%, Venituri 459 de familii intervievate, 2.288 de persoane, 
ocazionale 2,4%, Alte venituri 2,1%1.061 de copii

Sursele de venit ale taţilor - % din totalul 
ð 30% dintre familii (136) sunt monoparentale taţilor
ð 11,6% dintre familii au cel puţin un părinte Salariu 60,7%, Fără venit 17,3%, Venituri 

plecat la muncă în străinătate ocazionale 13,4%, Pensie 5,8%, Ajutor social 1,6%, 
ð 4,9 membri/familie Alocaţii 0,6%, Alte venituri 0,6%

ð 3,4 persoane/cameră 
Cele mai frecvente probleme cu care se 
confruntă familiile şi copiii lor (aşa cum au fost 
ele menţionate de persoanele intervievate)

Probleme                            
Plata cheltuielilor 23%, Lipsa alimentelor 11,6%, 
Lipsa îmbrăcămintei sau a încălţămintei 11,1%, 
Lipsa medicamentelor sau a banilor pentru 
analize medicale 8,6%

Cele mai importante nevoi ale copiilor
Îmbrăcăminte, încălţăminte 37,7%, Condiţii de 
locuit mai bune 14,9%,  Bani pentru şcoală 
(rechizite, transport, taxe) 10,9%, Afecţiune din Starea de sănătate
partea familiei 8,8%, Alimente 8,6%

Persoane cu cel      Număr cazuri
Dotarea locuinţelor cu bunuri şi utilităţipuţin o afecţiune
Bunuri - % din familii care NU deţin aceste bunuriCopii                     218
Televizor 9,4%, Radio 65%, Maşină de spălat Mame               174
40,9%, Frigider 18,2%, Telefon 23,9%, Computer Taţi                108
71,1%, Autoturism 93,7%, Centrală termică 87,3%

Educaţie
Utilităţi - % din familii care NU deţin aceste utilităţi 
Curent electric 14,5%, Gaz 30,2%, 849 de elevi
Apă curentă 32,6%, Baie 42,7%, Bucătărie 24,4%

Cele mai accesate servicii de către familii   
Asistenţă socială 85,8%, Ajutor de urgenţă pentru 
întreţinerea locuinţei 35%, Serviciile din centrele 
comunitare 30,6%, Ajutor de urgenţă - 
îmbrăcăminte 19,5%, Consiliere medicală 19%, 
Consiliere psihologică 12,5%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de 
când lucraţi împreună cu FRCCF?Venituri
Cele mai frecvente răspunsuri date de familii, 
Am avut la cine apela în caz de nevoie  41,8%, Venitul mediu al mamelor: 260 de lei/lună
Am beneficiat de sprijin la necaz 23,5%, Copiii    86% dintre mame câştigă sub 500 de lei/lună
învaţă mai bine la şcoală  20,6%, Copiii sunt mai Venitul mediu al taţilor: 450 de lei/lună
cuminţi / mai politicoşi 11,6%, Am primit informaţii    61% dintre taţi câştigă sub 500 de lei/lună
utile în viaţa de zi cu zi 10,2%

română 53,6%

romă 29,2%

maghiară 15,5%

m
ixt

ă 
1,

7%

Etnia beneficiarilor

Situaţia şcolară a copiilor în anul 2006-2007

promovaţi 88,8%
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română 53,6%

romă 29,2%

maghiară 15,5%

m
ixt

ă 
1,

7%

Profilul beneficiarilor FRCCF Sursele de venit ale mamelor - % din totalul 
din Cîmpia Turzii mamelor

Salariu 38.9%, Fără venit 37.2%, Pensie 6,2%, 
Ajutor social 9,7%, Alocaţii 1,7%, Venituri 129 de familii intervievate, 632 de persoane, 
ocazionale 2,7%, Alte venituri 1,8%, Mai multe 300 de copii
venituri 1,8%

ð 30% dintre familii (39) sunt monoparentale Sursele de venit ale taţilor  -  % din totalul 
ð 15,5% dintre familii au cel puţin un părinte taţilor

plecat la muncă în străinătate Salariu 62,8%, Fără venit 18,6%, Venituri 
ð 4,9 membri/familie ocazionale 8,1%, Pensie 5,8%, Ajutor social 1,2%, 

Mai multe venituri 3,5%ð 3,5 persoane/cameră 

Cele mai frecvente probleme cu care se 
confruntă familiile şi copiii lor (aşa cum au fost 
ele menţionate de persoanele intervievate)

Probleme                            
Plata cheltuielilor 32%, Lipsa alimentelor 12,7%, 
Lipsa medicamentelor sau a banilor pentru 
analize medicale 11,6%

Cele mai importante nevoi ale copiilor
Îmbrăcăminte, încălţăminte 41,1%, 
Calculator 16,6%, Alimente 15,4%

Starea de sănătate
Dotarea locuinţelor cu bunuri şi utilităţi
Bunuri - % din familii care NU deţin aceste bunuriPersoane cu cel      Număr cazuri
Televizor 23,4%, Radio 81,3%, Maşină de spălat puţin o afecţiune
50%, Frigider 42,2%, Telefon 34,4%, Computer Copii                     88
82,8%, Autoturism 93,8%, Centrală termică 87,5%Mame               35

Taţi                26
Utilităţi - % din familii care NU deţin aceste utilităţi 
Curent electric 18,8%, Gaz 28,3%, Educaţie
Apă curentă 39,1%, Baie 49,2%, Bucătărie 31,3%

188 de elevi
Cele mai accesate servicii de către familii   
Asistenţă socială 100%,  Ajutor de urgenţă pentru 
rechizite 45,3%,  Ajutor de urgenţă pentru 
întreţinerea locuinţei 20,3%, Serviciile din centrul 
comunitar 36,4%,  Pachete umanitare de 
Sărbători 32%, Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte 
57%, Tabere, excursii 17,1%, Ajutor de urgenţă - 
alimente 14,1%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de 
când lucraţi împreună cu FRCCF?Venituri
Cele mai frecvente răspunsuri date de familii, 
Am avut la cine apela în caz de nevoie  39,6 %, Venitul mediu al mamelor: 248 de lei/lună
Copiii învaţă mai bine la şcoală  8,5 %, Am primit    93% dintre mame câştigă sub 500 de lei/lună
informaţii utile în viaţa de zi cu zi 15,5 %Venitul mediu al taţilor: 427 de lei/lună

   61% dintre taţi câştigă sub 500 de lei/lună

română 42,6%

romă 57,4%

Etnia beneficiarilor

Situaţia şcolară a copiilor în anul 2006-2007
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română 53,6%

romă 29,2%

maghiară 15,5%

m
ixt

ă 
1,

7%

Profilul beneficiarilor FRCCF Sursele de venit ale mamelor - % din totalul 
din Oradea mamelor

Salariu 41,8%, Fără venit 28,4%, Pensie 14,6%, 
Ajutor social 7,9%, Alocaţii 2,6%, Venituri 359 de familii intervievate, 1.745 de persoane, 
ocazionale 2%, Mai multe venituri 1,5%, Alte 911 de copii
venituri 1,2%

ð Sursele de venit ale taţilor  -  % din totalul 
ð 10,6% dintre familii au cel puţin un părinte taţilor

plecat la muncă în străinătate Salariu 50,5%, Fără venit 13,1%, Venituri 
ð 4,8 membri/familie ocazionale 17,7%, Pensie 14,9%,  Ajutor social 1,9%, 

Alocaţii 1,4%, Alte venituri 0,5%ð 3,3 persoane/cameră 

Cele mai frecvente probleme cu care se 
confruntă familiile şi copiii lor (aşa cum au fost 
ele menţionate de persoanele intervievate)

Probleme                            
Plata cheltuielilor 22,5%, Lipsa locuinţei 21,6%, 
Lipsa alimentelor 14,1%, Lipsa medicamentelor 
sau a banilor pentru analize medicale 9,6%

Cele mai importante nevoi ale copiilor
Îmbrăcăminte, încălţăminte 21,9%, Condiţii de 
locuit mai bune 38,1%,  Calculator 13%,  
Alimente 11,7%Starea de sănătate

Dotarea locuinţelor cu bunuri şi utilităţiPersoane cu cel      Număr cazuri
Bunuri - % din familii care NU deţin aceste bunuripuţin o afecţiune
Televizor 14,8%, Radio 77,4%, Maşină de spălat Copii                     130
37,9%, Frigider 22,6%, Telefon 24,5%, Computer Mame               121
66,3%, Autoturism 95,8%, Centrală termică 99,4%Taţi                79

Utilităţi - % din familii care NU deţin aceste utilităţi Educaţie
Curent electric 5,3%, Gaz 18,4%, 
Apă curentă 22,6%, Baie 42,6%, Bucătărie 15,3%704 de elevi

Cele mai accesate servicii de către familii   
Asistenţă socială 100%, Ajutor de urgenţă pentru 
întreţinerea locuinţei 31,8%, Serviciile din centrele 
comunitare 26,2%, Ajutor de urgenţă - 
îmbrăcăminte 38,8%, Consiliere medicală 28,4%, 
Ajutor de urgenţă - alimente 23%, Ajutor de 
urgenţă - rechizite 12,2%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de 
când lucraţi împreună cu FRCCF?Venituri
Cele mai frecvente răspunsuri date de familii, 
Am avut la cine apela în caz de nevoie  54,9% , Venitul mediu al mamelor: 270 de lei/lună
Am beneficiat de sprijin la necaz  24%, Copiii 85% dintre mame câştigă sub 500 de lei/lună
învaţă mai bine la şcoală  12,3%, Am primit Venitul mediu al taţilor: 412 de lei/lună
informaţii utile în viaţa de zi cu zi 11,7%67% dintre taţi câştigă sub 500 de lei/lună

38% dintre familii (137) sunt monoparentale

română 49,6%
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maghiară 23,6%
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Etnia beneficiarilor

Situaţia şcolară a copiilor în anul 2006-2007
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română 53,6%

romă 29,2%

maghiară 15,5%

m
ixt

ă 
1,

7%

Profilul beneficiarilor FRCCF Sursele de venit ale mamelor - % din totalul 
din Satu Mare mamelor

Salariu 40,5%, Fără venit 29,2%, Pensie 4,7%, 
Ajutor social 4,2%, Alocaţii 9,5%, Venituri 186 de familii intervievate, 917 de persoane, 
ocazionale 1,2%, Mai multe venituri 8,3%469 de copii

Sursele de venit ale taţilor  -  % din totalul 
ð 30% dintre familii (55) sunt monoparentale taţilor
ð 9,7% dintre familii au cel puţin un părinte Salariu 57,1%, Fără venit 14,3%, Venituri 

plecat la muncă în străinătate ocazionale 9,3%, Pensie 16,8%,  Mai multe venituri 
ð 4,9 membri/familie 2,5%

ð 3,3 persoane/cameră 
Cele mai frecvente probleme cu care se 
confruntă familiile şi copiii lor (aşa cum au fost 
ele menţionate de persoanele intervievate)

Probleme                            
Plata cheltuielilor 21,9%, Lipsa îmbrăcămintei sau 
încălţămintei 8,3%, Lipsa alimentelor 17,9%, 
Lipsa unei băi sau bucătării 9,9%

Cele mai importante nevoi ale copiilor
Îmbrăcăminte, încălţăminte 16,6%, Condiţii de 
locuit mai bune 12,5%,  Calculator 29,1%,  Bunuri 
casnice 17,5%

Starea de sănătate
Dotarea locuinţelor cu bunuri şi utilităţi
Bunuri - % din familii care NU deţin aceste bunuriPersoane cu cel      Număr cazuri
Televizor 8,6%, Radio 71,5%, Maşină de spălat puţin o afecţiune
43,5%, Frigider 26,5%, Telefon 21%, Computer Copii                     62
78%, Autoturism 95,2%, Centrală termică 88,2%Mame               51

Taţi                35
Utilităţi - % din familii care NU deţin aceste utilităţi 
Curent electric 5,4%, Gaz 40,9%, Educaţie
Apă curentă 41,9%, Baie 39,2%, Bucătărie 23,1%

349 de elevi
Cele mai accesate servicii de către familii   
Asistenţă socială 93%, Ajutor de urgenţă pentru 
întreţinerea locuinţei 9,9%, Serviciile din centrele 
comunitare 26,3%, Ajutor de urgenţă - 
îmbrăcăminte 34,8%, Consiliere psihologică 
19,9%, Ajutor de urgenţă - alimente 51,9%, 
Tabere, excursii 27,4%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de 
când lucraţi împreună cu FRCCF?
Cele mai frecvente răspunsuri date de familii, Venituri
Am avut la cine apela în caz de nevoie  84,9%, 
Am beneficiat de sprijin la necaz  62,9%, Copiii Venitul mediu al mamelor: 263 de lei/lună
învaţă mai bine la şcoală  12,9%, Am primit 81% dintre mame câştigă sub 500 de lei/lună
informaţii utile în viaţa de zi cu zi 11,8%, Copiii Venitul mediu al taţilor: 382 de lei/lună
sunt mai cuminţi / mai politicoşi 10,2%75% dintre taţi câştigă sub 500 de lei/lună
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Etnia beneficiarilor

Situaţia şcolară a copiilor în anul 2006-2007
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Local Cluj-Napoca printr-un proiect Phare, precum Centrele Comunitare FRCCF
şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse, au oferit copiilor şi părinţilor acestora:

 -   asistenţă socială;
 -   sprijin la teme;
 -   asistenţă psihopedagogică;Prin centrele comunitare din Cluj-Napoca, Cîmpia 
 -   meditaţii la matematică şi la limba română;Turzii, Oradea şi Satu Mare, copiii din familii cu 
 -   consiliere psihologică şi grupuri de venituri extrem de reduse sunt ajutaţi să facă faţă 
dezvoltare personală;şcolii şi greutăţilor pe care le întâmpină în fiecare 
 -   ore de educaţie pentru sănătate;zi. Ei sunt sprijiniţi la teme, primesc ajutorul 
 -   orientare şcolară şi profesională;psihologului şi al medicului oricând au nevoie şi 
 -   medierea muncii;beneficiază zilnic de o gustare. De asemenea, ei 
 -   consiliere medicală;participă la diverse activităţi recreative şi de 
 -   consiliere juridică;socializare. 
 -   medierea relaţiei cu instituţiile publice;
 -   ajutor material în cazuri de extremă urgenţă.

Peste 60% dintre copiii care vin la cele două Centrele sunt un adevărat sprijin şi pentru familiile 
centre comunitare au mari probleme la şcoală, copiilor care sunt ajutate de asistenţii sociali, 
având note extrem de proaste, corigenţe şi chiar psihologi, medici şi jurişti să treacă de situaţiile de 
pericol de repetenţie. În anul 2007, am ajutat criză care se ivesc deseori în viaţa lor. 
aproximativ 120 de copii să se pregătească pentru 
examenele de corigenţă sau să scape de FRCCF ajută familia, pentru ca aceasta să fie un 
repetenţie. Două treimi dintre aceştia au promovat mediu potrivit dezvoltării copiilor. Dorim ca ei să 
clasa. Apoi, am lucrat cu elevii de clasa a VII-a şi aibă cât mai multe şanse să îşi construiască 
a VIII-a să îşi găsească şcoala şi meseria cea mai viitorul la care visează.
potrivită. De asemenea, am sprijinit 386 de copii 
să îşi rezolve problemele de comportament, Centrele Comunitare din Cluj-Napoca
relaţiile cu familia sau alte situaţii dificile care îi fac 
să fie mai puţin activi la şcoală sau la centrul FRCCF are în prezent două centre comunitare în 
comunitar şi care le distrag atenţia de la Cluj-Napoca, urmând să deschidă un al treilea la 
învăţătură.începutul lui 2008.

Copiii au fost implicaţi şi într-o mulţime de activităţi 
de socializare: excursii, concursuri sportive, de 
cultură generală, ieşiri în parc sau la picnic, ü aproximativ 850 de copii şi părinţi au fost ajutaţi 
spectacole de Crăciun sau 8 martie, vizite la de asistenţii sociali să treacă peste situaţiile de 
muzee, vizionări de filme, cercuri de arte, de criză apărute pe parcursul anului 2007.
lectură şi altele.

ü 111 copii din cei 122 care au primit sprijinul 
psihopedagogului la teme sau la învăţare au 
note mult mai bune la şcoală şi ştiu cum să 
înveţe.

ü 32 din cei 47 de elevi care au participat la 
meditaţii de limba română şi matematică au 
rezultate mai bune la aceste materii.

ü un sfert dintre cei 287 de copii şi 68 de adulţi 
care au fost consiliaţi psihologic şi-au rezolvat 
probleme emoţionale şi de comportament.

ü aproape un sfert din cei 51 de adulţi care au 
fost consiliaţi profesional şi-au găsit un loc de 
muncă.

ü 12 copii se comportă mult mai bine acasă, la 
şcoală şi la centru şi comunică mult mai bine cu 
cei din jur după ce au participat în programul de 
mentoring.

ü 11 adolescenţi şi-au deschis prima lor afacere-
exerciţiu.

În anul 2007, cele două centre comunitare, 
sprijinite şi de Uniunea Europeană şi Consiliul 

Prevenim abandonul copiilor şi îi ajutăm să nu 
se lase de şcoală

Copiii percep centrele comunitare ca pe o a 
doua casă şi şcoală. Aici sunt iubiţi, ocrotiţi şi 

Muncim ca să îi ţinem pe drumul cel bunprimesc îndrumările potrivite pentru viaţă

Rezultatele care ne bucură cel mai mult
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Îi convingem că cele mai bune vise devin 
realitate datorită educaţiei

Centre de zi “Împreună pentru Copii”

Intervenim în toate situaţiile care afectează 
negativ mediul în care copiii cresc

Le aducem în viaţă oameni care pot fi modele 
de urmat

Le dăm unelte prin care pot ieşi din sărăcie

un venit de 7700 de lei. Ei au creat felicitări de 
Crăciun, pe care le-au vândut unui număr de 20 
de companii clujene.

La sfârşitul primului semestru al clasei a VIII-a, 
Vlad era corigent la 6 materii. El provine dintr-o Diana, 15 ani: „Uneori am avut ocazia de a mă 
familie cu 4 copii (dintre care 3 merg deja la cunoaşte mai bine. Cel mai mult mi-a plăcut că noi 
şcoală), cu o mamă fără autoritate şi un tată care am putut pune în practică ceea ce am învăţat şi, 
lipseşte mai tot timpul de acasă din cauza sinceră să fiu, mi-aş dori ca această experienţă să 
serviciului. Îngrijoraţi de situaţia şcolară a copiilor se poată repeta cel puţin o dată”.
şi de imposibilitatea de a-i ajuta din cauza lipsei 
banilor, părinţii i-au adus pe toţi cei trei copii la 
unul din centrele comunitare FRCCF din Cluj. 
Vlad, descurajat de eşecurile anterioare, era FRCCF şi Serviciul Protecţie Socială din cadrul 
complet dezinteresat de şcoală, concentrându-se Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca 
doar pe singura sa pasiune, sportul. Pe parcursul lucrează împreună într-un proiect sprijinit de 
semestrului al doilea, el a primit în fiecare zi sprijin Uniunea Europeană prin programul Phare 2004-
la teme, a avut alături în mod constant 2006 Coeziune Economică şi Socială, 
psihopedagogul centrului şi a participat la Componenta Servicii Sociale. Acesta a început în 
meditaţiile de matematică şi limba română. Vlad a ianuarie 2007 şi se extinde pe 18 luni.
promovat toate examenele de corigenţă şi clasa, 
iar acum este elev la Şcoala de Arte şi Meserii Scopul principal al proiectului este acordarea de 
„Edmond Nicolau” şi continuă să practice sportul servicii de asistenţă socială specializată familiilor 
său preferat - luptele. dezavantajate din punct de vedere social şi 

economic, din municipiul Cluj-Napoca. De 
asemenea, se urmăreşte întărirea parteneriatului 
dintre instituţiile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale, prin furnizarea de servicii 

Peste 500 de familii au primit ajutoare materiale, sociale către beneficiari comuni. 
de la plata cheltuielilor sau a chiriei, la 
cumpărarea hranei sau la donaţii de Proiectul este destinat unui număr de 300 de 
îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente sau familii care trăiesc în sărăcie şi care au mulţi copii. 
rechizite. De asemenea, aproximativ 90 dintre ele În primul an de activitate, au beneficiat de 
au fost ajutate de consilierul juridic să îşi rezolve serviciile celor două centre comunitare 200 de 
problemele legate de divorţ, de evacuare din familii. De asemenea, în fiecare lună, aproximativ 
locuinţe, de acte de violenta, de obţinerea 100 de copii au frecventat activităţile de aici. 
pensiilor de întreţinere, a diferitelor documente.

Mai mult, împreună cu alte 10 organizaţii şi 
instituţii din Cluj, FRCCF şi Serviciul de Protecţie 
Socială au început crearea unei baze de date 
unice cu toţi furnizorii de servicii sociale din oraş şi 

Pentru că o mare parte dintre copiii care vin la cu cei care beneficiază de acestea. 
centru nu au acasă pe cineva care să îi ajute sau 
să le dea sfaturile potrivite pentru viaţă, FRCCF 
împreună cu iQuest Technologies au continuat 
proiectul de mentoring început în 2006. 12 copii 
au alături 12 voluntari, care au devenit modele de 
comportament pentru ei. Aceştia petrec cât mai 
mult timp împreună, ieşind în oraş, la film, la 
restaurant, la cofetărie sau la teatru. Copiii fac 
lucruri pe care nu le-au mai făcut niciodată şi 
încet-încet încep să îi perceapă pe voluntari ca pe 
nişte persoane de referinţă în viaţa lor, adoptând 
modelul de comportament văzut.

Timp de 6 luni, 11 adolescenţi au învăţat cum să 
îşi găsească un loc de muncă şi cum să pună la 
cale chiar o mică afacere.  Proiectul Vreau să fiu 
antreprenor! a fost posibil datorită Proiectului 
Autostrada Transilvania şi a partenerilor Fundaţia 
Danis şi Psihoselect. La sfârşitul cursurilor, 
adolescenţii au pus la cale prima lor afacere, cu 
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Clujul are suflet

Îi învăţăm cum să viseze şi să zâmbească

Sănătatea lor ne precupă la fel de mult ca orice Le oferim ajutorul la care nu mai speră
alt aspect din viaţa lor

Centrul Comunitar le aduce copilăria pe care 
nu o găsesc dincolo de uşa casei

Rezultatele care ne bucură cel mai mult

Comunitar din Cîmpia Turzii. Printre altele, copiii:

Cel de al treilea Centru Comunitar FRCCF, „Clujul  -   au fost sprijiniţi la teme;
are suflet” un proiect iniţiat şi susţinut de Banca  -   au fost consiliaţi psihologic;
Transilvania  este deja amenajat şi îşi deschide  -   au învăţat să utilizeze calculatorul;
porţile la începutul anului 2008. Prin acest centru  -   au participat la diverse cercuri de arte;
ne propunem să sprijinim tinerii între 14 şi 20 de  -   au învăţat mai multe despre igienă şi 
ani, care provin din familii defavorizate sau din sănătate;
centre de plasament, să îşi găsească un loc de  -   au organizat şi participat la diverse competiţii 
muncă sau să îşi continue studiile. Vrem să îi sportive şi de cultură generală.
ajutăm să îşi construiască un viitor care să îi ţină 
departe de sărăcie şi de servicii sociale.

Centrul „Clujul are suflet” a apărut ca urmare a Copiii de la Centrul Comunitar FRCCF din Cîmpia 
iniţiativei Bancii Transilvania şi a nevoilor Turzii sunt extrem de renumiţi în rândul Fundaţiei 
identificate de reprezentanţii autorităţilor clujene şi pentru talentul lor artistic. În 2007, 90 dintre ei au 
a fost posibil prin implicarea voluntarilor în fost implicaţi în cercul de arte, în cel de teatru, în 
campania de strângere de adeziuni ale clujenilor cel de dansuri, precum şi în corul centrului. De 
şi a specialiştilor în protecţia copilului ai FRCCF. asemenea, băieţii au participat la Cupa FRCCF la 

fotbal organizată pentru copiii de la câteva şcoli 
În anul 2007, FRCCF şi reprezentanţii Băncii din oraş, iar fetele s-au întrecut în Cupa FRCCF la 
Transilvania au găsit spaţiul necesar centrului, au handbal. Cei mici nu au ratat nicio sărbătoare: de 
identificat posibili beneficiari şi serviciile de care Crăciun, Moş Niculae, 8 Martie, Ziua Copilului şi 
aceştia vor avea nevoie şi au angajat membrii alte zile importante, ei au pus la cale serbări, mici 
echipei care vor lucra cu tinerii în centru. petreceri sau evenimente în aer liber.

Cele mai multe familii din Cîmpia Turzii asistate de 
În luna septembrie, 40 de copii care suferă de FRCCF trăiesc în condiţii greu de imaginat. 
grave afecţiuni respiratorii au beneficiat de un Fiecare zi din viaţa lor e o situaţie de criză, pentru 
tratament la salină, cu ajutorul Fundaţiei OZONE. că duc lipsă în mod constant de hrană, apă 
Copiii se simt acum mult mai bine, pentru că aerul potabilă, căldură, haine şi chiar de un acoperiş 
din salină face adevărate minuni în tratarea bolilor deasupra capului. 210 familii au putut conta pe 
respiratorii, în special a astmului bronşic. Efortul asistenţii sociali ai Fundaţiei şi pe tot sprijinul 
fizic făcut în acest aer întăreşte imunitatea copiilor nostru. Am donat îmbrăcăminte, mâncare, 
şi îi ajută să fie mai puţin dependenţi de rechizite, medicamente şi bani pentru plata 
medicamente sau de tratamentele din spitale. Din cheltuielilor. 
2000, în medie, în fiecare an, au urmat acest 
tratament 38 de copii. Majoritatea dintre ei au 
nevoie anual de o astfel de cură.

Centrul Comunitar din Cîmpia Turzii Emil are 10 ani, iar fratele său Adrian, 11. Acum 
un an cei doi se întorceau acasă descumpăniţi, 
din cauza calificativelor proaste primite la şcoală: 
carnetele le erau pline de „suficient” şi 
„insuficient”. Greutăţile familiei erau prea mari ü 210 familii au fost ajutate de asistenţii sociali să 
pentru umerii lor: mama suferă de schizofrenie, treacă peste cele mai grele momente ale anului.
fiind deseori violentă, iar tatăl împovărat de muncă ü Din cei 100 de copii care sunt supravegheaţi la 
şi probleme fără sfârşit s-a refugiat în băutură. Mai teme: 40 au note mult mai bune, iar 12 au fost 
mult, casa în care locuiesc stătea să cadă peste ajutaţi să promoveze clasa, trecând cu bine de 
ei. examenele de corigenţă.

ü 21 de copii, din cei 30 care au primit sprijinul 
psihologului, şi-au redus considerabil 
problemele legate de atenţie, de motivaţia 
şcolară, de comunicare, de stimă de sine, de 
relaţionare cu cei din jur sau de agresivitate.

Anul 2007 a fost bogat în activităţi la Centrul 
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De când vin la Centrul Comunitar din Cîmpia geografie, 34 şi-au îmbunătăţit notele la aceste 
Turzii, cei doi copii şi-au îmbunătăţit notele, materii. De asemenea, 22 de elevi de clasa
încheind anul şcolar cu „bine”. Acest lucru a fost a VII-a şi a VIII-a au fost ajutaţi să îşi descopere 
posibil datorită profesorilor şi voluntarilor FRCCF, calităţile şi preferinţele şi să îşi găsească şcoala 
precum şi datorită psihologului care a reuşit să sau profesia ce li se potriveşte cel mai bine. Toţi 
elibereze copiii, cel puţin emoţional, de sub povara elevii care au terminat gimnaziul în vara lui 2007 
greutăţilor familiei şi să îi facă să se bucure de îşi continuă studiile.
copilăria lor. De asemenea, printr-un program 
realizat cu ajutorul unor oameni extrem de 1 Iunie a fost o zi specială la Oradea. Copiii din 
generoşi din Marea Britanie, casa în care locuiesc oraş alături de cei de la Centrul Comunitar FRCCF 
cei doi fraţi a fost renovată. s-au bucurat de activităţile de tot felul organizate 

de Fundaţie în centrul comercial LOTUS: au 
Munca noastră de aici cu familii ca cea a lui Emil desenat, au înşirat mărgele, şi-au făcut frizuri 
şi Adrian a fost posibilă şi datorită unui sponsor trăsnite, şi-au pictat faţa, s-au întrecut în diverse 
special, Tokyo Marine, care ne-a sprijinit să ne concursuri şi au asistat chiar la o paradă de modă 
continuăm programul din Cîmpia Turzii. plănuită special pentru ei. De asemenea, copiii au 

avut parte de momente speciale şi în timpul 
Centrul Comunitar din Oradea sărbătorilor de iarnă, organizând serbări şi primind 

multe cadouri şi pachete de la oameni extrem de 
generoşi. La toate activităţile de socializare ale 

  centrului au participat aproximativ 100 de copii. 

ü 48 de elevi din clasele I-IV, din cei 65 care au 
fost sprijiniţi la teme, şi-au îmbunătăţit 
cunoştinţele de matematică şi limba română.

432 de familii au fost ajutate să facă faţă situaţiilor ü 30 de copii, din cei 63 care au primit asistenţă 
de criză pe parcursul întregului an, primind suport psihopedagogică, au făcut progrese enorme 
financiar pentru hrană, pentru plata cheltuielilor, a legate de capacităţile lor de scris şi citit, precum 
chiriei sau pentru a le cumpăra celor mici haine şi şi de cele de exprimare verbală. 
încălţăminte. De asemenea, asistenţii sociali au 

ü 29 de copii, din cei 40 care au primit sprijinul 
intervenit în situaţiile tensionate din familie şi au 

psihologului, se comportă mult mai bine acasă şi organizat întâlniri lunare cu părinţii la centrul 
la şcoală şi sunt mai motivaţi să înveţe. comunitar pentru a-i ajuta să se înţeleagă mai bine 
ü toţi cei 23 de adolescenţi care au participat la cu copiii şi pentru a-i implica mai mult în 

grupul de dezvoltare personală organizat problemele şcolare ale acestora. 
împreună cu Fundaţia Oameni pentru 
Comunitate (Coca-Cola HBC România) şi-au 
dezvoltat creativitatea şi au învăţat cum să se 
comporte în societate.

În august 2007, FRCCF a început împreună cu 
În anul 2007, la Centrul Comunitar din Oradea, UNICEF un proiect de prevenire a abandonului 
copiii: copiilor sub 2 ani. 

 -   au fost sprijiniţi la teme;
 -   au participat la meditaţii de limba română, Roşiori, Diosig, Săcuieni şi Oradea au fost 
matematică şi geografie; identificate ca şi localităţi cu o rată de abandon 
 -   au luat cursuri de engleză şi informatică; extrem de mare. Astfel, prin acest proiect, ne 
 -   au fost consiliaţi psihologic; propunem să identificăm din timp situaţiile de risc 
 -   au primit sprijinul unui logoped sau în care se află mamele sau gravidele din aceste 
psihopedagog dacă au avut nevoie; localităţi şi să le ajutăm să depăşească 
 -   au fost orientaţi şcolar şi profesional; momentele care le-ar putea determina să îşi 
 -   au participat la cursuri de educaţie pentru abandoneze copiii. În primele luni ale proiectului, 
sănătate; au fost identificate peste 100 de astfel de mame.
 -   s-au înscris la cercuri de arte şi în diverse 
activităţi sportive; De asemenea, dorim ca prin colaborarea cu 
 -   au fost în excursii; autorităţile locale şi alte organizaţii să eliminăm 
 -   au primit ajutorul medicului atunci când au scăpările din sistemul sanitar care ajută 
avut nevoie de el. neintenţionat mamele să îşi abandoneze copiii. 

Până acum au fost semnate peste 10 parteneriate 
cu spitale, consilii locale, direcţia de asistenţă 
socială şi poliţia locală, aducând factorii de decizie 
împreună şi direcţionându-i spre rezolvarea 

Pe parcursul anului, la toate activităţile centrului problemelor ce favorizează abandonul.
au participat 285 de copii. Din cei care au primit 
meditaţii la matematică, limba română şi 

Rezultatele care ne bucură cel mai mult

Întărim familiile ca să îşi poată sprijini copiii

Împreună cu UNICEF împotriva abandonului 
copiilor

Îi ajutăm să se descopere şi să îşi croiască 
singuri viitorul
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Împreună pentru Comunitate prin Artă

Oferim familiilor stabilitate şi încredere
Ne oferim sprijinul ori de cate ori e nevoie 

Rezultatele care ne bucură cel mai mult Muncim întotdeauna pentru un final fericit

Le arătăm copiilor că pot fi mai buni în tot ceea
ce fac

sănătate;
   -   au fost consiliaţi psihologic;

FRCCF şi Fundaţia „Oameni pentru Comunitate” a    -   au primit zilnic o gustare.
companiei Coca-Cola HBC România au creat un 
program special pentru 23 de adolescenţi din Mai mult de jumătate din copiii care au frecventat 
Centrul Comunitar din Oradea: prin participarea centrul şi-au îmbunătăţit rezultatele şcolare. Cei 
lor la diverse activităţi culturale şi artistice, copiii 45 de copii care au fost consiliaţi psihologic sunt 
au învăţat lucruri noi despre exprimarea artistică, mult mai cuminţi, comunică mai bine cu prietenii şi 
dar şi despre sine şi despre cum trebuie să se adulţii din jurul lor, înţeleg că regulile trebuie 
poarte în societate. Aceştia au participat la cercuri respectate şi şi-au redus considerabil 
de pictură şi meşteşuguri, au vizionat filme comportamentul şi limbajul agresiv.
artistice, au fost la concerte simfonice, la cursuri 
de dans sau la teatru. Proiectul a avut rezultate 150 de copii au participat la diverse activităţi de 
incredibile: copiii au avut acces la activităţi de timp socializare organizate în fiecare zi. Ei s-au înscris 
liber pe care le-au experimentat pentru prima la cercuri de arte sau au fost în excursii în timpul 
dată, iar energia lor, datorată vârstei, a fost vacanţelor şcolare. Au sărbătorit prin joc şi voie 
canalizată spre lucruri care să le stimuleze bună Ziua Internaţională a Copilului şi Ziua 
creativitatea şi să îi elibereze emoţional. Universală a Drepturilor Copilului. De asemenea, 

s-au bucurat să organizeze serbări pentru Moş 
O parte din activităţile centrului, din primele trei Nicolae şi Moş Crăciun care i-au răsplătit cum se 
luni ale anului, au fost sponsorizate de Grupul cuvine.
Sheffield.

De-a lungul anului, 250 de familii au primit sprijin 
I.P., mamă : „Sunt mama lui Victor şi Maria care financiar din partea Fundaţiei pentru plata chiriei, 
vin aici la centru în fiecare zi. Sunt foarte a utilităţilor, pentru alimente sau haine. De 
mulţumită de FRCCF, pentru că ajută oamenii ca asemenea, asistenţii sociali FRCCF le-au oferit 
mine, familii care au o grămadă de probleme. toate informaţiile şi suportul de care au avut 
Copiii mei vin la meditaţii aici şi se vede că se nevoie pentru ieşirea din situaţii de criză cum e 
ocupă cineva de ei, că au medii tot mai bune. Lui cea a Violetei şi a lui Edith, despre care puteţi citi 
Victor îi place sportul şi toate concursurile care se mai jos, precum şi pentru rezolvarea problemelor 
fac aici, iar lui Maria îi place foarte mult să de fiecare zi. Mai mult, părinţii au putut apela şi la 
deseneze, mai ales pe sticlă. Aş fi cea mai fericită psihologul centrului oridecâte ori au avut nevoie. 
mamă dacă Fundaţia mă va ajuta în continuare cu 
copiii, că singură nu ştiu ce m-aş face”. O parte din activităţile centrului, din primele trei 

luni ale anului, au fost sponsorizate de Grupul 
Centrul Comunitar din Satu Mare Sheffield.

Edith (11 ani) şi sora ei Violeta (4 ani) au trăit ü 341 de copii şi adulţi au depăşit situaţiile de 
pentru câteva luni pe stradă alături de mama lor, criză cu ajutorul asistenţilor sociali FRCCF.
dormind pe la cunoştinţe, prin scări de bloc sau pe ü 28 de copii, din cei 48 care au fost ajutaţi la 
holuri de spitale. După un divorţ şi o altă relaţie teme la centrul comunitar, au note mult mai 
nereuşită, mama a fost nevoită să se mute în bune.
stradă, nemaiavând bani pentru chirie. În cele 

ü 60 de copii, din cei 92 care au participat la 
câteva luni fără speranţă, fetiţele au fost la un pas 

meditaţii de matematică şi limba română, şi-au de a fi despărţite de mamă şi a ajunge în grija 
îmbunătăţit cunoştinţele şi rezultatele şcolare la autorităţilor, iar Edith s-a lăsat de şcoală. 
aceste materii.

FRCCF şi-a oferit sprijinul, iar asistentul social al 
Fundaţiei a apelat la Consiliul Local pentru 
acordarea unei locuinţe sociale. Din fericire, 
fetiţele şi mama au acum un acoperiş deasupra 

În 2007, la Centrul Comunitar FRCCF din Satu capului. Edith a fost reînscrisă la şcoală şi vine 
Mare, copiii: zilnic la Centrul Comunitar FRCCF pentru a 
   -   au fost sprijiniţi la teme; recupera cunoştinţele pierdute, în timp ce Violeta 
   -   au participat la meditaţii de matematică şi merge la grădiniţă. Fundaţia îşi continuă munca în 
limba română; această familie, ajutând-o pe mamă să îşi 
   -   au fost implicaţi în activităţi de socializare; găsească o slujbă.
   -   au primit orientare şcolară şi profesională;
   -   au învăţat lucruri noi despre igienă şi 
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Prevenirea traficului şi a pericolelor 
migraţiei minorilor

Alina a venit la centrul comunitar încă de la Centrul Comunitar „Licuricii” din Gherţa Mică
deschiderea lui. Foarte retrasă şi timidă, fetiţa de 8 
ani nu îndrăznea să se joace cu ceilalţi copii. Alina 
locuieşte doar cu mama şi sora ei, tatăl fiind plecat 
la muncă în Italia. Fetiţa a fost afectată puternic de 

ü 3 copii repatriaţi au fost reînscrişi la şcoală şi au plecarea tatălui, având şi mai puţină încredere în 
fost ajutaţi să recupereze o parte din ea din cauza problemelor pe care le are cu auzul. 
cunoştinţele şcolare pierdute din cauza celor 10 Tatăl era cel care o încuraja şi îi spunea să nu îşi 
ani petrecuţi departe de casă. facă probleme că aparatul auditiv nu o face cu 
ü 32 de copii neglijaţi de părinţii plecaţi la muncă nimic diferită de ceilalţi copii. Cu ajutorul 

în străinătate şi-au îmbunătăţit încrederea în coordonatorului centrului FRCCF care a încurajat-
sine în urma participării la activităţile centrului o pe Alinuţa zi de zi, fetiţa a început să se joace cu 
comunitar. cei care acum sunt prietenii ei. Din toamna lui 
ü o treime din toţi copiii care au frecventat centrul 2007, ea vine în fiecare zi la centru unde primeşte 

comunitar au note mai bune la şcoală. sprijin la teme şi e ajutată să îşi dezvolte abilitatea 
de a-i înţelege pe cei din jurul ei prin cititul buzelor. 

Încă din 2004, FRCCF a început să lucreze în 
Ţara Oaşului pentru a preveni pericolele migraţiei 
şi traficul de minori din această zonă grav afectată 
atât de plecările adulţilor, cât şi ale minorilor. 
În anul 2007, ne-am concetrat atenţia asupra 
comunităţii din Gherţa Mică, cu 300 de copii care 
au cel puţin un părinte departe de casă. În urmă 
cu un an, am deschis aici primul centru comunitar 
adresat în special copiilor afectaţi de separarea de 
părinţii plecaţi în străinătate şi celor care sunt 
repatriaţi. Suntem alături însă şi de ceilalţi copii 
nevoiaşi din comunitate care sunt neglijaţi de 
familii sau au diverse probleme acasă sau la 
şcoală. 

Aproape 100 de copii au participat la activităţile 
centrului:

 -   sprijin la învăţare;

 -   consiliere psihologică;

 -   grupuri de dezvoltare personală;

 -   jocuri sportive şi concursuri de cultură 

generală;

 -   cerc de arte;

 -   serbări de 8 Martie, 1 Iunie şi cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă.

Copiii consideră că cea mai mare realizare a lor la 
acest centru este revista pe care au pus-o la cale. 
Recreaţia Mare are nu mai puţin de 5 numere care 
au fost distribuite părinţilor, profesorilor şi altor 
membri importanţi din comunitate. De asemenea, 
cei mici îşi aduc şi acum aminte de zilele minunate 
de vară când au participat la acţiuni de animaţie şi 
la carnavalul continentelor, pregătit în colaborare 
cu asociaţia franceză Hors la Rue şi Asociaţia 
Stea din Satu Mare. 

Nu putem să umplem golul lăsat de părinţi, 
dar putem fi alături de copii zi de zi

Rezultate care ne bucură cel mai mult

Le acordăm atenţia şi afecţiunea care le lipseşte

15



Am dorit încă de la început să îi ajutăm pe copiii Programele de dezvoltare 
din localitate să înveţe în condiţii mai bune, iar pe comunitară rurală
săteni să obţină fonduri pe care să le folosească 
pentru dezvoltarea satului lor. 

Măguri Răcătău

Ne-am început munca în Măguri-Răcătău, comuna 
montană cu cea mai mare întindere din ţară, în 

ü Cumpărarea unui buldo-excavator folosit de 2004, pentru a-i ajuta pe copiii de aici să nu se 
comunitate pentru generarea de fonduri care vor lase de şcoală. Astfel, încă din primul an, am 
fi utilizate în interesul copiilor.renovat internatul şcolar din localitate, pentru ca 
ü Independenţa tot mai mare a Asociaţiei să poată fi folosit din nou de copiii care stau foarte 

Comunitare Crasna Domăneşti creată cu departe de şcoală şi cărora drumul spre casă le ia 
ajutorul FRCCF.ore întregi.
ü Parteneriatul dintre Domăneşti şi localitatea 

Opalyi din Ungaria prin care oamenii din cele 
două sate vor să înveţe unii de la alţii cum să îşi 
transforme comunitatea într-una organizată şi ü 36 de copii şi-au continuat studiile, locuind în 
prosperă.internatul renovat de FRCCF.

ü 14 copii au note mai bune la matematică.
Copiii şi o parte din membrii comunităţii au 

ü 14 copii au note mai bune la limba şi literatura participat pe parcursul anului la o serie de activităţi 
română. organizate cu sprijinul FRCCF:

 -   cercuri de arte şi teatru;
În 2007, ne-am asigurat că cei 36 de copii din  -   cercuri de dans şi folk;
internat primesc hrana de care au nevoie pentru a  -   excursii;
locui aici pe parcursul anului şcolar. De  -   cursuri de informatică;
asemenea, aceştia au fost ajutaţi zi de zi la teme  -   serbări şi zile ale comunităţii organizate în 
şi au participat la mici grupuri unde au învăţat mai cele mai importante zile ale anului.
multe despre igienă, sănătate şi despre cum pot 
să se implice în dezvoltarea comunităţii lor. În 2007, FRCCF a investit în comunitatea din 

Domăneşti, oferindu-le oamenilor de aici fondurile 
Ionel, 14 ani: „La anul vreau să merg la liceu la de care aveau nevoie pentru cumpărarea unui 
Cluj. Dacă nu era internatul nu ştiu ce mă făceam, buldo-excavator. Acesta este folosit pentru 
să vin toată ziua 4-5 kilometri de acasă până la decolmatarea şanţurilor de colectare a apei de 
şcoală pe jos. Sigur nu mai aveam ploaie, săpatul altor şanţuri sau fundaţii pentru case 
vreme de teme şi nici pe cineva care sau încărcatul ori descărcatul de materiale. De 
să îmi arate cum să le fac”. buldo-excavator beneficiază, în primul rând, sătenii 

din Domăneşti, dar şi locuitorii satelor din apropiere. 
Domăneşti Asociaţia Comunitară Crasna Domăneşti trebuie să 

folosească banii obţinuţi din lucrări pentru 
Primul nostru proiect în rezolvarea problemelor comune ale sătenilor din 

Domăneşti a fost introducerea Domăneşti, gândindu-se mai ales la binele copiilor. 
conductei de apă potabilă în De altfel, copiii au avut deja parte de activităţi, 

sat şi racordarea şcolilor şi concursuri şi serbări, organizate cu fonduri realizate 
a grădiniţei la aceasta. în urma închirierii buldo-excavatorului.

Rezultatele care ne bucură cel mai mult

Rezultatele care ne bucură cel mai mult
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vor trebui să părăsească instituţia.Ocrotirea copiilor din instituţii

Gabriel, 10 ani, Centrul de Plasament: „Îmi place Prin programul de ocrotire a copiilor din instituţii 
să vin la centrul Prietenia, pentru că aici mă am dorit să ne asigurăm că şi copiii abandonaţi 
întâlnesc cu mulţi copii, prietenii mei, şi facem sau cu dizabilităţi cresc într-un mediu potrivit şi că 
multe lucruri împreună. Anul trecut cel mai mult vor fi pregătiţi să facă faţă vieţii, după părăsirea 
mi-a plăcut balul mascat, unde am luat şi un instituţiilor care îi adăpostesc acum. 
premiu. Masca mi-am făcut-o cu ajutorul doamnei 
educatoare, la cercul de arte. Îmi place să stau cât Din cauza noilor obiective strategice, FRCCF se 
mai mult la centru. Stau până se închide şi ajut şi retrage din ultimele instituţii în care lucrează.
la curăţenie, ca să fiu ultimul care pleacă de aici”.

Centrul Comunitar „Prietenia” din Popeşti
Marta Molnar, voluntar: „Sunt profesoară de limba 
şi literatura română la Grupul şcolar Industrial 
Popeşti şi activez ca voluntar la Centrul Prietenia 
de la începuturile acestuia. Am ales să lucrez aici ü 96 de copii de la Şcoala Specială au mai multă 
ca voluntar pentru a putea ajuta mai mult copiii încredere în ei şi în cei din jurul lor, după ce au 
care au probleme de învăţare şi pe cei care se participat la activităţi de formare a autonomiei 
pregătesc cu seriozitate pentru examenele care îi personale şi sociale.
aşteaptă. Rezultatele lor se oglindesc în notele 

ü 67 din cei 68 de elevi de clasa a VIII-a, care au 
obţinute de ei la examene, care mă bucură foarte 

fost consiliaţi pentru alegerea viitoarei şcoli sau tare şi ştiu că munca mea nu a fost în zadar”.
meserii, îşi continuă studiile, majoritatea în licee 
teoretice din Popeşti, Marghita şi Oradea. Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere din 
ü 48 de copii de la cercul de dans şi 49 de la Cluj-Napoca

cercul de muzică au fost premiaţi la diverse 
concursuri locale. Anul 2007 a fost ultimul an în care FRCCF a fost 

alături de cei peste 200 de copiii de la Liceul 
Centrul Comunitar „Prietenia” din Popeşti este un pentru elevi cu deficienţe de vedere. Proiectul a 
loc cu totul special pentru că aduce în acelaşi fost închis la jumătatea anului, urmând politica 
spaţiu copiii de la centrul de plasament şi copiii Fundaţiei de a se retrage din instituţii şi a investi 
familiilor din localitate, arătându-le că se pot mai mult timp şi mai multe fonduri în comunităţi.
bucura în acelaşi fel de copilăria lor. 

Ca în fiecare an, Fundaţia a dorit să fie alături de 
În anul 2007, peste 250 de copii de la centrul de aceşti copii pentru a le umple timpul liber în care 
plasament şi din comunitate au învăţat împreună o ei nu se pot bucura de jocurile obişnuite ale 
mulţime de lucruri noi, participând la activităţile copilăriei şi să îi ajute să îşi facă prieteni noi în 
centrului FRCCF: rândul celor de aceeaşi vârstă cu ei.

 -   meditaţii la matematică, limba română şi 
geografie; În ultimele şase luni ale proiectului, 120 de copii 
 -   cursuri de engleză; au participat la:
 -   orientare şcolară şi profesională;  -   cercuri de muzică şi teatru;
 -   activităţi sportive şi de protecţia mediului;  -   cerc de şah;
 -   grupuri de formare a autonomiei personale şi  -   cerc de pictură pe sticlă;
sociale;  -   audiţii de cărţi;
 -   cercuri de dans, de pictură, de abilităţi  -   torbal;
manuale, de muzică şi de obiceiuri şi tradiţii de  -   cursuri de informatică.
pe Valea Bistrei;
 -   ore de educaţie pentru sănătate; De asemenea, FRCCF a contribuit la cumpărarea 
 -   sărbătorirea zilelor de naştere; unui videoproiector şi a două calculatoare care vor 
 -   serbări şi evenimente în aer liber în cele mai fi folosite în activităţile de predare pentru ca orele 
importante zile ale anului; să devină mult mai interesante. 
 -   excursii.

Toate activităţile centrului Prietenia urmăresc să 
sprijine mai ales copiii din centrul de plasament 
uitaţi de familie şi deseori marginalizaţi de 
societate. Îi ajutăm să lege prietenii, să fie 
acceptaţi ca membri ai comunităţii, să aibă mai 
multă încredere în ei, să nu se lase de şcoală şi 
să fie pregătiţi să se susţină singuri atunci când 

Rezultatele care ne bucură cel mai mult

Îi pregătim pentru o viaţă pe cont propriu
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ce înseamnă pentru ei copilăria. Concursul a fost Evenimente speciale pentru 
organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar comunităţile noastre
Judeţean Cluj, iar în juriul acestuia s-a aflat Mihai 
Bota, fotograf profesionist. Cele mai bune 
reprezentări ale copilăriei au făcut parte dintr-o 
expoziţie organizată la Muzeul Naţional de Artă De Ziua Internaţională a Copilului, FRCCF i-a 
din Cluj.sărbătorit pe toţi copiii din Cluj printr-un eveniment 

special, JOOnior Park - o nouă specie de 
Pe durata tuturor acestor evenimente, Casa de distracţie, aflat la a cincea ediţie. Timp de o zi, în 
Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca a fost Parcul Central, au fost prezenţi peste 2.000 de 
îmbrăcată într-o pânză uriaşă, pictată de copiii copii şi părinţi. Ca şi în anii precedenţi, copiii au 
care frecventează centrele comunitare ale avut parte de zeci de jocuri şi concursuri, de 
FRCCF.muzică, teatru, dans, karaoke, tombolă şi sute de 

premii. JOOnior Park 2007 a fost un eveniment 
susţinut de UNIMET CUG în calitate de sponsor 

 oficial. De asemenea, sponsorii generoşi BRD 
Group Société Générale, Logo Design, Peak 

5 familii cu venituri foarte mici, din Cluj-Napoca şi Toys, Maros Bike şi Rondocarton au contribuit la 
Cîmpia Turzii, care locuiau în case cu igrasie, în desfăşurarea acestui eveniment.
camere fără podea, spaţii extrem de nesănătoase 
pentru copiii lor, trăiesc acum în condiţii decente. 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 
Familie, în parteneriat cu Habitat pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Fundaţia 
Umanitate Cluj, a renovat locuinţele acestora cu Română pentru Copii, Comunitate şi Familie au 
ajutorul unui sponsor din Marea Britanie.organizat în perioada sărbătorilor de iarnă a treia 
Astfel, au fost renovate băi, fiind dotate cu obiecte ediţie a evenimentului Crăciunul copiilor, oferit în 
sanitare, s-au realizat izolaţii termice, tencuieli, s-2007 de Orange. 
a zugrăvit, au fost reparate tavane şi s-au turnat 
şape de beton în încăperile în care mobila era În fiecare zi, timp de trei săptămâni, copiii din 
pusă direct pe pământ. Costurile unei reparaţii au şcolile clujene şi de la diferite organizaţii au 
fost între 1.500 şi 10.000 de lei. colindat şi au recitat poezii pentru Moş Crăciun, 

care a venit personal la eveniment şi i-a răsplătit 
Programul de renovări a fost posibil mai ales pe cei mici cu cadouri oferite de Carrefour. De 
datorită d-nei Pauline Padley din Marea Britanie. asemenea, în Piaţa Unirii, îmbrăcată în haine de 
Ea a ajuns să ajute familiile sprijinite de fundaţie sărbătoare, au fost instalate căsuţe unde s-au 
prin intermediul organizaţiei britanice EveryChild, vândut obiecte confecţionate de copiii asistaţi de 
partenerul principal al FRCCF. D-na Padley a FRCCF, dar şi alte produse specifice sezonului. 
reuşit să strângă din Marea Britanie 5.000 de lire 
sterline (aproximativ 25.000 de lei), prin Evenimentul a fost organizat cu ajutorul 
intermediul unei curse de biciclete organizată de partenerilor tradiţionali Logo Design şi Merlin 
ea într-o localitate din sudul Angliei. Pauline Consulting şi a avut ca sponsori, Honda şi Merch 
Padley a sosit în România în primăvara lui 2007 şi Auto. Partener media oficial a fost Radio Cluj.
a avut ocazia să vadă rezultatele eforturilor ei, ale 
donatorilor implicaţi şi ale FRCCF şi EveryChild.

1.000 de baloane au zburat deasupra Clujului 
purtând mesajul copiilor din oraş şi al celor 

În septembrie 2007, timp de o săptămână, un sprijiniţi de FRCCF. Fundaţia a sărbătorit 10 ani 
grup de 9 suporteri ai EveryChild, din Marea de activitate şi a dorit să atragă atenţia încă o 
Britanie, dar şi din Franţa, au participat la dată asupra importanţei copiilor în  comunitate.
“Expedition Romania”. În prima zi, grupul În 20 noiembrie, de Ziua Universală a Drepturilor 
entuziast a vizitat centrele comunitare din Cluj şi Copilului, FRCCF i-a invitat pe toţi copiii din Cluj, 
Cîmpia Turzii şi o comunitate de romi. Apoi, timp în Piaţa Unirii, unde au putut să deseneze sau să 
de două zile, cu mult elan şi putere de muncă, au scrie pe baloanele aniversare ale fundaţiei 
zugrăvit şi au făcut curăţenie la centrul comunitar mesajele lor către părinţi, bunici, vecini sau lumea 
de pe strada Dumbrava Roşie, din Cluj. Centrul întreagă! FRCCF a lansat cele o mie de baloane 
arată acum mult mai bine şi sperăm ca aceia care cu mesajele copiilor în aceeaşi zi. De asemenea, 
îi trec pragul să simtă dăruirea voluntarilor care au fundaţia a organizat şi un concurs pentru toţi elevii 
lucrat aici. În zilele care au urmat zugrăvirii, grupul din oraş. Fotografiaţi copilăria! s-a desfăşurat în 
a plecat într-o expediţie în Munţii Apuseni, unde i-perioada 20 octombrie-10 noiembrie. Cei mici au 
a impresionat în mod special... mâncarea trebuit să surprindă într-o poză, făcută de ei, ceea 
românească!

JOOnior Park - toţi copiii la joacă!

FRCCF a renovat case, ajutând familiile 
nevoiaşe din Cluj şi Cîmpia Turzii

Crăciunul Copiilor

FRCCF a sărbătorit 10 ani de activitate alături 
de copii!

Centru Comunitar, zugrăvit de voluntari 
englezi
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Raport financiar 
2007

Fiecare grant, donaţie, 
sponsorizare, 
contribuţie sau orice 
alt tip de suport pe 
care FRCCF îl 
primeşte este folosit 
cu responsabilitate şi 
în mod eficient, 
urmărind întotdeauna misiunea Fundaţiei şi, mai 
presus de orice, interesul copiilor.

*Rata medie de schimb pentru anul 2007 a fost:
1 EUR-3,3373 RONAstfel, în 2007, investiţia noastră şi a susţinătorilor 
1 GBP-4.8676 RONnoştri, în viitorul copiilor, al familiilor şi al 
1 USD-2,4383 RONcomunităţilor, a fost de peste 2.200.000 de lei noi. 

**Surplusul de fonduri (aproximativ 180.000 de Mai bine de jumătate din fonduri au fost obţinute de 
lei) reprezintă bani care au fost viraţi de sponsori la sponsori din Marea Britanie, prin intermediul 
la sfârşitul anului 2007 pentru etape din proiecte EveryChild, partenerul principal al Fundaţiei. Restul 
care urmează să fie implementate în 2008, de bani au provenit din: granturi, sponsorizări 
precum şi resurse prin care ne asigurăm că, acordate de companii din România, donaţii de la 
atunci când, din diverse motive, apar întârzieri în persoane fizice, subvenţii primite de la Ministerul 
transferuri de fonduri, copiii pot primi în Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, restituiri de 
continuare ajutorul nostru. TVA şi alte surse de venit.

Responsabilitate, 
eficienţă, 
transparenţă pentru 
binele copiilor!

Distribuţia veniturilor din 2007 pe surse de finanţare

Sursa veniturilor valoare-lei- %
Granturi (Uniunea Europeană, 
CCFD, FONPC, Hors la Rue, UNICEF)  156.106,93 6,57%
Sponsorizări persoane juridice 459.806,54 19,34%
Donaţii persoane fizice 89.726,66 3,77%
Direcţionare 2% (bani viraţi în 2007) 15.751,46 0,66%
Ministerul  Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 107.300 4,51%
Autorităţi Locale (Primăria Cluj-Napoca) 171.365 7,21%
Restituire de TVA 26.700 1,12%
Venituri proprii 107.967 4,54%
EveryChild 1.243.174,07 52,28%
Total 2.377.897,66 100%
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra

SITUAŢIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2007

de către 

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie 

Noi am auditat situaţiile financiare ale Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie 
(„Fundaţia”) întocmite la 31 decembrie 2007, compuse din bilanţ, contul de profit şi pierdere. Aceste situaţii 
financiare sunt responsabilitatea conducerii societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu reglementările 
contabile aplicabile în România, respectiv Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, Ordonanţa 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1752/2005 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1829/2003, 
privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare, pe baza 
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde ne cer ca noi să ne conformăm 
cerinţelor etice, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că 
situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obţinerea probelor de audit referitoare la 
sumele şi informaţiile publicate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul 
auditorului, inclusiv evaluarea riscului ca situaţiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie 
fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant 
pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale entităţii, cu scopul de a planifica proceduri 
de audit adecvate în circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea 
sistemului de control intern al entităţii. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare 
a politicilor contabile folosite şi măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, 
precum şi prezentarea globală a situaţiilor financiare.
 

În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, a 
poziţiei financiare a Fundaţiei la 31 decembrie 2007 şi a rezultatelor activităţii sale în conformitate cu cadrul 
referenţial amintit mai sus.

Mircea Dragoş
Auditor

 

20 Martie 2008
Cluj-Napoca
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Consiliul director
EveryChild

Director Executiv
Mihai-Florin Roşca

Director Departament 
Programe

Director Departament
Financiar-Contabil

Angajaţi 
contabilitate

Director Birou 
Operaţional

BH, SM

Coord.
Birou SM

Coord.
CC Satu 

Mare

admin.
Satu Mare

Angajaţi 

şi voluntari
CC 

Satu Mare

Angajaţi

Coord. Centru 
comunitar Oradea

Angajaţi
admin.
Oradeaşi voluntari

CC
Oradea

Angajaţi 

Coord. 
Centru 

comunitar
“Everychild”

şi voluntari
CC

Angajaţi 

Coord.
Centru

comunitar
Cîmpia Turzii

Angajaţi 
şi voluntari

CC

Director Departament
PR şi Fundraising

Angajaţi PR
şi Fundraising

Consiliul director
FRCCF

Angajaţi 
admin. 

Cluj

Coord.
Proiect

Oaş

şi voluntari
Proiect 

Oaş

Angajaţi 

Angajaţi 
Sponsor
Relations

Coord.
CC

Dumbrava 
Roşie

şi voluntari
CC

Angajaţi 

Coord.
CC

Clujul are
Suflet

Angajaţi 
şi voluntari

CC

Consiliul Director FRCCF:
Prof. Univ. Dr. Livia Popescu
Prof. Univ. Dr. Maria Roth
Kinga Kerekes
Dana Gânscă 
Mihaela Banciu
Mirela Marica
Alina Costinaş 
George Joseph Mukkath
Robert Montagu Graham Harrison

Organigrama şi valorile FRCCF

Explicaţii:
CC - Centru Comunitar
Coord. - Coordonator
admin. -  Administraţie

La baza tuturor deciziilor şi acţiunilor Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie stau 
următoarele valori şi principii: responsabilitate, eficienţă, integritate, transparenţă, respect şi 
ajutor reciproc.
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Împreună pentru copii

„iQuest a demarat colaborarea cu FRCCF din dorinţa 
de a ajuta copii cu o situaţie dificilă. Pe parcursul 
derulării unor proiecte comune ne-am convins că „Dezvoltarea durabilă reprezintă un angajament pe 
echipa FRCCF investeşte seriozitate şi multă muncă care Proiectul Autostrada Transilvania şi l-a asumat 
în sprijinul copiilor. În plus, a venit cu idei constructive faţă de comunităţile locale. Aplicând practici de 
şi pertinente pe care le-am apreciat. Pe de altă parte, dezvoltare durabilă, Proiectul AT acţionează ca un 
ne-a bucurat reacţia pozitivă venită din partea copiilor. catalizator în dezvoltarea  comunităţilor locale.
Asta ne-a dat încrederea să continuăm colaborarea şi Pornind de la aceste aspecte, susţinerea proiectelor 
în viitor”. FRCCF a însemnat practic urmarea firească a 

identificării sale ca partener durabil ce s-a făcut 
remarcat  prin experienţa vastă în domeniul social, 
prin dăruirea faţă de comunităţile locale şi beneficiari, 
cât şi prin inovaţie în abordarea problemelor sociale. 
Proiectul Vreau să fiu antreprenor! îmbină toate 

„Am ales să ne alăturăm Fundaţiei Române pentru aceste caracteristici ale Fundaţiei oferind o garanţie 
Copii, Comunitate şi Familie, pentru că am crezut în pentru investiţia de la Bursa Implicării Sociale. Să fie 
importanţa muncii sale pentru comunitatea clujeană şi anul 2008 cel puţin la fel de bun ca şi 2007 pentru voi 
în oamenii care, cu mult profesionalism, oferă acest şi succes în continuare”.
sprijin. Ne bucurăm că împreună cu FRCCF am 
organizat cel mai important eveniment de 1 Iunie din 
oraş, JOOnior Park, şi că am putut aduce bucurie în 
sufletele a mii de copii”. 

„Compania Ozone Laboratories susţine programele 
Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi 
Familie, apreciind faptul că acestea sunt inovative, 
sustenabile şi aduc beneficii reale în regiuni care sunt 

„Clujul are suflet nu avea cum să se nască fără un neglijate sau care nu sunt suficient susţinute 
partener cu care să identificăm cât mai corect ceea economic. Ozone Laboratories apreciază grija şi 
ce au nevoie tinerii pe care dorim să-i ajutăm. Am suportul permanent pe care FRCCF le acordă atât 
considerat că, în acest context, FRCCF ar fi cea mai copiilor asistaţi, cât şi familiilor acestora, drept pentru 
potrivită organizaţie. Asocierea numelui Băncii care sperăm că această colaborare, începută în urmă 
Transilvania de proiectul Clujul Are Suflet a venit cu doi ani, să se consolideze şi să ne apropie şi mai 
implicit tocmai pentru că ideea a pornit de la o echipă mult de comunitate. Ozone Laboratories şi Fundaţia 
a băncii. In plus, BT s-a născut în Cluj şi, tocmai de Ozone mulţumesc pentru deschiderea, 
aceea, trebuie şi vrem să fim, alături de FRCCF, un disponibilitatea permanentă şi efortul susţinut pe care 
exemplu de implicare socială şi de solidaritate”.FRCCF le manifestă şi speră ca acest parteneriat 

solid să aducă beneficii comunităţii pe termen lung”.

„În limita posibilităţilor, răspundem pozitiv solicitărilor 
„Activitatea socială şi umanitară desfăşurată de Centrului FRCCF „Prietenia”, pentru că suntem 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie convinşi că este un lucru benefic pentru copiii 
de-a lungul anilor a adus fericire, speranţă şi lumină comunei. Am participat la câteva din acţiunile 
în sufletele multor copii şi familii din municipiul nostru. organizate de centru şi am fost foarte mulţumită de 
Apreciez activitatea voastră şi vă felicit pentru ceea ce am văzut, mai ales de bucuria care se citea 
dăruirea exemplară de a face multe lucruri bune pe chipurile copiilor care erau protagoniştii acestor 
pentru cei care au nevoie. Nu trebuie uitat că, prin acţiuni”.
manifestările întreprinse, aţi contribuit şi la cultivarea 
spiritului de colaborare cu organizaţii non- În 2007 şi nu numai, oameni generoşi, companii, 
guvernamentale din ţară şi Europa. Valoarea organizaţii şi instituţii publice dedicate cu adevărat 
proiectelor realizate împreună în ultimii ani - Ziua de 1 comunităţii lor s-au alăturat muncii FRCCF, pentru 
Iunie, Crăciunul Copiilor - ne-a "obligat" la un că au crezut că împreună putem schimba în bine 
parteneriat durabil în beneficiul copiilor şi al familiilor viaţa a mii de copii care au nevoie constant de 
clujene. În calitate de primar al municipiului Cluj- sprijinul nostru. Le mulţumim tuturor pentru 
Napoca, vă urez din tot sufletul să aveţi parte de încrederea acordată, pentru implicarea susţinută 
deplină reuşită în activitate pentru a contribui la o de care au dat dovadă şi pentru devotamentul 
lume a comunităţilor armonioase şi a toleranţei”. arătat copiilor şi cauzei noastre.

Mihaela Ordean, Administrator iQuest 
Technologies

Szabo 
Comunitatea, Proiectul Autostrada Transilvania

Vasilică Baias, Preşedinte Consiliu de 
Administraţie, UNIMET CUG S.A.

Georgiana Grecu, Director Executiv Fundaţia 
Ozone

Robert Rekkers, Director General, Banca 
Transilvania

Valentina Caraba, preşedinte Cooperativa de 
Credit „Comoara” Popeşti, BihorEmil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Istvan, Departamentul Relaţii cu 
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după desenele copiilor care vin la centrele Cum puteţi ajuta
comunitare FRCCF. Puteţi dovedi astfel încă o 
dată comunităţii şi partenerilor că sunteţi o 
companie de încredere şi responsabilă din 
punct de vedere social;
 -   creaţi împreună cu noi campanii de Pentru foarte mulţi dintre aceştia, suntem singurii 
marketing comunitar. Prin acestea putem care cred şi investesc în ei. Dăruiţi-le speranţa de 
responsabiliza împreună consumatorii, în timp care au nevoie, ajutaţi-i să îşi construiască viitorul 
ce dumneavoastră câştigaţi un plus de imagine aşa cum visează.
în faţa lor. 

Dacă sunteţi persoană fizică puteţi aduce o 
schimbare în viaţa acestor copii astfel:

 -   direcţionaţi 2% din impozitul pe venit pe care 
îl plătiţi statului, prin simpla completare a 
declaraţiei 230 sau a punctului III.2 al declaraţiei 
200, unde la numele organizaţiei treceţi 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 
Familie, cod fiscal  9898291, cont bancar  
RO32BUCU644091102511RO09);
 -   donaţi o sumă de bani direct în contul 
FRCCF sau la unul din birourile noastre din 
Cluj-Napoca, Oradea sau Satu Mare;
 -   luaţi sub protecţia dumneavoastră un copil 
din familii cu venituri foarte mici. Printr-o donaţie 
lunară de 60 de lei noi, acesta poate beneficia 
de tot ajutorul fundaţiei noastre;
 -   donaţi o sumă de bani din salariul 
dumneavoastră şi convingeţi-vă colegii să facă 
acest lucru, iar angajatorul să ni se adreseze 
pentru instituirea unui program de donaţii 
salariale;
 -   cumpăraţi şi purtaţi o brăţară Împreună 
pentru Copii care costă doar 4 lei şi contribuiţi la 
gustarea zilnică a unui copil care vine la 
centrele comunitare;
 -   fiţi unul din voluntarii noştri. Dedicaţi un pic 
din timpul dumneavoastră liber copiilor din 
centre şi ajutaţi-i la teme sau jucându-vă cu ei 
sau participaţi la evenimentele organizate de 
FRCCF în fiecare an.  

Dacă sunteţi factor de decizie în cadrul unei 
companii puteţi să susţineţi misiunea FRCCF 
astfel:

 -    organizaţi alături de noi evenimente pentru 
copiii şi comunitatea în care compania 
dumneavoastră activează; puteţi fi alături de noi 
prin sponsorizări de 1 iunie sau de Crăciun;
 -   direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit 
statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a 
companiei, către FRCCF;
 -   contribuiţi cu produse care credeţi care ar fi 
de folos copiilor şi părinţilor acestora, cum ar fi 
hrană, medicamente, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite etc.;
 -   iniţiaţi un program de donaţii salariale în 
cadrul companiei, convingându-vă salariaţii de 
utilitatea unor donaţii de acest fel;
 -   alegeţi să oferiţi partenerilor dumneavoastră 
felicitări de Paşti şi de Crăciun confecţionate 

Viitorul copiilor noştri depinde de ceea ce le 
dăruim astăzi
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Consiliere Antidrog al Judeţului Direcţia Muncii, Familiei şi Mulţumim!
Satu Mare Egalităţii de Şanse Satu Mare
Centrul de Recuperare a Copiilor Direcţia pentru Persoane cu 24 FUN
cu Handicap Motor HandicapABN Amro Bank
Centrul de Resurse CREST Diverta Cîmpia TurziiAdevărul de Cluj
Centrul de Tineret Tim Tin ECCE HomoAdministraţia Socială Comunitară 
Centrul de Voluntariat Cluj Electrica Transilvania NordOradea
Centrul de Zi Acoperământul EuroradAeroportul Internaţional Cluj-
Maicii Domnului Evenimentul ZileiNapoca
Centrul maternal şi de zi Cîmpia Expo TransilvaniaAgence Nationale de l'Accueil des 
Turzii Facultatea de Sociologie şi Etrangers et des Migrations
Centrul Medical  Center Asistenţă Socială ClujAgenţia Judeţeană de Ocupare a 
Centrul Medical  Vanimed Federaţia Organizaţiilor Forţei de Muncă Bihor
Centrul Medical Horia Creţeanu Neguvernamentale pentru CopilAgenţia Judeţeană de Ocupare a 
Centrul Medico Social Popeşti Federaţia Organizaţiilor Forţei de Muncă Cluj
Centrul pentru Diagnostic şi Neguvernamentale pentru Agenţia Judeţeană de Ocupare a 
Tratament Dezvoltare din RomâniaForţei de Muncă Satu Mare
Centrul Ţara Minunilor Fenster StyleAlpha Bank Cluj
Christiana FormdcAlpha TV
City News FornettiAndreniss S.R.L.
Clinica de Pediatrie Cluj FortechAntena 1 Cluj
Club Apollo Cîmpia Turzii Friesland România S.A.Asociaţia Caritas Diecezan 
Clubul Sportiv U-Mobitelco Cluj- Friss ÚjságGreco-Catolic Cluj
Napoca Fundaţia „Oameni pentru Asociaţia Comunitară Crasna-
Clubul Vedetelor Comunitate”Domăneşti
Cluj Express Fundaţia AlbinAsociaţia Familia Regăsită
Clujeanul Fundaţia d'Auteuil  FranţaAsociaţia Femeilor împotriva 
Coca-Cola HBC România Fundaţia Ecclesia MaterViolenţei Artemis
Cofetăria Anastyl Fundaţia Hans LinderAsociaţia Handicapaţilor Fizic 
Colegiul Tehnic „Victor Fundaţia OzoneSatu Mare
Ungureanu” Cîmpia Turzii Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţia Hors la Rue - Franţa
Comisia de arbitri Cîmpia Turzii Societăţii CivileAsociaţia pentru Relaţii 
Comité Catholique contre la Faim Fundaţia SmileComunitare
et pour le Développement - Franţa Gama&Gama S.R.L.Asociaţia româno-franceză Forum 
Consiliul General al Gavella Com S.R.L. Prietenia Cîmpia Turzii
Departamentului Seine-Saint Gazeta de Nord-VestAsociaţia STEA Satu Mare
Denis  Paris Glasul SătmaruluiAuchan Cluj
Consiliul Judeţean Cluj GPV RomâniaAutoritatea de Sănătate Publică a 
Consiliul Judeţean Satu Mare Grădiniţa cu Program Prelungit Judeţului Bihor
Cooperativa de Credit „Comoara” „14 Mai” Satu MareAutoritatea Naţională pentru 
Popeşti Grup 4 InstalaţiiProtecţia Drepturilor Copilului
Correct Media Grup de LuxBanca Transilvania
Criad 2004 Grupul Şcolar Industrial PopeştiBazar Media
Cronica Sătmăreană Grupul Şcolar Terapia Cluj-Benvenutti
Dani Sound NapocaBihari Naplo
Danone Cluj Habitat for Humanity Cluj-NapocaBihoreanul
Delta Hipermarket Real Satu Mare Brantner-Vereş S.A.
Direcţia de Evidenţă a Informaţia ZileiBRD Groupe Société Générale
Persoanelor Bihor Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brutăria Ioasim
Direcţia de Evidenţă a BihorBucurom Cîmpia Turzii
Persoanelor Oradea Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cabinet de Avocatură Dănuţ 
Direcţia Generală de Asistenţă Satu Mare Şerdean
Socială şi Protecţie a Copilului Inspectoratul Şcolar Judeţean Cabinet de Avocatură Dorin 
Bihor BihorLojigan
Direcţia Generală de Asistenţă Inspectoratul Şcolar Judeţean ClujCantina Socială „Sf. Iosif”
Socială şi Protecţie a Copilului Inspectoratul Şcolar Judeţean Cantina Socială Sf. ştefan
Cluj Satu MareCaritas Satu Mare
Direcţia Generală de Asistenţă Instituţia Prefectului Judeţului ClujCarrefour Cluj
Socială şi Protecţie a Copilului iQuest TechnologiesCasa de Cultură a Studenţilor Cluj
Satu Mare JeanetteCastel Banffy  Asociaţia 
Direcţia Generală de Finanţe Junior StarUmanitară
Publice a Judeţului Cluj Jurnalul BihoreanCâmpan Bazar Cîmpia Turzii
Direcţia Generală Judeţeană de Kaufland ClujCelina Prod
Sănătate Publică Satu Mare KronikaCentrul de Asistenţă şi 
Direcţia Judeţeană de Tineret LeonardoReintegrare pentru Copii Victime 
Satu Mare Librăria Delphiale Traficului sau Neacompaniaţi 
Direcţia Muncii, Familiei şi Liceul „Nicolae Bălcescu” Cluj-Satu Mare
Egalităţii de Şanse Bihor NapocaCentrul de prevenire abuz
Direcţia Muncii, Familiei şi Liceul „Onisifor Ghibu ” OradeaCentrul de Prevenire, Evaluare şi 
Egalităţii de Şanse Cluj Liceul „Pavel Dan” Cîmpia Turzii
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Liceul cu Program Sportiv Bihorul Quo Vadis Café Şcoala „Ioan Agârbiceanu” Cluj-
Liceul de Artă Oradea Radio Cluj Napoca
Liceul de Arte Plastice „Romulus Radio France International Cluj Şcoala „Ioan Lupaş” Cluj-Napoca
Ladea” Cluj-Napoca Radio Guerrilla Cluj Şcoala „Ioan Slavici” Oradea
Liceul de Coregrafie Cluj-Napoca Radio Impuls Şcoala „Ion Creangă” Cluj-
Liceul de Muzică „Sigismund Radio KissFM Napoca
Toduţă” Cluj-Napoca Radio ProFM Şcoala „Iuliu Deac” Cîmpia Turzii
Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan ” Radio Renaşterea Şcoala „Lucian Blaga” Cluj-
Oradea Radio Transilvania Cluj Napoca
Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Radio Transilvania Oradea Şcoala „Lucreţia Suciu” Oradea
Steinhardt” Radio Vocea Evangheliei Oradea Şcoala „Mihai Viteazul” Cîmpia 
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Regia Autonomă a Domeniului Turzii 
Cîmpia Turzii Public Cluj-Napoca Şcoala „Mircea Eliade” Satu Mare
Lions Club Regia Autonomă Judeţeană Apă- Şcoala „Nicoale Iorga” Cluj-
Logo Design Canal Cluj Napoca
Lotus Market S.R.L. România Hypermarche Şcoala „Nicolae Bălcescu” 
Magazinul Accent România Liberă Oradea
Magazinul Dance Rompres şcoala „Nicolae Steinhardt” Satu 
Magazinul Elvira Rondocarton Mare
Maros Bike Rotary Club Şcoala „Nicolae Titulescu Cluj-
Mediafax Transilvania Rubin King 2000 S.A. Napoca
Medsan Sales Consulting Şcoala „Octavian Goga” Cluj-
Merlin Consulting Serviciul de Ajutor Maltez Cluj Napoca
Metro Cash&Carry Cluj Serviciul de Reintegrare Socială Şcoala „Simion Bărnuţiu” Cluj-
Metro Cash&Carry Oradea şi Supraveghere de pe lângă Napoca
Minerva Tribunalul Cluj Şcoala de Arte şi Meserii „Ioan 
Monitorul de Cluj Serviciul Protecţie Socială Bococi” Oradea
Mureşan Dragoş Apostol S.R.L. Consiliul Local Cluj-Napoca şcoala de Arte şi Meserii Gherţa 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca Serviciul Public de Asistenţă Mică
Muzeul Etnografic al Transilvaniei Socială Cîmpia Turzii Şcoala Generală Domăneşti
Muzeul Judeţean Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Şcoala Generală Nr. 10 Cluj-
Muzeul ţării Crişurilor Socială Oradea Napoca
NCN Serviciul Public de Asistenţă Şcoala Generală nr. 10 Satu Mare 
NewsIn Socială Satu Mare Şcoala Generală Nr. 13 Satu 
Nokia Sheffield Grup Mare 
Novo Trucks Software Şcoala Generală Nr. 21 Cluj-
One TV Spitalul Cîmpia Turzii Napoca
Orange România Spitalul Clinic de Copii Cluj Şcoala Generală Nr. 3 Cluj-
Organizaţia de Voluntariat EIRINE Spitalul Clinic de Obstretică şi Napoca
Otto Hermann S.R.L. Ginecologie Oradea Şcoala Generală Nr. 6 Cluj-
Ozone Laboratoires Spitalul Clinic Municipal „Dr. Napoca
Palatul Copiilor Cluj-Napoca Gavril” Curteanu Oradea Şcoala Generală nr.5 Satu Mare
Parohia Domăneşti Spitalul de Psihiatrie Cluj Şcoala Specială nr. 2  CRDEII
Pauline Padley Spitalul de Psihiatrie Infantilă Cluj Şcoala Specială Popeşti
Peak Toys Studio Impress Design Televiziunea Transilvania
Policlinica TBC Satu Mare Szabadsag Telezimex S.A.
Poliţia Cîmpia Turzii Szatmari Magyar Hirlap Terapia Ranbaxy
Poliţia de Proximitate Cluj Şcoala „A. V. Voievod” Cluj- Teta Consult
Poliţia de Proximitate Satu Mare Napoca Tipografia Bion
Praktiker Oradea Şcoala „Alexandru Roman” TVR Cluj
Press Vitrina Oradea TVS Oradea
Primăria şi Consiliul Local Cîmpia Şcoala „Anghel Saligny” Cluj- UBB Radio
Turzii Napoca UNICEF
Primăria şi Consiliul Local Cluj- Şcoala „Augustin Maior” Cluj- Unilever
Napoca Napoca UNIMET CUG SA
Primăria şi Consiliul Local Dej Şcoala „Avram Iancu” Cîmpia Unitatea Militară 01969 Cîmpia 
Primăria şi Consiliul Local Gherţa Turzii Turzii
Mică Şcoala „Avram Iancu” Satu Mare Universitatea „Babeş-Bolyai”
Primăria şi Consiliul Local Moftin Şcoala „Bălcescu-Petofi” Satu Universitatea din Oradea
Primăria şi Consiliul Local Oradea Mare University of Delaware
Primăria şi Consiliul Local Popeşti Şcoala „David Prodan” Cluj- World Vision Cluj
Primăria şi Consiliul Local Satu Napoca Zahărul Oradea S.A.
Mare Şcoala „Decebal” Oradea Ziarul Crişana
Pro TV Oradea Şcoala „Decebal” Oradea Ziarul Realitatea Bihoreană
Prodcom Cîmpia Turzii Şcoala „Dimitrie Cantemir” Ziarul Reggeli Ujsag
Proiectul Autostrada Transilvania Oradea Ziua de Cluj
Proplanta Şcoala „Eugen Pora” Cluj-Napoca
ProTV Cluj Şcoala „George Coşbuc” Oradea
Provident Financial Şcoala „Grigore Moisil” Satu Mare
Psihoselect Şcoala „Horea” Cluj-Napoca 
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