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Dragi beneficiari, susţinători şi angajaţi ai 
FRCCF, 

Anul 2008 s-a terminat cu bine şi asta 
înseamnă pentru FRCCF că a reuşit să îşi 
îndeplineacă angajamentele faţă de copiii 
beneficiari şi faţă de familiile acestora, faţă de 
mii de persoane aflate  în dificultate. În acelaşi 
timp, a însemnat îndeplinirea promisiunilor 
făcute faţă de finanţatorii care au avut 
încredere în FRCCF.

A doua parte a anului a stat sub apăsătoarele 
previziuni legate de criza financiară mondială 
care se pregăteşte să îşi arate colţii în România 
în anul 2009. De parcă nu erau şi aşa multe 
familii cu venituri modeste şi copii a căror 
drepturi nu sunt respectate, noua ameninţare 
a crizei demonstrează că traversăm o perioadă 
critică pentru familii şi pentru cei care oferă 
servicii sociale. O perioadă dificilă, care se 
spune că se va caracteriza prin creşterea 
nevoilor categoriilor defavorizate şi scăderea 
resurselor  disponibile ONG-urilor pentru 
derularea de proiecte sociale. 

Instituţional, pentru FRCCF, momentul este 
dificil pentru că se suprapune cu pierderea 
celui mai consecvent colaborator: organizaţia 
parteneră britanică EveryChild, care după 18 
ani de activitate în România a decis că este 
cazul să înceteze a mai finanţa proiecte sociale 
într-o ţară membră a Uniunii Europene.

Îi mulţumim EveryChild pentru susţinerea atât 
de îndelungată şi utilă şi îi urăm ca pe mai 
departe să aducă alinare oamenilor aflaţi în 
suferinţă.

Urarea pentru noi, românii, este să 
demonstrăm solidaritate, hărnicie şi abilitate, 
altruism şi dorinţă de reuşită, să putem să le 
facem copiilor noştri trecerea prin perioada de 
criză cât mai uşoară.

Mihai-Florin Roşca, Director Executiv al FRCCF

 
“Este o bucurie pentru mine faptul ca FRCCF a 
oferit şi în 2008 ajutor pentru copiii aflaţi în 
dificultate. Sper ca anul 2009 sa fie un an bun 
pentru aceşti copii,  un an în care, cu ajutorul 
nostru, sa îşi continue şcoala ca sa poata 
deveni adulţi responsabili, educaţi şi 
independenţi de serviciile sociale.şi pe viitor sa 
devina adulţi responsabili.”

Livia Popescu, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al FRCCF 

Consiliul director FRCCF

Livia Popescu - preşedinte

Maria Roth - vicepresedinte

Kinga Kerekes - vicepreşedinte

Alina Costinas - membru

Robert Graham Harrison - membru

Amanda Griffith - membru

Mirela Marica - membru

Echipa FRCCF

87 de angajaţi cu 
normă întreagă şi 
cu fracţiune de 
normă

100 de voluntari



Dacă sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii 
puteţi să susţineţi copiii defavorizaţi 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;

- directionati 20% din impozitul pe profit platit 
statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a 

- contribuiti cu produse care credeti că ar fi de companiei, catre FRCCF;
folos copiilor si parintilor acestora, cum sunt 
hrana, medicamente, îmbracaminte, 
încaltaminte, rechizite etc.;

- initiati un program de donatii salariale în cadrul 
companiei, convingându-va salariatii de utilitatea 
unor donatii de acest fel;

- alegeti sa oferiti partenerilor dumneavoastra 
felicitari de Pasti si de Craciun confectionate 
dupa desenele copiilor care vin la centrele 
comunitare FRCCF. Puteti dovedi astfel înca o 
data comunitatii si partenerilor ca sunteti o 
companie de încredere si responsabila din punct 
de vedere social;

- creati împreuna cu noi campanii de marketing 
comunitar. Prin acestea putem responsabiliza 
împreuna consumatorii, în timp ce 
dumneavoastra câstigati un plus de imagine în 
fata lor. 

a fost organizaţia britanică The Christian Children' Funds 
of Great Britain care a fuzionat în 2002 cu The European 
Children' Trust, luând naştere EveryChild. Aceasta din 
urmă este, în prezent, principalul partener şi finanţator 
al FRCCF.

Misiune

În 2004, FRCCF a primit statutul de utilitate publică prin 
Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Hotărârea de Guvern 1479/2004. Fundaţia este membră 
Familie (FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi a Federaţiei ONG-urilor pentru Protecţia Copilului 
marginalizaţi, pentru ca aceştia să crească într-un mediu (FONPC), din 1999 şi face parte din reţeaua naţională 
familial protector, să beneficieze de educaţie şi de RuralNet, din European Federation for Street Children şi 
serviciile medicale de care au nevoie. este membru fondator Aparte – reţeaua de organizaţii şi 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie profesionişti care atrag resurse din comunitate. 
este una dintre cele mai mari şi stabile organizaţii 
neguvernamentale româneşti din domeniul protecţiei Programele FRCCF în 2008
copilului şi se află acum în al 12-lea an de activitate. În 
tot acest timp, fundaţia a ajutat copiii care trăiesc în În 2008, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 
sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi comunităţilor din Familie a fost alături de aproximativ 14.000 de oameni, 
care provin aceştia. FRCCF doreşte să îi ţină pe cei mici copii şi familiile lor. 
în familii, prevenind abandonul lor, şi vrea ca aceştia să Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şase centre 
aibă parte de şanse egale de a reuşi în viaţă. Fundaţia comunitare în mediul urban şi a trei asemenea centre în 
pune accentul pe educaţia şi sănătatea copiilor şi pe mediul rural.
mediul în care ei cresc. În 2008  activitatea fundaţiei s-a Mamele din Bihor, ai căror copii erau în pericol să fie 
concentrat pe judeţele Cluj, Bihor şi Satu Mare. abandonaţi în spitale sau în maternităţi, au fost 

sprijinite să îşi păstreze copiii, iar în Oaş copiii au fost 
Istoric ţinuţi departe de pericolele migraţiei şi ale traficului de 

fiinţe umane. 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a Adolescenţii din două comunităţi rurale din judeţul Cluj 
fost înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator au învăţat să devină antreprenori.

Împreună pentru copii

Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie



Copiii care primesc sprijin la FRCCF se luptă în fiecare zi cu 
lipsuri care îi împiedică să se bucure de copilărie, să meargă la 
şcoală sau să facă activităţile pe care ceilalţi copii de vârsta lor 
le fac. Ei ajung în aceste situaţii, în principal, din cauza nevoilor 
materiale ale familiei în care s-au născut.

În anul 2008, la cele cinci centre comunitare ale FRCCF din 
Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Cîmpia Turzii au participat 
la activităţi 910 copii. Numărul beneficiarilor serviciilor de 
asistenţă socială (acordate în centrele comunitare şi acasă la 
familii) este însă mai mare de 1300. Adulţii au colaborat cu 
asistenţii sociali în probleme care ţin de creşterea şi de 
educarea copiilor, de găsirea unei locuinţe sau a unui loc de 
muncă şi, nu de puţine ori, au primit ajutor financiar pentru 
ieşirea din situaţii limită.

Mihai este un copil de 10 ani şi este cel mai mare 
din trei fraţi. La doar 28 de ani, mama îi creşte 
singură. Acum câţiva ani, tatăl copiilor, din cauza 
alcoolismului şi a jocurilor de noroc, a împrumutat 
bani şi a girat cu casa în care locuiau. Au pierdut 
casa, iar tatăl i-a părăsit. Aflată în stradă cu copiii, 
mama a încercat să găsească un adăpost. Pentru că 
avea trei copii şi niciun venit, a fost refuzată în mod 
constant. În această situaţie, a fost nevoită să îi lase 
pe cei doi copii mai mici în plasament la o fundaţie. 
A găsit un loc de muncă şi o cameră unde să stea, 
într-un subsol, dar în felul acesta nu mai putea să îl 
supravegheze pe Mihai.

Atunci i-a întâlnit Carol, asistentul social al FRCCF. 
Prima acţiune a fost să îl aducă pe băieţel la centrul 
comunitar. Aici a fost ajutat să îşi facă temele şi 
consiliat de către psiholog şi psihopedagog. 
Personalul centrului comunitar a observat anumite 
întârzieri în dezvoltare şi a convins-o pe mamă să 
aleagă o şcoală potrivită pentru Mihai, unde să 
aibă şi un profesor de sprijin. 

Băiatul era foarte timid si de aceea nu avea 
prieteni. Acest lucru s-a schimbat în urma 
participarii la activitatile din centrul comunitar. Mai 
mult, Mihai are acum prieteni buni si ia parte cu 
mare drag la activitatile de socializare.

Între timp, mama a reusit sa închirieze o garsoniera 
si, lucrul cel mai important, sa îi aduca alaturi de ea 
si de Mihai pe fratele si sora baietelului. Acum, toti 
cei trei copii vin la centrul comunitar, care a devenit 
pentru ei o a doua casa, iar mama poate sa 
munceasca pentru ca niciodata sa nu mai fie nevoiti 
sa se desparta.

Centrele comunitare FRCCF Împreună pentru copii

Copiii asistaţi de FRCCF, deşi cresc în oraşe mari din 
Transilvania, trăiesc în sărăcie. Mulţi dintre ei nu au 
acasă pe cineva care să le acorde sprijin, nu au spaţiu 
unde să înveţe şi, adeseori, le lipseşte o masă decentă. 

Pentru ca ei să aibă parte de o gustare zilnică şi de 
sprijinul de care au nevoie pentru a face faţă şcolii, 

Dacă doriţi să sponsorizaţi un copil sau aveţi nevoie de persoane generoase din Marea Britanie au ales să ajute 
mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, scrieţi-copiii aflaţi în dificultate din România, printr-un sistem 
ne la adresa .de sponsorizare unu la unu.

Începând cu 2006, acest sistem a fost introdus şi în 
România, astfel încât orice român care doreşte să ajute 
în mod constant şi eficient un copil în dificultate, poate 
să o facă. Cu o donaţie lunară de 60 RON, drepturile 
acestuia vor fi protejate, iar nevoile îndeplinite. Orice 
persoană adultă poate să sponsorizeze un copil, despre 
care să primească informaţii la intervale de timp 
prestabilite. 

Copilul va putea astfel să beneficieze de programele 
FRCCF şi să frecventeze centrele comunitare, unde va 
primi sprijin la teme, va participa la meditaţii şi va primi 
ajutor din partea specialiştilor de aici. 

Acest program se desfăşoară pe o durată nelimitată, iar 
sponsorul are oricând posibilitatea să se retragă. 

donatii@frccf.org.ro

Luaţi 
sub protecţia 

dumneavoastră 
un copil 

în dificultate 

mailto:donatii@frccf.org.ro


“Acasa nu au cum sa învete toti copiii odata, deoarece 
nu au spatiu suficient. Asa ca Lucia, Ana, Mioara si 
Lucreţia. îsi fac temele zilnic la centru, cu sprijinul 
învatatoarei, iar acasa doar învata. Asta ajuta mult. Cât 
timp surorile sunt la centru, fetele mai mari reusesc sa 
învete acasa.” (Cornelia, mama)

Familia T. este compusa din 12 persoane: parintii, 9 fete 
si un baiat. Dintre cei 10 copii, 8 merg la scoala. Cu totii 
locuiesc într-un apartament de doua camere întunecos 
si aglomerat. Nu au paturi suficiente si nici spatiu în care 
copiii sa îsi faca temele. Tatal munceste de dimineata 
pâna seara, iar mama are grija de casa si de copii. 
Cea mai mare problema a familiei este ca banii câstigati 
de tata nu ajung pentru asigurarea strictului necesar al 
familiei. La aceasta se adauga spatiul de locuit impropriu 
pentru nevoile familiei si problemele de vedere pe care 
le are tatăl si şase dintre fete.

Din anul 2007, cinci dintre fetele familiei vin la centrul 
comunitar. 
În anul care a trecut, asistentul social si psihologul au 
lucrat cu parintii, astfel încât sa îmbunatateasca relatiile 
din familie si sa creeze un climat în care copiii sa se 
poata dezvolta. Pentru ca familia nu îsi permitea 
consultatiile oftalmologice si ochelarii, FRCCF a platit 
pentru cele şase perechi de ochelari de care fetele 
aveau atâta nevoie.

La fel ca şi fetele familiei T., alţi aproape 500 de copii au 
primit în anul 2008 sprijin la teme în centrele 
comunitare. În jur de 300 de copii au beneficiat de 
sprijinul profesorilor care i-au meditat, pentru a trece cu 
bine de testele naţionale, de bacalaureat sau de 
corigenţă. În fiecare zi, copiii primesc o gustare, iar cei 
care locuiesc mai departe de centrul comunitar, primesc 
un bilet de autobuz. 

“Îmi place aici că primim mâncare. Uneori se dă mâncare 
caldă” (Alina, 10 ani)

Centrele comunitare FRCCF

Alegeţi ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră: 
· să ajungă în bugetul de Stat 
· să potolească foamea unui copil defavorizat;

Puteţi decide ca prin 2% din impozitul datorat statului să 
ajutaţi copiii ce provin din familii nevoiaşe! Sprijinul pe 
care îl acordaţi astfel copiilor defavorizaţi vă costă 2 
minute din timpul dumneavoastră. Dacă nu veţi 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la numărul 
direcţiona aceşti bani, ei nu vă vor fi înapoiaţi, ci vor 

de telefon 0264-594893 sau pe adresa de e-mail 
rămâne la bugetul de stat. 

donatii@frccf.org.ro. 
Trebuie doar să completaţi formularul 230 (dacă aveţi Nimeni nu este obligat să ajute un copil care nu este al 
venituri doar din salarii) sau formularul 200 (dacă aveţi şi său, dar unii aleg să îşi ofere sprijinul!
alte venituri), cu datele de mai jos.

Denumire entitate
nonprofit

Cod de identificare fiscală al entităţii
nonprofit

Cont bancar (IBAN)

FRCCF 9898291 RO32BUCU644091102511RO09

Împreună pentru copii



Când a venit la centrul comunitar, Andreea nu ştia să 
scrie şi să citească, deşi era în clasa a doua. De fiecare 
dată când se apuca de lucru, plângea zicând: „eu nu ştiu 
să fac” sau „a mea e urâtă, ceilalţi se descurcă mai bine 
decât mine”. Se subestima mereu. Psihologul a lucrat 
mult cu ea şi astfel a făcut progrese, deja citeşte cursiv 
şi scrie frumos, îşi face temele singură, fără să aibă 
nevoie de un adult care să o îndemne la lucru. Când îşi 
termină temele, din propria iniţiativă se duce şi îşi alege 
cărţi de pe raft şi le citeşte. Cu acest comportament îi 
influenţează pozitiv şi pe ceilalţi copii. 

”Mie îmi place la centru fiindcă mă ajută la teme şi am 
o prietenă cu care am făcut cunoştinţă aici la centru. În 
sală stăm una lângă alta şi ne înţelegem foarte bine şi 
acasă mergem împreună. Îmi plac şi activităţile din 
centru. Într-o zi am făcut 13 fişe şi am primit puncte 
roşii. La concursul cu drepturile copilului am câştigat 
locul I. Când facem boacăne ne pune Zoli să facem 10 
ture împrejurul curţii şi este foarte haios să fugim prin 
curte. Îmi place la grupul de arte, pentru că de fiecare 
dată facem ceva diferit şi îmi place mai ales când lucrăm 
cu sclipici. Îmi place şi la grupul de dans.”
 (Andreea, 8 ani)

Cei 437 de copii şi adulţi care au primit sprijinul 
psihologului, pot acum să  comunice mult mai bine  cu cei 
din jur, se integrează mai uşor în colectivitate, dar, mai 
ales, au mai puţine probleme în relaţiile cu părinţii, 
respectiv cu copiii. Pentru dezvoltarea abilităţilor de 
vorbire, de scris, dar şi de învăţare, 344 de copii au avut 
parte de consilierea psihopedagogilor. 

Grupurile de arte/creaţie sunt printre cele mai îndrăgite de 
către cei mici. În 2008, 360 de copii şi-au dezvoltat 
deprinderi în pictură, desen, lucru manual, confecţionare 
de obiecte diverse. În luna iulie, la Cluj-Napoca, au venit în 
centrele comunitare meşteri populari şi i-au învăţat pe 
copii să sculpteze, să confecţioneze podoabe din mărgele şi 
diferite obiecte din pănuşi. Toate aceste activităţi au avut 
loc sub auspiciile “Zilei de joacă”, un proiect care s-a 
desfăşurat în toate ţările în care partenerul britanic, 
EveryChild, are proiecte.
În luna decembrie, graţie angajaţilor Unicredit, la cercurile 
de arte, copiii au confecţionat diferite obiecte specifice 
Crăciunului. Acestea s-au vândut la căsuţa FRCCF de la 
târgul de Crăciun. Din banii obţinuţi, pe tot parcursul 
anului 2009, copiilor din centrele comunitare le vor fi 
sărbătorite zilele de naştere într-un cadru festiv.

În centrele comunitare, 120 de copii au participat la 
grupuri de dezvoltare personala care, pe lânga scopul 
întaririi stimei de sine, au avut si scopul de a-i ajuta să se 
cunoască mai bine,  să fie empatici si asertivi cu cei din jur.

Centrele comunitare FRCCF



75 de copii din clasa a VIII-a si a XII-a au fost consiliati în 
ceea ce priveste scoala pe care sa o urmeze si profesia 
care li se potriveste cel mai bine aptitudinilor si 
intereselor pe care le au.
În Cluj-Napoca şi Oradea, medicii FRCCF au acordat 
consultaţii medicale primare şi au distribuit 
medicamente unui număr de aproximativ 300 de copii şi 
adulţi. De asemenea, în toate centrele comunitare, 
copiii au învăţat lucruri de bază despre igiena personală, 
despre alimentaţia sănătoasă şi despre cum să se 
menţină sănătoşi. La aceste cercuri de educaţie pentru 
sănătate au participat 220 de copii.
Activităţile care sunt de departe cele mai îndrăgite de 
copii în centrele comunitare sunt cele de socializare şi 
de petrecere a timpului liber. Fie că e vorba despre 
vizionare de filme, despre cercuri de teatru, despre 
excursii sau vizite, despre jocuri interactive sau activităţi 
sportive, cei mici sunt mai mult decât bucuroşi să 
participe. 750 de copii au beneficiat în anul trecut de 

Municipiului Cluj-Napoca, 
asemenea activităţi.

proiectul “Centre de zi- 
Pentru a îmbunatati situatia familiilor cu care FRCCF 

Împreuna pentru copii”. 
lucreaza, asistentii sociali încearca sa îi ajute pe parintii 

Dupa încheierea finantarii din 
care nu au un loc de munca sa îsi gaseasca unul. În 2008, 

partea Uniunii Europene, 
135 de adulti si-au cautat de lucru cu ajutorul Fundatiei. 

Consiliul Local al Municipiului 
La Cluj-Napoca, 91 de familii au apelat la ajutorul 

Cluj-Napoca a preluat o mare 
juristului, pentru situaţii în care erau nevoiţi să se 

parte din cheltuieli, astfel încât 
adreseze justiţiei, pentru întocmirea de acte sau pentru 

copiii sa fie în continuare 
obţinerea unor drepturi.

sustinuti pentru a nu abandona 
Pâna în iulie 2008, în cele doua centre comunitare din 

scoala.
Cluj-Napoca s-a desfasurat, în parteneriat cu Primaria 

Molnia este unul din doctorii care au lucrat în 
2008 pentru a îmbunătăţi starea de sănătate 
a copiilor şi a familiilor asistate de FRCCF. Ea 
este foarte dedicată şi luptă pentru fiecare 
copil care îi cere ajutorul. Ana are 12 ani şi a 
ajuns în biroul Molniei la începutul anului 
2008. ”Când am văzut-o prima dată, a venit la 
mine din cauza unei răceli. Se simţea rău. 
Arăta ca o fetiţă de 7 ani. I-am pus întrebările 
obişnuite de consultaţie şi am fost şocată să 
aflu că avea de fapt 12 ani. Nu mi-a venit să 
cred. Imediat după această întâlnire am 
vorbit cu asistentul social care se ocupă de 
cazul Anei. Fetiţa spunea adevărul”, spune 
Molnia. În câteva zile, Ana a fost dusă la un 
doctor specialist care şi-a pus diagnosticul: 
hormonii de creştere ai fetiţei sunt prea 
puţini. Doctorul FRCCF a întocmit toate actele 
necesare, iar acum Ana primeşte gratuit, 
până la vârsta de 18 ani, injecţii cu hormoni 
de creştere, lucru aprobat de Comisia 
Naţională de Sănătate. Fetiţa a învăţat să îşi 
facă singură injecţiile, iar acum are şansa de a 
creşte în mod normal, ca toate colegele ei de 
şcoală.

Centrele comunitare FRCCF

Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Satu Mare

284.475,98

Proiect comunitar - Măguri-Răcătău
20.490,19

Proiect comunitar Domăneşti
41.675,51

Prevenirea abandonului 
copiilor sub doi ani

129.078,71

Clujul are Suflet
522.819,24

Vreau sa fiu antreprenor!
38.787,49

Prevenirea pericolelor 
migratiei si traficului de copii

141.948,80 Proiecte închise
19.714,17

Alte cheltuieli
50.232,15 Centrul comunitar Popeşti

31.105,66 Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Cluj-Napoca

843.033,65

Proiect de dezvoltare 
comunitară  urbană - Cîmpia Turzii

229.091,80Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Oradea

317.553,57

Raport financiar

Granturi   301.658,33 10,99%

 
Sponsorizări de la persoane juridice 439.468,14 16,01%

Donaţii de la persoane fizice 108.051,50 3,94%
Direcţionare 2% de la contribuabili 26.156,39 0,95%
Autorităţi locale, Primăria Cluj-Napoca 190.511,40 6,94%
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 154.860,00 5,64%
EveryChild 1.374.679,64 50,08%
Venituri proprii 149.813,68 5,46%
Total 2.745.199,08 100.00%

FONPC  50.326,00  
Primăria Cluj-Napoca, fonduri UE prin PHARE 111.510,31  
Prevenirea abandonului copiilor sub doi ani 91.331,04  
ARC (Asociaţia pentru Relaţii Comunitare) 12.750,00  
SSD prin Consiliul Judeţean Satu Mare 35.740,98

Donaţii în natură 76.593,97  
Donaţii în bani 362.874,17  

Venituri (RON)

Distribuţia cheltuielilor pe proiecte (RON)



Claudiu are 16 ani, este la liceu şi are o inteligenţă peste medie. Când a venit la 
“Clujul are Suflet”, locuia cu sora bolnavă de epilepsie, cu mama şi concubinul 
acesteia, dar şi cu alte patru persoane. În total, opt oameni într-o cameră şi o 
bucătărie. Relaţiile cu familia erau foarte proaste, lipsite de orice formă de sprijin. 
Mai mult, adulţii îl încurajau să abandoneze şcoala şi să lucreze, aşa cum făcuseră 
toţi tinerii din anturajul său. 
La sfârşitul primului semestru al anului şcolar, Claudiu avea mari probleme la 
şcoală: era corigent, avea multe medii de 5 şi nota 7 la purtare, pentru absenţe. În al 
doilea semestru, adolescentul a participat la activităţile centrului de zi, unde a 
dobândit încredere în capacităţile sale şi a conştientizat cât de important este să 
facă o şcoală. La materii la care fusese în risc de corigenţă, a avut de această dată 
medii de 9 şi de 10, iar numărul absenţelor s-a redus de la 114 la 12. 
S-a mutat la bunica din partea tatălui, unde condiţiile de locuit sunt mult mai bune 
şi unde este departe de mediul nociv în care trăia înainte. Prin participarea la 
grupurile şi activităţile de socializare şi dezvoltare, Claudiu şi-a îmbunătăţit 
capacitatea de relaţionare cu cei din jur, nu de puţine ori fiind recunoscut ca şi lider 
de către ceilalţi adolescenţi din centrul „Clujul Are Suflet”, datorită iniţiativelor şi a 
creativităţii de care dă dovadă. 
El este acum un model pozitiv pentru colegii lui cu probleme de comportament cu 
care continuă să se întâlnească în fiecare zi la centru.

“Imi place că ţi se acordă încredere la Clujul Are 
Suflet, că părerea ta contează. Nu în ultimul rând 
îmi place şi grija pe care o avem unii de alţii şi faţă 
de „copiii noştri”, aşa cum îi numim noi, asistentele 
sociale, pe adolescenţii care frecventează centrul. 
Vorbim despre copii care poate nu au auzit 
niciodată o vorbă bună din partea părinţilor, care 
nu ştiu ce înseamnă cuvintele „dragoste” şi „grijă”, 
copii debusolaţi, copii care au fost abuzaţi, neglijaţi 
sau pur şi simplu ignoraţi. Pentru viitorul acestor 
copii luptăm cu toţii, aici, la Clujul Are Suflet”. 
(Andreea, asistent social)

„Clujul are Suflet” 

„Mie centrul de zi „Clujul Are 
Suflet” mi-a adus ajutor la 
meditaţii, şi-i mulţumesc d-nei 
Cristina...şi la Ioana şi Mihaela 
că mă ajută să-mi găsesc 
liceul potrivit. Andreea îţi 
mulţumesc pentru ajutor la 
engleză!”

„Mi-a plăcut excursia de la 
Sighişoara; m-a ajutat să-mi 
fac prieteni noi”. 

„Mie centrul mi-a adus 
jumatatea, adica pe Eny”. 

„Mie centrul de zi „Clujul Are 
Suflet” mi-a adus dulciuri, 
haine si mâncare”. 

un proiect iniţiat şi finanţat de

La începutul anului 2008, si-a deschis portile centrul de zi 
„Clujul are Suflet” cu scopul de a facilita integrarea 
scolara si profesionala a tinerilor si a adolescentilor din 
familii defavorizate sau din institutii de protectie.
În primul an de functionare, 261 de adolescenti au 
beneficiat de ajutorul specialistilor centrului de zi. 

Dintre cei 65 de adolescenţi în pericol de a abandona 77 dintre adolescenţi îşi cunosc interesele educaţionale şi, 
şcoala, 57 au promovat în noul an şcolar, iar din 7 datorită acestui fapt, 14 dintre ei s-au transferat la şcoli 
adolescenţi care abandonaseră şcoala, 6 şi-au reluat mai potrivite şi vor avea şansa de a-şi găsi mai uşor un loc 
studiile în toamna anului 2008. de muncă după absolvire, iar 17 tineri au absolvit o formă 

de calificare profesională.
Cei 37 de tineri care au terminat clasa a VIII-a sau a XII-a 
au primit orientare vocationala si au mers la scoala S-au ameliorat problemele conflictuale, emoţionale, 
profesionala, la liceu sau la facultate. psihice şi psihiatrice la 43 de tineri, ceea ce reduce şi 
46 dintre tineri au fost angajaţi în cursul anului 2008, iar probabilitatea eşecului lor şcolar, relaţional şi previne 
15 dintre ei continuă şi acum să lucreze. comportamentele antisociale.

Condiţii de locuit

Chiar dacă locuiesc în mediul 
urban, condiţiile de locuit ale 
multor familii sunt precare. 30% 
dintre familii nu au apă curentă, 
20% nu au o bucătărie, iar 40% 
nu au baie. Numarul mediu de 
camere pe familie este de 1,75, 
ceea ce înseamna ca într-o 
camera locuiesc în medie 3 persoane.

Principalele probleme ale familiei

Întrebati fiind care sunt cele mai mari probleme cu care 
se confrunta familia, în top au fost achitarea 
cheltuielilor de întretinere (40%), lipsa locuintei sau 
locuinta improprie (30%), lipsa hranei adecvate sau 
insuficienta acesteia (22%). 

Raportat la nevoile copiilor, acestia resimt acut lipsa 
îmbracamintii adecvate, mai ales pentru perioada de 
iarna (35%) si au probleme în privinta conditiilor în care 
locuiesc (22%).

În jur de 6% dintre copii au cel putin un parinte plecat la 
munca în strainatate. La Oradea însa, 11% dintre copii 
au mama sau tatal plecati.

Oamenii de care 
suntem alături

Ce s-a schimbat în bine
în viaţa dumneavoastră
de când FRCCF vă este alături?

Îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare ale copiilor

Starea emoţională 
a copiilor
Ştiu mai multe 
în viaţa de zi cu zi

Cineva din familie şi-a găsit
un loc de muncă

Am avut la cine să apelez 
la necaz

Cluj-
Napoca

Oradea
Cîmpia
Turzii

Satu 
Mare

Toate
locaţiile

118 63 13 27 221

116 72 13 16 217

83 66 15 33 197

1 286615

146 715151221197



Prevenirea abandonului copiilor mai mici de doi ani

În judeţul Bihor, unul din 10 nou-născuţi riscă să fie abandonat 
în Maternitate sau în spitale de copii.

Proiectul „Implicarea comunităţilor locale din judeţul Bihor în 
prevenirea abandonului copiilor mai mici de doi ani”, finanţat 
de Unicef România, a continuat în anul 2008 în Oradea, 
Roşiori, Diosig şi Săcuieni. Din 149 de copii în risc de a fi 
abandonaţi, 96 au părăsit Maternitatea împreună cu mama 
lor, 27 se află încă în spitale pentru că au probleme de 
sănătate, iar 26 sunt acum în grija asistenţilor maternali. 
Pentru cinci mame care nu aveau acte de identitate s-au 
întocmit cărţi de identitate. Pentru patru copii care nu aveau 
certificate de naştere s-au întocmit aceste acte. S-au depus 17 
dosare la Tribunal pentru înregistrarea tardivă a naşterii în 
cazul copiilor de peste un an.

109 familii au primit ajutor material şi toate mamele au fost 
consiliate în privinţa metodelor de contracepţie.

Prevenirea pericolelor migratiei ilegale

La Gherţa Mică, în judeţul Satu Mare, 65 de copii au venit pe 
parcursul anului 2008 la centrul comunitar destinat copiilor cu 
părinţii plecaţi la muncă în străinătate. În lipsa părinţilor, micuţii 
au putut să se bazeze pe oamenii de la centrul comunitar, care 
i-au ajutat şi i-au îndrumat, astfel încât să aibă rezultate bune la 
şcoală, dar şi să ştie să se protejeze de riscurile traficului de 
fiinţe umane şi de migraţia ilegală.
21 de copii au avut medii generale mai mari în comparaţie cu 
anul şcolar anterior  şi majoritatea copiilor care au venit la 
centrul comunitar au o atitudine pozitivă faţă de şcoală. A fost 
editat un ghid pedagogic, destinat profesorilor din Oaş, care 
începând cu anul şcolar 2008-2009 îl folosesc la clasă, astfel 
încât să continue activitatea de prevenire a pericolelor 
migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane.

Prevenirea abandonului copiilor 
şi a pericolelor migraţiei

Marinela are 16 ani, nu are acte de identitate şi nu 
a mers niciodată la şcoală. Trăieşte în concubinaj 
cu Florin, minor şi el. Mai are 11 fraţi, iar tatăl ei s-
a sinucis. La prima vizită a asistentului social în 
familie, Marinela era însărcinată în luna a treia. 
Pentru că nu avea acte de identitate, nu avea acces 
la medic şi nici la serviciile sociale. Planurile ei erau 
să abandoneze copilul, la naştere. Chiar dacă i s-a 
explicat cum poate obţine actele, fetei îi era 
imposibil să le obţină, pentru că nu avea nici măcar 
banii cu care să se deplaseze în Oradea şi să 
plătească taxele legale.
Asistentul social a însoţit-o în demersurile pentru 
obţinerea certificatului de naştere, a cărţii de 
identitate, dar şi la înscrierea la medicul de familie. 
FRCCF a achitat taxele necesare şi a cumpărat 
vitaminele prescrise de medic.
În mai puţin de două luni, Marinela va naşte. Ea 
intenţionează să păstreze copilul în familie, dat 
fiind că atât ea, cât şi fetiţa vor beneficia de 
alocaţia de stat pentru copii, iar mama va primi 
indemnizaţia de naştere şi alocaţia de sprijin pentru 
familii monoparentale. În timpul vizitelor în familie, 
asistentul social o învaţă pe Marinela cum să fie o 
mamă bună, dar şi cum să se protejeze de o sarcină 
nedorită.

Oamenii de care 
suntem alături

Educatie

Referitor la educatia părinţilor, studiul arată că 
mamele au, în medie, puţin peste 8 clase absolvite 
în timp ce taţii, puţin peste 9 clase.

Venituri

Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 
2008 de 227 de lei. Raportat la coşul minim de 
consum calculat de Guvern (500 lei/lună/familie), 
jumătate dintre familii trăiesc cu un venit sub coşul 
minim de subzistenţă. 
75% dintre mame câştigau în  2008 sub salariul 
minim pe economie, în timp ce peste jumătate din 
taţi aveau un venit sub acelaşi nivel.
35% dintre mame şi 13% dintre taţi nu aveau nici o 
sursă de venit.

Cluj-Napoca Oradea Cîmpia Turzii Satu Mare

8,7 9,1

6,2

8,4

Număr mediu de clase - mame

8
8,6

9,89,2

Număr mediu de clase - taţi

Cluj-Napoca Oradea Cîmpia Turzii Satu Mare
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13%



Popeşti

În micul sat Popeşti, din judeţul Bihor, funcţionează centrul 
comunitar „Prietenia”. Locul este cu totul special, pentru că 
aici se întâlnesc la activităţi copiii din comunitate şi copiii din 
centrul de plasament. 29 de voluntari dedicaţi, îndrumaţi de 
un singur angajat al FRCCF, au desfăşurat în 2008 activităţi 
cu un număr de aproape 250 de copii: meditaţii, orientare 
şcolară şi profesională, cercuri de teatru, dans modern, 
dansuri şi tradiţii populare, pictură, sport, educaţie sanitară, 
protecţia mediului etc. De 1 Martie, copiii de la „Prietenia” 
au oferit mărţişoarele făcute de ei femeilor din căminul de 
bătrâni, celor din instituţiile din Popeşti şi femeilor singure 
din localitate.

Domăneşti

La Domăneşti, în judeţul Satu Mare, funcţionează un centru 
comunitar care în anul 2008 a adunat la diverse activităţi 
peste 120 de copii. Cele mai îndrăgite au fost cercurile de 
pictură, de dans, dar şi cercul de informatică, în cadul căruia 
60 de copii au învăţat să utilizeze calculatorul. Mulţi dintre 
copii realizează picturi foarte frumoase, dar Delia, care are 
acum 14 ani, a fost revelaţia cercului de pictură. În doar un 
an de când pictează la centrul comunitar, a reuşit să aibă 
lucrări expuse în două muzee din orăşele din Ungaria. 

În urma intervenţiei FRCCF, acum 2 ani, la Domăneşti s-a 
înfiinţat o asociaţie locală care să continue activităţile de 
dezvoltare comunitară. 

De foarte multă vreme îmi doream când voi fi mare să 
devin medic. În tot acest timp, era singurul lucru pe care-l 
ştiam în această privinţă. De când participăm la 
orientare şcolară şi profesională, am înţeles ce implică a 
fi medic… De acum înainte îmi iau angajament de a 
valorifica ce-am mai bun în ideea de a nu renunţa la 
acest vis al meu. (Bianca, 15 ani)

„Sunt mândru că în satul meu mic  oamenii s-au unit într-o 
organizaţie, încearcă să dezvolte satul pentru binele 
urmaşilor lor şi datorită acestei organizaţii am avut 
posibilitatea să învăţ să lucrez pe calculator ” (Karol, 14 ani)

„ Sunt fericită deoarece am devenit un copil apreciat şi 
felicitat în comunitate, pentru picturile pe care le-am 
realizat. M-am schimbat şi eu, sunt mai sociabilă şi ştiu 
ce vreau să fac în viitor, o să devin un pictor renumit.” 
(Delia, 14 ani)

Dezvoltare comunitară rurală

În fiecare an, FRCCF realizează un studiu sociologic 
asupra familiilor cu care lucrează. În 2008, 1.030 de 
familii au fost chestionate.
În total, datele culese se referă la 4.900 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 4,98.

Etnie

Peste jumătate dintre familiile ajutate sunt de etnie 
română. De etnie rromă sunt 23% dintre familii, 20% 
sunt de etnie maghiară şi o mică parte se declară de 
etnie mixtă.

Oamenii de care 
suntem alături

română 52%

mixtă 
5%

rromă 23%

maghiară 20%

Distribuţia familiilor în funcţie de etnie

4 membri
25%

5 membri
21%

3 membri
18%

2 membri
7%8 sau mai 

mulţi membri
10%

7 membri
6%

6 membri
13%

Distribuţia familiilor în funcţie de numărul de membri



32 de copii între 12 şi 15 ani din Copăceni 
şi Tureni (judeţul Cluj) au învăţat în 2008 
cum să îşi caute un loc de muncă, să 
gestioneze finanţele personale şi să îşi 
întemeieze o mică afacere. Toate acestea, 
în cadrul a două ediţii ale proiectului 
„Vreau să fiu antreprenor!”, susţinut 
financiar de Autostrada Transilvania.

În ambele comunităţi, copiii au construit o 
mică afacere. Au făcut fotografii colegilor 
de şcoală, profesorilor şi sătenilor, au 
prelucrat fotografiile, le-au listat şi le-au 
vândut. Toate acestea, după o planificare 
şi o promovare excelentă. Rata profitului a 
fost de peste 100%, iar comunităţile pot 
spera că în câţiva ani vor prospera datorită 
afacerilor micilor antreprenori. 

Profitul pe care tinerii îl obtin din afacerile 
pe care le deruleaza este reinvestit în 
proiect, pentru ca un numar cât mai mare 
de adolescenti sa dobândeasca deprinderi 
antreprenoriale.

“Am învăţat multe despre cum se poate conduce o 
afacere. Am învăţat ca poţi face multe, chiar dacă dispui 
de bani foarte puţini. Totul e să ai imaginaţie, să crezi în 
lucruri care par imposibile la prima vedere.” (Petru B.)

"Mie mi-a plăcut foarte mult acest curs, pentru că am 
învăţat multe lucruri noi care în viitor o să  ne fie de folos, 
lucruri pe care nu le ştiam. În timpul acestor cursuri am 
reuşit să aflu totul despre o afacere” (Mădălina G.)

Vreau să fiu antreprenor!

Copiii care vin la cele 8 centre comunitare ale FRCCF au 
parte de o atenţie deosebită,  datorită unor oameni  
dedicaţi,  care sacrifică din timpul lor şi îi ajută pe cei 
mici, din dorinţa de a le schimba în bine viaţa.
În jur de 100 de voluntari vin în mod constant în centrele 
comunitare şi dau o mână de ajutor la evenimentele 

A trăit departe de casă şi a muncit voluntar în fiecare zi, FRCCF.
pentru binele celor mici.La Gala Voluntariatului 2008 de la Cluj-Napoca, Miriam 
12 voluntari au devenit mentori pentru tot atâţia copii din Strunge, voluntara din Germania a FRCCF, a fost 
Centrul Comunitar “EveryChild” din Cluj-Napoca. Pentru desemnată “voluntarul anului” la categoria social. Miriam 
că în familiile lor nu au un model la care să se raporteze, a dedicat copiilor clujeni 18 luni din viaţa ei. 
aceşti copii au nevoie de un adult pe care să se poată 
baza şi al cărui model să îl urmeze. Proiectul care a 
început în octombrie 2008 se află acum la a treia ediţie şi 
se realizează, ca şi în anii anteriori, cu finanţare din 
partea companiei iQuest.
În luna august, 13 voluntari ai FRCCF au participat la o 
acţiune organizată de Unicef România.  Voluntarii au 
făcut 200 de pachete, care mai apoi au ajuns la copiii din 
Maramureş, grav afectaţi de inundaţii.
De 1 Iunie, pentru a intra în Cartea Recordurilor, 150 de 
voluntari au ajutat la organizarea evenimentului “Joonior 
Zâmbet”. 11 voluntari l-au ajutat pe Moş Crăciun la 
evenimentul “Crăciunul Copiilor”. 
4 voluntari au vândut cărţi de bucate, donate de autoarea 
Chira Carolina. S-au strâns peste 2.500 de lei, bani cu care 
copiii din centrele comunitare au primit hrană caldă în 
perioada sărbătorilor de iarnă.
Le mulţumim tuturor!

Voluntariat la FRCCF

Voluntari străini

75 de aviatori americani, ai 31 Fighter Wing, au renovat în 
luna august centrul comunitar din Cîmpia Turzii. Pentru 
această acţiune, ei au strâns 3.000 de dolari, rechizite, 
echipament pentru centrul comunitar, dulciuri şi jucării. 
La Popeşti, un grup de 10 tineri galezi au revenit în luna 
iulie, după doi ani de la prima lor vizită, şi au voluntariat la 
centrul comunitar. Pentru acţiunea lor au strâns în jur de 
5.300 de lei, cu care au plătit consultaţii şi ochelari pentru 
copii, au cumpărat rechizite şi jucării pentru cei mici.

A U T O S T R A D A       T R A N S I L V A N I A



Peste 1.500 de copii şi 150 de voluntari au realizat un desen pe 
asfalt de 6.658 de metri pătraţi, într-un eveniment organizat 
de FRCCF şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Academia 
Recordurilor Mondiale a omologat acest record, recunoscând 
performanţa copiilor clujeni.

De ziua lor, copiii din scolile clujene, îmbarcati în autobuzele 
speciale sau în masinile parintilor, au mers pe viitoarea sosea 
de centura a orasului Cluj-Napoca. Folosind mii de cutii de 
creta, ei au colorat 62 de vagoane de zâmbete de copil, 
concepute de elevii de la Liceul de Arta „Romul Ladea”.

Evenimentul a avut un scop caritabil, pe lânga cel de a 
sarbatori ziua copiilor. 21.000 de lei, strânsi cu ocazia 
evenimentului, au fost folositi pentru sprijinirea copiilor 
asistati de FRCCF. 

Acţiunii FRCCF s-au alăturat sponsori generoşi: Fundaţia 
Vodafone, Emerson, Unimet CUG, Logo Design, Rosal Grup. 
Inspectoratul Scolar Judetean a fost si de aceasta data, un 
partener de încredere. “Joonior Zâmbet” a fost promovat de 
partenerii media: TVR Cluj, Radio Impuls, Clujeanul, Monitorul 
de Cluj, Paprika Radio, 24FUN.

De 1 Iunie, în Cartea Recordurilor

1 iunie, alte locaţii

Daca la Cluj copiii au intrat în Cartea recordurilor, 
de 1 Iunie toti copiii din comunitatile unde FRCCF 
lucreaza au avut parte de o zi speciala. La 
Oradea, Satu Mare, Cîmpia Turzii, Popesti, 
Domanesti, sute de copii s-au bucurat de jocurile, 
concursurile si premiile oferite de FRCCF pentru 
ziua lor.

Ziua universală a drepturilor copilului

În saptamâna 17-20 noiembrie a fost marcata 
Ziua Universala a Drepturilor Copilului în centrele 
comunitare ale FRCCF prin organizarea de 
concursuri, grupuri educative, jocuri distractive si 
alte activitati menite sa îi ajute pe cei mici sa îsi 
cunoasca drepturile. 
Cei mai activi dintre copii si cei care îsi cunosc cel 
mai bine drepturile, au fost premiati cu dulciuri si 
cu jucarii.

Târgul de Crăciun

„Crăciunul copiilor” s-a aflat în 2008 la a patra ediţie. 
Organizat împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
evenimentul l-a adus pe Moş Crăciun în Piaţa Unirii timp de 
trei săptămâni. Acesta a împărţit cadouri pentru 1.300 de 
copii, care l-au colindat şi i-au spus poezii. Datorită 
generozităţii sponsorilor ca Orange, Unimet CUG, Timbark, 
Autonet, şi la acest eveniment s-au strâns fonduri pentru 
copiii asistaţi de FRCCF. Cei 23.000 lei strânşi vor fi folosiţi în 
acest an pentru copiii care vin în centrele comunitare.

Alte evenimente



Peste 1.500 de copii şi 150 de voluntari au realizat un desen pe 
asfalt de 6.658 de metri pătraţi, într-un eveniment organizat 
de FRCCF şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Academia 
Recordurilor Mondiale a omologat acest record, recunoscând 
performanţa copiilor clujeni.

De ziua lor, copiii din scolile clujene, îmbarcati în autobuzele 
speciale sau în masinile parintilor, au mers pe viitoarea sosea 
de centura a orasului Cluj-Napoca. Folosind mii de cutii de 
creta, ei au colorat 62 de vagoane de zâmbete de copil, 
concepute de elevii de la Liceul de Arta „Romul Ladea”.

Evenimentul a avut un scop caritabil, pe lânga cel de a 
sarbatori ziua copiilor. 21.000 de lei, strânsi cu ocazia 
evenimentului, au fost folositi pentru sprijinirea copiilor 
asistati de FRCCF. 

Acţiunii FRCCF s-au alăturat sponsori generoşi: Fundaţia 
Vodafone, Emerson, Unimet CUG, Logo Design, Rosal Grup. 
Inspectoratul Scolar Judetean a fost si de aceasta data, un 
partener de încredere. “Joonior Zâmbet” a fost promovat de 
partenerii media: TVR Cluj, Radio Impuls, Clujeanul, Monitorul 
de Cluj, Paprika Radio, 24FUN.

De 1 Iunie, în Cartea Recordurilor

1 iunie, alte locaţii

Daca la Cluj copiii au intrat în Cartea recordurilor, 
de 1 Iunie toti copiii din comunitatile unde FRCCF 
lucreaza au avut parte de o zi speciala. La 
Oradea, Satu Mare, Cîmpia Turzii, Popesti, 
Domanesti, sute de copii s-au bucurat de jocurile, 
concursurile si premiile oferite de FRCCF pentru 
ziua lor.

Ziua universală a drepturilor copilului

În saptamâna 17-20 noiembrie a fost marcata 
Ziua Universala a Drepturilor Copilului în centrele 
comunitare ale FRCCF prin organizarea de 
concursuri, grupuri educative, jocuri distractive si 
alte activitati menite sa îi ajute pe cei mici sa îsi 
cunoasca drepturile. 
Cei mai activi dintre copii si cei care îsi cunosc cel 
mai bine drepturile, au fost premiati cu dulciuri si 
cu jucarii.

Târgul de Crăciun

„Crăciunul copiilor” s-a aflat în 2008 la a patra ediţie. 
Organizat împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
evenimentul l-a adus pe Moş Crăciun în Piaţa Unirii timp de 
trei săptămâni. Acesta a împărţit cadouri pentru 1.300 de 
copii, care l-au colindat şi i-au spus poezii. Datorită 
generozităţii sponsorilor ca Orange, Unimet CUG, Timbark, 
Autonet, şi la acest eveniment s-au strâns fonduri pentru 
copiii asistaţi de FRCCF. Cei 23.000 lei strânşi vor fi folosiţi în 
acest an pentru copiii care vin în centrele comunitare.

Alte evenimente



32 de copii între 12 şi 15 ani din Copăceni 
şi Tureni (judeţul Cluj) au învăţat în 2008 
cum să îşi caute un loc de muncă, să 
gestioneze finanţele personale şi să îşi 
întemeieze o mică afacere. Toate acestea, 
în cadrul a două ediţii ale proiectului 
„Vreau să fiu antreprenor!”, susţinut 
financiar de Autostrada Transilvania.

În ambele comunităţi, copiii au construit o 
mică afacere. Au făcut fotografii colegilor 
de şcoală, profesorilor şi sătenilor, au 
prelucrat fotografiile, le-au listat şi le-au 
vândut. Toate acestea, după o planificare 
şi o promovare excelentă. Rata profitului a 
fost de peste 100%, iar comunităţile pot 
spera că în câţiva ani vor prospera datorită 
afacerilor micilor antreprenori. 

Profitul pe care tinerii îl obtin din afacerile 
pe care le deruleaza este reinvestit în 
proiect, pentru ca un numar cât mai mare 
de adolescenti sa dobândeasca deprinderi 
antreprenoriale.

“Am învăţat multe despre cum se poate conduce o 
afacere. Am învăţat ca poţi face multe, chiar dacă dispui 
de bani foarte puţini. Totul e să ai imaginaţie, să crezi în 
lucruri care par imposibile la prima vedere.” (Petru B.)

"Mie mi-a plăcut foarte mult acest curs, pentru că am 
învăţat multe lucruri noi care în viitor o să  ne fie de folos, 
lucruri pe care nu le ştiam. În timpul acestor cursuri am 
reuşit să aflu totul despre o afacere” (Mădălina G.)

Vreau să fiu antreprenor!

Copiii care vin la cele 8 centre comunitare ale FRCCF au 
parte de o atenţie deosebită,  datorită unor oameni  
dedicaţi,  care sacrifică din timpul lor şi îi ajută pe cei 
mici, din dorinţa de a le schimba în bine viaţa.
În jur de 100 de voluntari vin în mod constant în centrele 
comunitare şi dau o mână de ajutor la evenimentele 

A trăit departe de casă şi a muncit voluntar în fiecare zi, FRCCF.
pentru binele celor mici.La Gala Voluntariatului 2008 de la Cluj-Napoca, Miriam 
12 voluntari au devenit mentori pentru tot atâţia copii din Strunge, voluntara din Germania a FRCCF, a fost 
Centrul Comunitar “EveryChild” din Cluj-Napoca. Pentru desemnată “voluntarul anului” la categoria social. Miriam 
că în familiile lor nu au un model la care să se raporteze, a dedicat copiilor clujeni 18 luni din viaţa ei. 
aceşti copii au nevoie de un adult pe care să se poată 
baza şi al cărui model să îl urmeze. Proiectul care a 
început în octombrie 2008 se află acum la a treia ediţie şi 
se realizează, ca şi în anii anteriori, cu finanţare din 
partea companiei iQuest.
În luna august, 13 voluntari ai FRCCF au participat la o 
acţiune organizată de Unicef România.  Voluntarii au 
făcut 200 de pachete, care mai apoi au ajuns la copiii din 
Maramureş, grav afectaţi de inundaţii.
De 1 Iunie, pentru a intra în Cartea Recordurilor, 150 de 
voluntari au ajutat la organizarea evenimentului “Joonior 
Zâmbet”. 11 voluntari l-au ajutat pe Moş Crăciun la 
evenimentul “Crăciunul Copiilor”. 
4 voluntari au vândut cărţi de bucate, donate de autoarea 
Chira Carolina. S-au strâns peste 2.500 de lei, bani cu care 
copiii din centrele comunitare au primit hrană caldă în 
perioada sărbătorilor de iarnă.
Le mulţumim tuturor!

Voluntariat la FRCCF

Voluntari străini

75 de aviatori americani, ai 31 Fighter Wing, au renovat în 
luna august centrul comunitar din Cîmpia Turzii. Pentru 
această acţiune, ei au strâns 3.000 de dolari, rechizite, 
echipament pentru centrul comunitar, dulciuri şi jucării. 
La Popeşti, un grup de 10 tineri galezi au revenit în luna 
iulie, după doi ani de la prima lor vizită, şi au voluntariat la 
centrul comunitar. Pentru acţiunea lor au strâns în jur de 
5.300 de lei, cu care au plătit consultaţii şi ochelari pentru 
copii, au cumpărat rechizite şi jucării pentru cei mici.

A U T O S T R A D A       T R A N S I L V A N I A



Popeşti

În micul sat Popeşti, din judeţul Bihor, funcţionează centrul 
comunitar „Prietenia”. Locul este cu totul special, pentru că 
aici se întâlnesc la activităţi copiii din comunitate şi copiii din 
centrul de plasament. 29 de voluntari dedicaţi, îndrumaţi de 
un singur angajat al FRCCF, au desfăşurat în 2008 activităţi 
cu un număr de aproape 250 de copii: meditaţii, orientare 
şcolară şi profesională, cercuri de teatru, dans modern, 
dansuri şi tradiţii populare, pictură, sport, educaţie sanitară, 
protecţia mediului etc. De 1 Martie, copiii de la „Prietenia” 
au oferit mărţişoarele făcute de ei femeilor din căminul de 
bătrâni, celor din instituţiile din Popeşti şi femeilor singure 
din localitate.

Domăneşti

La Domăneşti, în judeţul Satu Mare, funcţionează un centru 
comunitar care în anul 2008 a adunat la diverse activităţi 
peste 120 de copii. Cele mai îndrăgite au fost cercurile de 
pictură, de dans, dar şi cercul de informatică, în cadul căruia 
60 de copii au învăţat să utilizeze calculatorul. Mulţi dintre 
copii realizează picturi foarte frumoase, dar Delia, care are 
acum 14 ani, a fost revelaţia cercului de pictură. În doar un 
an de când pictează la centrul comunitar, a reuşit să aibă 
lucrări expuse în două muzee din orăşele din Ungaria. 

În urma intervenţiei FRCCF, acum 2 ani, la Domăneşti s-a 
înfiinţat o asociaţie locală care să continue activităţile de 
dezvoltare comunitară. 

De foarte multă vreme îmi doream când voi fi mare să 
devin medic. În tot acest timp, era singurul lucru pe care-l 
ştiam în această privinţă. De când participăm la 
orientare şcolară şi profesională, am înţeles ce implică a 
fi medic… De acum înainte îmi iau angajament de a 
valorifica ce-am mai bun în ideea de a nu renunţa la 
acest vis al meu. (Bianca, 15 ani)

„Sunt mândru că în satul meu mic  oamenii s-au unit într-o 
organizaţie, încearcă să dezvolte satul pentru binele 
urmaşilor lor şi datorită acestei organizaţii am avut 
posibilitatea să învăţ să lucrez pe calculator ” (Karol, 14 ani)

„ Sunt fericită deoarece am devenit un copil apreciat şi 
felicitat în comunitate, pentru picturile pe care le-am 
realizat. M-am schimbat şi eu, sunt mai sociabilă şi ştiu 
ce vreau să fac în viitor, o să devin un pictor renumit.” 
(Delia, 14 ani)

Dezvoltare comunitară rurală

În fiecare an, FRCCF realizează un studiu sociologic 
asupra familiilor cu care lucrează. În 2008, 1.030 de 
familii au fost chestionate.
În total, datele culese se referă la 4.900 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 4,98.

Etnie

Peste jumătate dintre familiile ajutate sunt de etnie 
română. De etnie rromă sunt 23% dintre familii, 20% 
sunt de etnie maghiară şi o mică parte se declară de 
etnie mixtă.

Oamenii de care 
suntem alături
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Prevenirea abandonului copiilor mai mici de doi ani

În judeţul Bihor, unul din 10 nou-născuţi riscă să fie abandonat 
în Maternitate sau în spitale de copii.

Proiectul „Implicarea comunităţilor locale din judeţul Bihor în 
prevenirea abandonului copiilor mai mici de doi ani”, finanţat 
de Unicef România, a continuat în anul 2008 în Oradea, 
Roşiori, Diosig şi Săcuieni. Din 149 de copii în risc de a fi 
abandonaţi, 96 au părăsit Maternitatea împreună cu mama 
lor, 27 se află încă în spitale pentru că au probleme de 
sănătate, iar 26 sunt acum în grija asistenţilor maternali. 
Pentru cinci mame care nu aveau acte de identitate s-au 
întocmit cărţi de identitate. Pentru patru copii care nu aveau 
certificate de naştere s-au întocmit aceste acte. S-au depus 17 
dosare la Tribunal pentru înregistrarea tardivă a naşterii în 
cazul copiilor de peste un an.

109 familii au primit ajutor material şi toate mamele au fost 
consiliate în privinţa metodelor de contracepţie.

Prevenirea pericolelor migratiei ilegale

La Gherţa Mică, în judeţul Satu Mare, 65 de copii au venit pe 
parcursul anului 2008 la centrul comunitar destinat copiilor cu 
părinţii plecaţi la muncă în străinătate. În lipsa părinţilor, micuţii 
au putut să se bazeze pe oamenii de la centrul comunitar, care 
i-au ajutat şi i-au îndrumat, astfel încât să aibă rezultate bune la 
şcoală, dar şi să ştie să se protejeze de riscurile traficului de 
fiinţe umane şi de migraţia ilegală.
21 de copii au avut medii generale mai mari în comparaţie cu 
anul şcolar anterior  şi majoritatea copiilor care au venit la 
centrul comunitar au o atitudine pozitivă faţă de şcoală. A fost 
editat un ghid pedagogic, destinat profesorilor din Oaş, care 
începând cu anul şcolar 2008-2009 îl folosesc la clasă, astfel 
încât să continue activitatea de prevenire a pericolelor 
migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane.

Prevenirea abandonului copiilor 
şi a pericolelor migraţiei

Marinela are 16 ani, nu are acte de identitate şi nu 
a mers niciodată la şcoală. Trăieşte în concubinaj 
cu Florin, minor şi el. Mai are 11 fraţi, iar tatăl ei s-
a sinucis. La prima vizită a asistentului social în 
familie, Marinela era însărcinată în luna a treia. 
Pentru că nu avea acte de identitate, nu avea acces 
la medic şi nici la serviciile sociale. Planurile ei erau 
să abandoneze copilul, la naştere. Chiar dacă i s-a 
explicat cum poate obţine actele, fetei îi era 
imposibil să le obţină, pentru că nu avea nici măcar 
banii cu care să se deplaseze în Oradea şi să 
plătească taxele legale.
Asistentul social a însoţit-o în demersurile pentru 
obţinerea certificatului de naştere, a cărţii de 
identitate, dar şi la înscrierea la medicul de familie. 
FRCCF a achitat taxele necesare şi a cumpărat 
vitaminele prescrise de medic.
În mai puţin de două luni, Marinela va naşte. Ea 
intenţionează să păstreze copilul în familie, dat 
fiind că atât ea, cât şi fetiţa vor beneficia de 
alocaţia de stat pentru copii, iar mama va primi 
indemnizaţia de naştere şi alocaţia de sprijin pentru 
familii monoparentale. În timpul vizitelor în familie, 
asistentul social o învaţă pe Marinela cum să fie o 
mamă bună, dar şi cum să se protejeze de o sarcină 
nedorită.

Oamenii de care 
suntem alături

Educatie

Referitor la educatia părinţilor, studiul arată că 
mamele au, în medie, puţin peste 8 clase absolvite 
în timp ce taţii, puţin peste 9 clase.

Venituri

Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 
2008 de 227 de lei. Raportat la coşul minim de 
consum calculat de Guvern (500 lei/lună/familie), 
jumătate dintre familii trăiesc cu un venit sub coşul 
minim de subzistenţă. 
75% dintre mame câştigau în  2008 sub salariul 
minim pe economie, în timp ce peste jumătate din 
taţi aveau un venit sub acelaşi nivel.
35% dintre mame şi 13% dintre taţi nu aveau nici o 
sursă de venit.

Cluj-Napoca Oradea Cîmpia Turzii Satu Mare
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Claudiu are 16 ani, este la liceu şi are o inteligenţă peste medie. Când a venit la 
“Clujul are Suflet”, locuia cu sora bolnavă de epilepsie, cu mama şi concubinul 
acesteia, dar şi cu alte patru persoane. În total, opt oameni într-o cameră şi o 
bucătărie. Relaţiile cu familia erau foarte proaste, lipsite de orice formă de sprijin. 
Mai mult, adulţii îl încurajau să abandoneze şcoala şi să lucreze, aşa cum făcuseră 
toţi tinerii din anturajul său. 
La sfârşitul primului semestru al anului şcolar, Claudiu avea mari probleme la 
şcoală: era corigent, avea multe medii de 5 şi nota 7 la purtare, pentru absenţe. În al 
doilea semestru, adolescentul a participat la activităţile centrului de zi, unde a 
dobândit încredere în capacităţile sale şi a conştientizat cât de important este să 
facă o şcoală. La materii la care fusese în risc de corigenţă, a avut de această dată 
medii de 9 şi de 10, iar numărul absenţelor s-a redus de la 114 la 12. 
S-a mutat la bunica din partea tatălui, unde condiţiile de locuit sunt mult mai bune 
şi unde este departe de mediul nociv în care trăia înainte. Prin participarea la 
grupurile şi activităţile de socializare şi dezvoltare, Claudiu şi-a îmbunătăţit 
capacitatea de relaţionare cu cei din jur, nu de puţine ori fiind recunoscut ca şi lider 
de către ceilalţi adolescenţi din centrul „Clujul Are Suflet”, datorită iniţiativelor şi a 
creativităţii de care dă dovadă. 
El este acum un model pozitiv pentru colegii lui cu probleme de comportament cu 
care continuă să se întâlnească în fiecare zi la centru.

“Imi place că ţi se acordă încredere la Clujul Are 
Suflet, că părerea ta contează. Nu în ultimul rând 
îmi place şi grija pe care o avem unii de alţii şi faţă 
de „copiii noştri”, aşa cum îi numim noi, asistentele 
sociale, pe adolescenţii care frecventează centrul. 
Vorbim despre copii care poate nu au auzit 
niciodată o vorbă bună din partea părinţilor, care 
nu ştiu ce înseamnă cuvintele „dragoste” şi „grijă”, 
copii debusolaţi, copii care au fost abuzaţi, neglijaţi 
sau pur şi simplu ignoraţi. Pentru viitorul acestor 
copii luptăm cu toţii, aici, la Clujul Are Suflet”. 
(Andreea, asistent social)

„Clujul are Suflet” 

„Mie centrul de zi „Clujul Are 
Suflet” mi-a adus ajutor la 
meditaţii, şi-i mulţumesc d-nei 
Cristina...şi la Ioana şi Mihaela 
că mă ajută să-mi găsesc 
liceul potrivit. Andreea îţi 
mulţumesc pentru ajutor la 
engleză!”

„Mi-a plăcut excursia de la 
Sighişoara; m-a ajutat să-mi 
fac prieteni noi”. 

„Mie centrul mi-a adus 
jumatatea, adica pe Eny”. 

„Mie centrul de zi „Clujul Are 
Suflet” mi-a adus dulciuri, 
haine si mâncare”. 

un proiect iniţiat şi finanţat de

La începutul anului 2008, si-a deschis portile centrul de zi 
„Clujul are Suflet” cu scopul de a facilita integrarea 
scolara si profesionala a tinerilor si a adolescentilor din 
familii defavorizate sau din institutii de protectie.
În primul an de functionare, 261 de adolescenti au 
beneficiat de ajutorul specialistilor centrului de zi. 

Dintre cei 65 de adolescenţi în pericol de a abandona 77 dintre adolescenţi îşi cunosc interesele educaţionale şi, 
şcoala, 57 au promovat în noul an şcolar, iar din 7 datorită acestui fapt, 14 dintre ei s-au transferat la şcoli 
adolescenţi care abandonaseră şcoala, 6 şi-au reluat mai potrivite şi vor avea şansa de a-şi găsi mai uşor un loc 
studiile în toamna anului 2008. de muncă după absolvire, iar 17 tineri au absolvit o formă 

de calificare profesională.
Cei 37 de tineri care au terminat clasa a VIII-a sau a XII-a 
au primit orientare vocationala si au mers la scoala S-au ameliorat problemele conflictuale, emoţionale, 
profesionala, la liceu sau la facultate. psihice şi psihiatrice la 43 de tineri, ceea ce reduce şi 
46 dintre tineri au fost angajaţi în cursul anului 2008, iar probabilitatea eşecului lor şcolar, relaţional şi previne 
15 dintre ei continuă şi acum să lucreze. comportamentele antisociale.

Condiţii de locuit

Chiar dacă locuiesc în mediul 
urban, condiţiile de locuit ale 
multor familii sunt precare. 30% 
dintre familii nu au apă curentă, 
20% nu au o bucătărie, iar 40% 
nu au baie. Numarul mediu de 
camere pe familie este de 1,75, 
ceea ce înseamna ca într-o 
camera locuiesc în medie 3 persoane.

Principalele probleme ale familiei

Întrebati fiind care sunt cele mai mari probleme cu care 
se confrunta familia, în top au fost achitarea 
cheltuielilor de întretinere (40%), lipsa locuintei sau 
locuinta improprie (30%), lipsa hranei adecvate sau 
insuficienta acesteia (22%). 

Raportat la nevoile copiilor, acestia resimt acut lipsa 
îmbracamintii adecvate, mai ales pentru perioada de 
iarna (35%) si au probleme în privinta conditiilor în care 
locuiesc (22%).

În jur de 6% dintre copii au cel putin un parinte plecat la 
munca în strainatate. La Oradea însa, 11% dintre copii 
au mama sau tatal plecati.

Oamenii de care 
suntem alături
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Cineva din familie şi-a găsit
un loc de muncă

Am avut la cine să apelez 
la necaz

Cluj-
Napoca

Oradea
Cîmpia
Turzii

Satu 
Mare

Toate
locaţiile

118 63 13 27 221

116 72 13 16 217

83 66 15 33 197

1 286615

146 715151221197



75 de copii din clasa a VIII-a si a XII-a au fost consiliati în 
ceea ce priveste scoala pe care sa o urmeze si profesia 
care li se potriveste cel mai bine aptitudinilor si 
intereselor pe care le au.
În Cluj-Napoca şi Oradea, medicii FRCCF au acordat 
consultaţii medicale primare şi au distribuit 
medicamente unui număr de aproximativ 300 de copii şi 
adulţi. De asemenea, în toate centrele comunitare, 
copiii au învăţat lucruri de bază despre igiena personală, 
despre alimentaţia sănătoasă şi despre cum să se 
menţină sănătoşi. La aceste cercuri de educaţie pentru 
sănătate au participat 220 de copii.
Activităţile care sunt de departe cele mai îndrăgite de 
copii în centrele comunitare sunt cele de socializare şi 
de petrecere a timpului liber. Fie că e vorba despre 
vizionare de filme, despre cercuri de teatru, despre 
excursii sau vizite, despre jocuri interactive sau activităţi 
sportive, cei mici sunt mai mult decât bucuroşi să 
participe. 750 de copii au beneficiat în anul trecut de 

Municipiului Cluj-Napoca, 
asemenea activităţi.

proiectul “Centre de zi- 
Pentru a îmbunatati situatia familiilor cu care FRCCF 

Împreuna pentru copii”. 
lucreaza, asistentii sociali încearca sa îi ajute pe parintii 

Dupa încheierea finantarii din 
care nu au un loc de munca sa îsi gaseasca unul. În 2008, 

partea Uniunii Europene, 
135 de adulti si-au cautat de lucru cu ajutorul Fundatiei. 

Consiliul Local al Municipiului 
La Cluj-Napoca, 91 de familii au apelat la ajutorul 

Cluj-Napoca a preluat o mare 
juristului, pentru situaţii în care erau nevoiţi să se 

parte din cheltuieli, astfel încât 
adreseze justiţiei, pentru întocmirea de acte sau pentru 

copiii sa fie în continuare 
obţinerea unor drepturi.

sustinuti pentru a nu abandona 
Pâna în iulie 2008, în cele doua centre comunitare din 

scoala.
Cluj-Napoca s-a desfasurat, în parteneriat cu Primaria 

Molnia este unul din doctorii care au lucrat în 
2008 pentru a îmbunătăţi starea de sănătate 
a copiilor şi a familiilor asistate de FRCCF. Ea 
este foarte dedicată şi luptă pentru fiecare 
copil care îi cere ajutorul. Ana are 12 ani şi a 
ajuns în biroul Molniei la începutul anului 
2008. ”Când am văzut-o prima dată, a venit la 
mine din cauza unei răceli. Se simţea rău. 
Arăta ca o fetiţă de 7 ani. I-am pus întrebările 
obişnuite de consultaţie şi am fost şocată să 
aflu că avea de fapt 12 ani. Nu mi-a venit să 
cred. Imediat după această întâlnire am 
vorbit cu asistentul social care se ocupă de 
cazul Anei. Fetiţa spunea adevărul”, spune 
Molnia. În câteva zile, Ana a fost dusă la un 
doctor specialist care şi-a pus diagnosticul: 
hormonii de creştere ai fetiţei sunt prea 
puţini. Doctorul FRCCF a întocmit toate actele 
necesare, iar acum Ana primeşte gratuit, 
până la vârsta de 18 ani, injecţii cu hormoni 
de creştere, lucru aprobat de Comisia 
Naţională de Sănătate. Fetiţa a învăţat să îşi 
facă singură injecţiile, iar acum are şansa de a 
creşte în mod normal, ca toate colegele ei de 
şcoală.

Centrele comunitare FRCCF

Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Satu Mare

284.475,98

Proiect comunitar - Măguri-Răcătău
20.490,19

Proiect comunitar Domăneşti
41.675,51

Prevenirea abandonului 
copiilor sub doi ani

129.078,71

Clujul are Suflet
522.819,24

Vreau sa fiu antreprenor!
38.787,49

Prevenirea pericolelor 
migratiei si traficului de copii

141.948,80 Proiecte închise
19.714,17

Alte cheltuieli
50.232,15 Centrul comunitar Popeşti

31.105,66 Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Cluj-Napoca

843.033,65

Proiect de dezvoltare 
comunitară  urbană - Cîmpia Turzii

229.091,80Proiect de dezvoltare 
comunitară urbană - Oradea

317.553,57

Raport financiar

Granturi   301.658,33 10,99%

 
Sponsorizări de la persoane juridice 439.468,14 16,01%

Donaţii de la persoane fizice 108.051,50 3,94%
Direcţionare 2% de la contribuabili 26.156,39 0,95%
Autorităţi locale, Primăria Cluj-Napoca 190.511,40 6,94%
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 154.860,00 5,64%
EveryChild 1.374.679,64 50,08%
Venituri proprii 149.813,68 5,46%
Total 2.745.199,08 100.00%

FONPC  50.326,00  
Primăria Cluj-Napoca, fonduri UE prin PHARE 111.510,31  
Prevenirea abandonului copiilor sub doi ani 91.331,04  
ARC (Asociaţia pentru Relaţii Comunitare) 12.750,00  
SSD prin Consiliul Judeţean Satu Mare 35.740,98

Donaţii în natură 76.593,97  
Donaţii în bani 362.874,17  

Venituri (RON)

Distribuţia cheltuielilor pe proiecte (RON)



Când a venit la centrul comunitar, Andreea nu ştia să 
scrie şi să citească, deşi era în clasa a doua. De fiecare 
dată când se apuca de lucru, plângea zicând: „eu nu ştiu 
să fac” sau „a mea e urâtă, ceilalţi se descurcă mai bine 
decât mine”. Se subestima mereu. Psihologul a lucrat 
mult cu ea şi astfel a făcut progrese, deja citeşte cursiv 
şi scrie frumos, îşi face temele singură, fără să aibă 
nevoie de un adult care să o îndemne la lucru. Când îşi 
termină temele, din propria iniţiativă se duce şi îşi alege 
cărţi de pe raft şi le citeşte. Cu acest comportament îi 
influenţează pozitiv şi pe ceilalţi copii. 

”Mie îmi place la centru fiindcă mă ajută la teme şi am 
o prietenă cu care am făcut cunoştinţă aici la centru. În 
sală stăm una lângă alta şi ne înţelegem foarte bine şi 
acasă mergem împreună. Îmi plac şi activităţile din 
centru. Într-o zi am făcut 13 fişe şi am primit puncte 
roşii. La concursul cu drepturile copilului am câştigat 
locul I. Când facem boacăne ne pune Zoli să facem 10 
ture împrejurul curţii şi este foarte haios să fugim prin 
curte. Îmi place la grupul de arte, pentru că de fiecare 
dată facem ceva diferit şi îmi place mai ales când lucrăm 
cu sclipici. Îmi place şi la grupul de dans.”
 (Andreea, 8 ani)

Cei 437 de copii şi adulţi care au primit sprijinul 
psihologului, pot acum să  comunice mult mai bine  cu cei 
din jur, se integrează mai uşor în colectivitate, dar, mai 
ales, au mai puţine probleme în relaţiile cu părinţii, 
respectiv cu copiii. Pentru dezvoltarea abilităţilor de 
vorbire, de scris, dar şi de învăţare, 344 de copii au avut 
parte de consilierea psihopedagogilor. 

Grupurile de arte/creaţie sunt printre cele mai îndrăgite de 
către cei mici. În 2008, 360 de copii şi-au dezvoltat 
deprinderi în pictură, desen, lucru manual, confecţionare 
de obiecte diverse. În luna iulie, la Cluj-Napoca, au venit în 
centrele comunitare meşteri populari şi i-au învăţat pe 
copii să sculpteze, să confecţioneze podoabe din mărgele şi 
diferite obiecte din pănuşi. Toate aceste activităţi au avut 
loc sub auspiciile “Zilei de joacă”, un proiect care s-a 
desfăşurat în toate ţările în care partenerul britanic, 
EveryChild, are proiecte.
În luna decembrie, graţie angajaţilor Unicredit, la cercurile 
de arte, copiii au confecţionat diferite obiecte specifice 
Crăciunului. Acestea s-au vândut la căsuţa FRCCF de la 
târgul de Crăciun. Din banii obţinuţi, pe tot parcursul 
anului 2009, copiilor din centrele comunitare le vor fi 
sărbătorite zilele de naştere într-un cadru festiv.

În centrele comunitare, 120 de copii au participat la 
grupuri de dezvoltare personala care, pe lânga scopul 
întaririi stimei de sine, au avut si scopul de a-i ajuta să se 
cunoască mai bine,  să fie empatici si asertivi cu cei din jur.

Centrele comunitare FRCCF



“Acasa nu au cum sa învete toti copiii odata, deoarece 
nu au spatiu suficient. Asa ca Lucia, Ana, Mioara si 
Lucreţia. îsi fac temele zilnic la centru, cu sprijinul 
învatatoarei, iar acasa doar învata. Asta ajuta mult. Cât 
timp surorile sunt la centru, fetele mai mari reusesc sa 
învete acasa.” (Cornelia, mama)

Familia T. este compusa din 12 persoane: parintii, 9 fete 
si un baiat. Dintre cei 10 copii, 8 merg la scoala. Cu totii 
locuiesc într-un apartament de doua camere întunecos 
si aglomerat. Nu au paturi suficiente si nici spatiu în care 
copiii sa îsi faca temele. Tatal munceste de dimineata 
pâna seara, iar mama are grija de casa si de copii. 
Cea mai mare problema a familiei este ca banii câstigati 
de tata nu ajung pentru asigurarea strictului necesar al 
familiei. La aceasta se adauga spatiul de locuit impropriu 
pentru nevoile familiei si problemele de vedere pe care 
le are tatăl si şase dintre fete.

Din anul 2007, cinci dintre fetele familiei vin la centrul 
comunitar. 
În anul care a trecut, asistentul social si psihologul au 
lucrat cu parintii, astfel încât sa îmbunatateasca relatiile 
din familie si sa creeze un climat în care copiii sa se 
poata dezvolta. Pentru ca familia nu îsi permitea 
consultatiile oftalmologice si ochelarii, FRCCF a platit 
pentru cele şase perechi de ochelari de care fetele 
aveau atâta nevoie.

La fel ca şi fetele familiei T., alţi aproape 500 de copii au 
primit în anul 2008 sprijin la teme în centrele 
comunitare. În jur de 300 de copii au beneficiat de 
sprijinul profesorilor care i-au meditat, pentru a trece cu 
bine de testele naţionale, de bacalaureat sau de 
corigenţă. În fiecare zi, copiii primesc o gustare, iar cei 
care locuiesc mai departe de centrul comunitar, primesc 
un bilet de autobuz. 

“Îmi place aici că primim mâncare. Uneori se dă mâncare 
caldă” (Alina, 10 ani)

Centrele comunitare FRCCF

Alegeţi ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră: 
· să ajungă în bugetul de Stat 
· să potolească foamea unui copil defavorizat;

Puteţi decide ca prin 2% din impozitul datorat statului să 
ajutaţi copiii ce provin din familii nevoiaşe! Sprijinul pe 
care îl acordaţi astfel copiilor defavorizaţi vă costă 2 
minute din timpul dumneavoastră. Dacă nu veţi 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la numărul 
direcţiona aceşti bani, ei nu vă vor fi înapoiaţi, ci vor 

de telefon 0264-594893 sau pe adresa de e-mail 
rămâne la bugetul de stat. 

donatii@frccf.org.ro. 
Trebuie doar să completaţi formularul 230 (dacă aveţi Nimeni nu este obligat să ajute un copil care nu este al 
venituri doar din salarii) sau formularul 200 (dacă aveţi şi său, dar unii aleg să îşi ofere sprijinul!
alte venituri), cu datele de mai jos.

Denumire entitate
nonprofit

Cod de identificare fiscală al entităţii
nonprofit

Cont bancar (IBAN)

FRCCF 9898291 RO32BUCU644091102511RO09

Împreună pentru copii



Copiii care primesc sprijin la FRCCF se luptă în fiecare zi cu 
lipsuri care îi împiedică să se bucure de copilărie, să meargă la 
şcoală sau să facă activităţile pe care ceilalţi copii de vârsta lor 
le fac. Ei ajung în aceste situaţii, în principal, din cauza nevoilor 
materiale ale familiei în care s-au născut.

În anul 2008, la cele cinci centre comunitare ale FRCCF din 
Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Cîmpia Turzii au participat 
la activităţi 910 copii. Numărul beneficiarilor serviciilor de 
asistenţă socială (acordate în centrele comunitare şi acasă la 
familii) este însă mai mare de 1300. Adulţii au colaborat cu 
asistenţii sociali în probleme care ţin de creşterea şi de 
educarea copiilor, de găsirea unei locuinţe sau a unui loc de 
muncă şi, nu de puţine ori, au primit ajutor financiar pentru 
ieşirea din situaţii limită.

Mihai este un copil de 10 ani şi este cel mai mare 
din trei fraţi. La doar 28 de ani, mama îi creşte 
singură. Acum câţiva ani, tatăl copiilor, din cauza 
alcoolismului şi a jocurilor de noroc, a împrumutat 
bani şi a girat cu casa în care locuiau. Au pierdut 
casa, iar tatăl i-a părăsit. Aflată în stradă cu copiii, 
mama a încercat să găsească un adăpost. Pentru că 
avea trei copii şi niciun venit, a fost refuzată în mod 
constant. În această situaţie, a fost nevoită să îi lase 
pe cei doi copii mai mici în plasament la o fundaţie. 
A găsit un loc de muncă şi o cameră unde să stea, 
într-un subsol, dar în felul acesta nu mai putea să îl 
supravegheze pe Mihai.

Atunci i-a întâlnit Carol, asistentul social al FRCCF. 
Prima acţiune a fost să îl aducă pe băieţel la centrul 
comunitar. Aici a fost ajutat să îşi facă temele şi 
consiliat de către psiholog şi psihopedagog. 
Personalul centrului comunitar a observat anumite 
întârzieri în dezvoltare şi a convins-o pe mamă să 
aleagă o şcoală potrivită pentru Mihai, unde să 
aibă şi un profesor de sprijin. 

Băiatul era foarte timid si de aceea nu avea 
prieteni. Acest lucru s-a schimbat în urma 
participarii la activitatile din centrul comunitar. Mai 
mult, Mihai are acum prieteni buni si ia parte cu 
mare drag la activitatile de socializare.

Între timp, mama a reusit sa închirieze o garsoniera 
si, lucrul cel mai important, sa îi aduca alaturi de ea 
si de Mihai pe fratele si sora baietelului. Acum, toti 
cei trei copii vin la centrul comunitar, care a devenit 
pentru ei o a doua casa, iar mama poate sa 
munceasca pentru ca niciodata sa nu mai fie nevoiti 
sa se desparta.

Centrele comunitare FRCCF Împreună pentru copii

Copiii asistaţi de FRCCF, deşi cresc în oraşe mari din 
Transilvania, trăiesc în sărăcie. Mulţi dintre ei nu au 
acasă pe cineva care să le acorde sprijin, nu au spaţiu 
unde să înveţe şi, adeseori, le lipseşte o masă decentă. 

Pentru ca ei să aibă parte de o gustare zilnică şi de 
sprijinul de care au nevoie pentru a face faţă şcolii, 

Dacă doriţi să sponsorizaţi un copil sau aveţi nevoie de persoane generoase din Marea Britanie au ales să ajute 
mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, scrieţi-copiii aflaţi în dificultate din România, printr-un sistem 
ne la adresa .de sponsorizare unu la unu.

Începând cu 2006, acest sistem a fost introdus şi în 
România, astfel încât orice român care doreşte să ajute 
în mod constant şi eficient un copil în dificultate, poate 
să o facă. Cu o donaţie lunară de 60 RON, drepturile 
acestuia vor fi protejate, iar nevoile îndeplinite. Orice 
persoană adultă poate să sponsorizeze un copil, despre 
care să primească informaţii la intervale de timp 
prestabilite. 

Copilul va putea astfel să beneficieze de programele 
FRCCF şi să frecventeze centrele comunitare, unde va 
primi sprijin la teme, va participa la meditaţii şi va primi 
ajutor din partea specialiştilor de aici. 

Acest program se desfăşoară pe o durată nelimitată, iar 
sponsorul are oricând posibilitatea să se retragă. 

donatii@frccf.org.ro

Luaţi 
sub protecţia 

dumneavoastră 
un copil 

în dificultate 

mailto:donatii@frccf.org.ro


Dacă sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii 
puteţi să susţineţi copiii defavorizaţi 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;

- directionati 20% din impozitul pe profit platit 
statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a 

- contribuiti cu produse care credeti că ar fi de companiei, catre FRCCF;
folos copiilor si parintilor acestora, cum sunt 
hrana, medicamente, îmbracaminte, 
încaltaminte, rechizite etc.;

- initiati un program de donatii salariale în cadrul 
companiei, convingându-va salariatii de utilitatea 
unor donatii de acest fel;

- alegeti sa oferiti partenerilor dumneavoastra 
felicitari de Pasti si de Craciun confectionate 
dupa desenele copiilor care vin la centrele 
comunitare FRCCF. Puteti dovedi astfel înca o 
data comunitatii si partenerilor ca sunteti o 
companie de încredere si responsabila din punct 
de vedere social;

- creati împreuna cu noi campanii de marketing 
comunitar. Prin acestea putem responsabiliza 
împreuna consumatorii, în timp ce 
dumneavoastra câstigati un plus de imagine în 
fata lor. 

a fost organizaţia britanică The Christian Children' Funds 
of Great Britain care a fuzionat în 2002 cu The European 
Children' Trust, luând naştere EveryChild. Aceasta din 
urmă este, în prezent, principalul partener şi finanţator 
al FRCCF.

Misiune

În 2004, FRCCF a primit statutul de utilitate publică prin 
Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Hotărârea de Guvern 1479/2004. Fundaţia este membră 
Familie (FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi a Federaţiei ONG-urilor pentru Protecţia Copilului 
marginalizaţi, pentru ca aceştia să crească într-un mediu (FONPC), din 1999 şi face parte din reţeaua naţională 
familial protector, să beneficieze de educaţie şi de RuralNet, din European Federation for Street Children şi 
serviciile medicale de care au nevoie. este membru fondator Aparte – reţeaua de organizaţii şi 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie profesionişti care atrag resurse din comunitate. 
este una dintre cele mai mari şi stabile organizaţii 
neguvernamentale româneşti din domeniul protecţiei Programele FRCCF în 2008
copilului şi se află acum în al 12-lea an de activitate. În 
tot acest timp, fundaţia a ajutat copiii care trăiesc în În 2008, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 
sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi comunităţilor din Familie a fost alături de aproximativ 14.000 de oameni, 
care provin aceştia. FRCCF doreşte să îi ţină pe cei mici copii şi familiile lor. 
în familii, prevenind abandonul lor, şi vrea ca aceştia să Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şase centre 
aibă parte de şanse egale de a reuşi în viaţă. Fundaţia comunitare în mediul urban şi a trei asemenea centre în 
pune accentul pe educaţia şi sănătatea copiilor şi pe mediul rural.
mediul în care ei cresc. În 2008  activitatea fundaţiei s-a Mamele din Bihor, ai căror copii erau în pericol să fie 
concentrat pe judeţele Cluj, Bihor şi Satu Mare. abandonaţi în spitale sau în maternităţi, au fost 

sprijinite să îşi păstreze copiii, iar în Oaş copiii au fost 
Istoric ţinuţi departe de pericolele migraţiei şi ale traficului de 

fiinţe umane. 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a Adolescenţii din două comunităţi rurale din judeţul Cluj 
fost înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator au învăţat să devină antreprenori.

Împreună pentru copii

Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie



Dragi beneficiari, susţinători şi angajaţi ai 
FRCCF, 

Anul 2008 s-a terminat cu bine şi asta 
înseamnă pentru FRCCF că a reuşit să îşi 
îndeplineacă angajamentele faţă de copiii 
beneficiari şi faţă de familiile acestora, faţă de 
mii de persoane aflate  în dificultate. În acelaşi 
timp, a însemnat îndeplinirea promisiunilor 
făcute faţă de finanţatorii care au avut 
încredere în FRCCF.

A doua parte a anului a stat sub apăsătoarele 
previziuni legate de criza financiară mondială 
care se pregăteşte să îşi arate colţii în România 
în anul 2009. De parcă nu erau şi aşa multe 
familii cu venituri modeste şi copii a căror 
drepturi nu sunt respectate, noua ameninţare 
a crizei demonstrează că traversăm o perioadă 
critică pentru familii şi pentru cei care oferă 
servicii sociale. O perioadă dificilă, care se 
spune că se va caracteriza prin creşterea 
nevoilor categoriilor defavorizate şi scăderea 
resurselor  disponibile ONG-urilor pentru 
derularea de proiecte sociale. 

Instituţional, pentru FRCCF, momentul este 
dificil pentru că se suprapune cu pierderea 
celui mai consecvent colaborator: organizaţia 
parteneră britanică EveryChild, care după 18 
ani de activitate în România a decis că este 
cazul să înceteze a mai finanţa proiecte sociale 
într-o ţară membră a Uniunii Europene.

Îi mulţumim EveryChild pentru susţinerea atât 
de îndelungată şi utilă şi îi urăm ca pe mai 
departe să aducă alinare oamenilor aflaţi în 
suferinţă.

Urarea pentru noi, românii, este să 
demonstrăm solidaritate, hărnicie şi abilitate, 
altruism şi dorinţă de reuşită, să putem să le 
facem copiilor noştri trecerea prin perioada de 
criză cât mai uşoară.

Mihai-Florin Roşca, Director Executiv al FRCCF

 
“Este o bucurie pentru mine faptul ca FRCCF a 
oferit şi în 2008 ajutor pentru copiii aflaţi în 
dificultate. Sper ca anul 2009 sa fie un an bun 
pentru aceşti copii,  un an în care, cu ajutorul 
nostru, sa îşi continue şcoala ca sa poata 
deveni adulţi responsabili, educaţi şi 
independenţi de serviciile sociale.şi pe viitor sa 
devina adulţi responsabili.”

Livia Popescu, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al FRCCF 

Consiliul director FRCCF

Livia Popescu - preşedinte

Maria Roth - vicepresedinte

Kinga Kerekes - vicepreşedinte

Alina Costinas - membru

Robert Graham Harrison - membru

Amanda Griffith - membru

Mirela Marica - membru

Echipa FRCCF

87 de angajaţi cu 
normă întreagă şi 
cu fracţiune de 
normă

100 de voluntari
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Raport anual 2008 Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie

www.frccf.org.ro

Sediul Central
Biroul Cluj-Napoca
Str. Réné Descartes, nr. 6, 400846, Cluj-Napoca
tel./fax : 0264-594893
e-mail: frccf@frccf.org.ro

Centrul Comunitar "EveryChild" din Cluj-Napoca
Str. Ilie Macelaru, nr. 4, 400380, Cluj-Napoca
tel.: 0264-599212, 0729-119033

Al 2-lea Centru Comunitar din Cluj-Napoca
Str. Dumbrava Rosie, nr. 33, 400260, Cluj-Napoca
tel.: 0264-439808, 0729-119059

Centrul Comunitar din Cîmpia Turzii
Str. Liviu Rebreanu, nr. 2, 405100, Cîmpia Turzii
tel.: 0264-369173, 0729-119249
e-mail : centru.ct@frccf.org.ro

Centrul de zi "Clujul Are Suflet"
Str. Gheorghe Doja, nr. 3, 400068, Cluj-Napoca
tel.: 0264-443218, 0729-119179

Biroul Oradea
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14/28, 410519, Oradea
tel/fax: 0359-808684, 0729-119259
e-mail: frccf.oradea@frccf.org.ro

Centrul Comunitar din Oradea
Str. Avram Iancu, nr. 17/2, 410094, Oradea
tel.: 0359-808683, 0729-119269
e-mail: centru.oradea@frccf.org.ro

Biroul Satu Mare si Centrul Comunitar din Satu Mare
Str. Gabriel Georgescu, nr. 16, 440052, Satu Mare
tel.: 0361-804664, 0729-119329, 0729-119239
e-mail: frccf.sm@frccf.org.ro, centru.sm@frccf.org.ro

Centrul Comunitar "Prietenia"
Popesti, Bihor 


