Distribuţia cheltuielilor pe proiecte (RON)

Alte cheltuieli
Prevenirea pericolelor
50.232,15 Centrul comunitar Popeşti
migratiei si traficului de copii
Proiecte închise
141.948,80
31.105,66
19.714,17
Vreau sa fiu antreprenor!
38.787,49

Proiect de dezvoltare
comunitară urbană - Cluj-Napoca
843.033,65

Clujul are Suflet
522.819,24
Prevenirea abandonului
copiilor sub doi ani
129.078,71
Proiect comunitar Domăneşti
41.675,51
Proiect comunitar - Măguri-Răcătău
20.490,19
Proiect de dezvoltare
comunitară urbană - Satu Mare
284.475,98

Proiect de dezvoltare
comunitară urbană - Oradea
317.553,57

Proiect de dezvoltare
comunitară urbană - Cîmpia Turzii
229.091,80

Raport financiar

Centrele comunitare FRCCF

Venituri (RON)
Granturi
FONPC
Primăria Cluj-Napoca, fonduri UE prin PHARE
Prevenirea abandonului copiilor sub doi ani
ARC (Asociaţia pentru Relaţii Comunitare)
SSD prin Consiliul Judeţean Satu Mare
Sponsorizări de la persoane juridice
Donaţii în natură
Donaţii în bani
Donaţii de la persoane fizice
Direcţionare 2% de la contribuabili
Autorităţi locale, Primăria Cluj-Napoca
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EveryChild
Venituri proprii
Total

301.658,33
50.326,00
111.510,31
91.331,04
12.750,00
35.740,98
439.468,14
76.593,97
362.874,17
108.051,50
26.156,39
190.511,40
154.860,00
1.374.679,64
149.813,68
2.745.199,08

10,99%

16,01%

3,94%
0,95%
6,94%
5,64%
50,08%
5,46%
100.00%

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
asemenea activităţi.
Pentru a îmbunatati situatia familiilor cu care FRCCF
lucreaza, asistentii sociali încearca sa îi ajute pe parintii
care nu au un loc de munca sa îsi gaseasca unul. În 2008,
135 de adulti si-au cautat de lucru cu ajutorul Fundatiei.
La Cluj-Napoca, 91 de familii au apelat la ajutorul
juristului, pentru situaţii în care erau nevoiţi să se
adreseze justiţiei, pentru întocmirea de acte sau pentru
obţinerea unor drepturi.
Pâna în iulie 2008, în cele doua centre comunitare din
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.

Municipiului Cluj-Napoca,
proiectul “Centre de ziÎmpreuna pentru copii”.
Dupa încheierea finantarii din
partea Uniunii Europene,
Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca a preluat o mare
parte din cheltuieli, astfel încât
copiii sa fie în continuare
sustinuti pentru a nu abandona
scoala.

Centrele comunitare FRCCF
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.

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)

