
Sediul Central
Biroul Cluj-Napoca
Str. Rene Descartes, nr. 6, 
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Str. Gheorghe Doja, nr. 3, 400068, Cluj-Napoca
tel.: 0264-443218, 0729-119179
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Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie



Daca sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii puteţi să susţineţi copiii defavorizaţi astfel:

�direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, 
către FRCCF;
�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;
�contribuiţi cu produse care credeţi că 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 după 
desenele copiilor care vin la centrele 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 marketing comunitar. Prin acestea putem responsabiliza împreună 
consumatorii, în timp ce dumneavoastră câştigaţi un plus de imagine în faţa lor. 

Dragi beneficiari, susţinători şi angajaţi ai FRCCF, acest raport anual face referire la 
activitatea FRCCF derulată în mijlocul unei crize financiare şi economice fără precedent, pe 
plan mondial. România a fost şi ea semnificativ afectată de această criză, efectele ei 
însemnând nevoi de servicii sociale crescute şi scăderea resurselor la dispoziţia 
prestatorilor de servicii sociale.

Această evoluţie divergentă a fost remarcată şi la nivelul Comisiei Europene, care îşi 
propusese iniţial eradicarea sărăciei extreme în Europa până în anul 2010. Eşecul agendei 
Lisabona a făcut necesară revizuirea recentă a ei şi adoptarea unei noi strategii europene 
numită Strategia Europa 2020, ce îşi propune pentru intervalul 2010 – 2020 trei priorităţi 
interconectate: 1) creşterea economică inteligentă, bazată pe cunoaştere şi inovare; 2) 
creşterea sustenabilă, prin eficientizarea utilizării resurselor şi 3) creşterea incluzivă (înalt 
grad de ocupare a forţei de muncă, ce ar urma să genereze coeziune socială şi teritorială).

La această răspântie a decadelor, FRCCF continuă să ofere servicii sociale destinate 
prevenţiei abandonului şcolar şi abandonului copiilor, oferind servicii sociale destinate 
copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi familiilor acestora, concentrându-se pe educaţia lor, 
pregătirea lor profesională şi găsirea de locuri de muncă menite să le ofere independenţa 
de serviciile sociale.

Convinşi de necesitatea intervenţiei timpurii, de succesul modelului dezvoltat de noi pe 
baza standardelor centrelor de zi pe care le derulează, FRCCF speră ca anul 2010 să aducă 
schimbările legislative, economice și de voinţă politică, în măsură să facă posibilă o 
intervenţie mai coerentă şi de lungă durată a ONG-urilor românești specializate în livrarea 
de servicii sociale, în spiritul Strategiei Europa 2020 şi pentru a ajunge la bunăstarea 
economică, la coeziunea socială şi teritorială dorite de români la momentul integrării 
europene. 

Nouă tuturor ne urez estomparea efectelor crizei economice şi financiare şi îmbunătăţirea 
rapidă şi semnificativă a standardelor de viaţă.

Mulţumesc susţinătorilor şi colegilor (angajaţi sau voluntari) pentru stoicismul arătat în a 
face posibile sau a livra servicii de calitate adresate benificiarilor noştri.

Mihai-Florin Roşca, Director Executiv FRCCF

Cuvant inainte

Alegeti ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră: 
• să ajungă în bugetul de stat 
• să se transforme în mâncare, rechizite, sprijin pentru un 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 direcţiona aceşti bani, ei nu vă vor fi înapoiaţi, ci vor rămâne la bugetul de stat. 

Trebuie doar să completaţi formularul 230 (dacă aveţi venituri doar din salarii) sau formularul 200 (dacă 
aveţi şi alte venituri), cu datele de mai jos.

Denumire entitate nonprofit Cod de identificare fiscală Cont bancar (IBAN) 
al entităţii nonprofit

FRCCF 9898291 RO32BUCU644091102511RO09

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la numărul de telefon 0264-594893 sau pe adresa de 
e-mail donatii@frccf.org.ro. 

Nimeni nu este obligat să ajute un copil care nu este al său, dar unii aleg să îşi ofere sprijinul! 

Impreuna pentru copii

Luati sub protecţia dumneavoastră un copil în dificultate 

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, persoane generoase din Marea Britanie au ales să ajute copiii aflaţi în dificultate din România, 
printr-un sistem 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, în legătură cu 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 unui specialiştilor 
de aici. 
Acest program se desfăşoară pe o durată nelimitată, iar sponsorul are oricând posibilitatea să se 
retragă. 
Dacă doriţi să sponsorizaţi un copil sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la 
sponsorizări, scrieţi-ne la adresa donatii@frccf.org.ro.

> > > >

,

>

,



1

Misiune

Programele FRCCF in 2009Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate 
şi Familie (FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi 

În 2009, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi marginalizaţi, pentru ca aceştia să crească într-un mediu 
Familie a fost alături de aproximativ 10.000 de oameni, de familial protector, să beneficieze de educaţie şi de 
copii şi de familiile lor. serviciile medicale de care au nevoie.
Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şase centre 
comunitare în mediul urban şi a două asemenea centre în Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este 
mediul rural.una dintre cele mai mari şi stabile organizaţii 
Mamele din Bihor, ai căror copii erau în pericol să fie neguvernamentale româneşti din domeniul protecţiei 
abandonaţi în spitale sau în maternităţi, au fost sprijinite copilului, care s-a înfiinţat în anul 1997. De atunci, 
să îşi păstreze copiii, iar în Oaş copiii au fost ţinuţi departe fundaţia a ajutat copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit 
de pericolele migraţiei şi ale traficului de fiinţe umane. sprijin familiilor şi comunităţilor din care provin ei. FRCCF 
Adolescenţii din Cluj-Napoca şi din două comunităţi rurale doreşte să îi ţină pe copii în familii, prevenind abandonul 
din judeţul Cluj au învăţat să devină antreprenori.lor, şi vrea ca aceştia să aibă parte de şanse egale de a 

reuşi în viaţă. Fundaţia pune accentul pe educaţia şi 
sănătatea copiilor şi pe mediul în care ei cresc. În 2009,  
activitatea FRCCF s-a concentrat pe sprijinirea copiilor din 
judeţele Cluj, Bihor şi Satu Mare, mai ales prin intermediul 
activităţilor din centrele comunitare. 

La vremuri noi, provocari noi

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a 
fost înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator 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 a fost principalul partener şi finanţator al FRCCF 
până în anul 2009. Anul 2010 reprezintă o provocare 
pentru FRCCF, prin prisma faptului că este primul an în 
care fondurile sunt atrase exclusiv prin forţe proprii.

În 2004, FRCCF a primit statutul de utilitate publică prin 
Hotărârea de Guvern 1479/2004. Fundaţia este membră a 
Federaţiei ONG-urilor pentru Protecţia Copilului (FONPC), 
din 1999, şi face parte din reţeaua naţională RuralNet, din 
European Federation for Street Children, membru 
observator FOND şi este membru fondator Aparte – 
reţeaua de organizaţii şi profesionişti care atrag resurse 
din comunitate. 

Raportul auditorului independent
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In centrele de zi ale FRCCF vin zilnic copii cu probleme În anul 2009, la cele cinci centre comunitare ale FRCCF din 
grave, legate în special de lipsurile cu care se confruntă zi Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Cîmpia Turzii au 
de zi ei şi familiile lor. Din cauza sărăciei, dar şi a lipsei de participat la activităţi 1235 de copii. Numărul 
interes a părinţilor fară educaţie, aceşti copii sunt în beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială (acordată în 
pericol de a abandona şcoala şi de a trăi în stradă. centrele comunitare şi acasă la familii ) este însă de 

aproximativ 1300. Adulţii au colaborat cu asistenţii sociali 
în probleme care ţin de creşterea şi educarea copiilor, de 
găsirea unei locuinţe sau a unui loc de muncă şi, nu de 
puţine ori, au primit ajutor financiar pentru a rezolva 
probleme grave ale familiei.

Daciana este o fetiţă de opt ani. Mama ei consideră 
că şcoala nu este importantă şi i-a transmis şi fetei 
acelaşi sentiment. În anul şcolar 2007-2008, Daciana a 
fost înscrisă în clasa I. A frecventat şcoala mai puţin de 
trei luni după care a absentat din ce în ce mai mult. 
Pentru că nu mergea la şcoală şi nu putea să primească 
note, fetiţa a fost clasată ca un caz de abandon şcolar. 

Aceasta era situaţia Dacianei când Alina, asistent 
social la FRCCF, a intervenit în cazul ei pentru a o ajuta. 
În primul rând, asistentul social şi psihologul au lucrat 
cu mama, pentru a o face să înţeleagă cât de 
importantă este şcoala şi că este esenţial ca fiica ei să 
îşi reia studiile.
 
În  urma discuţiilor purtate cu mama şi cu fetiţa pe 
parcursul a câtorva luni,  la începutul anului şcolar 
mama a reînscris-o pe Daciana  la şcoală. Rolul 
asistentului social nu s-a încheiat aici. A supravegheat 
situaţia fetei prin vizite la şcoală, discuţii cu cadrele 
didactice şi întâlniri cu mama. 

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2009-2010, 
Daniela a avut puţine absenţe şi o singură medie de B, 
la matematică. La toate celelalte discipline, Daciana a 
încheiat cu FB şi este printre primii elevi din clasa ei.

2

Centre comunitare
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Clujul Are Suflet

Vreau sa fiu 
antreprenor

Prevenirea pericolului 
migratiei si 

traficului de copii

Alte cheltuieli

Centre comunitare 
Cluj-Napoca

Centrul comunitar
Cimpia TurziiCentrul comunitar

Oradea

Centrul 
comunitar
Popesti

Centrul comunitar
Satu Mare

Prevenirea 
abandonului 

copiilor 
sub 2 ani

Dezvoltare 
comunitara 
Domanesti

Distributia cheltuielilor FRCCF 

DENUMIRE                    SUMA (RON)

Centre comunitare Cluj-Napoca 1.014.694,18
Centrul comunitar Cîmpia Turzii 259.441,03
Centrul comunitar Oradea 386.863,78
Centrul comunitar Satu Mare 258.930,97
Centrul comunitar Popeşti                               609,75
Dezvoltare comunitară Domănești 21.211,29
Prevenirea abandonului copiilor sub 2 ani 180.481,14
Clujul are suflet 624.052,99
Vreau să fiu antreprenor                             34.200,29
Prevenirea pericolului migraţiei şi traficului de copii 22.892,14
Alte cheltuieli 25.169,74

TOTAL CHELTUIELI 2.828.547,30
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Daniel şi Rada sunt doar doi dintre cei peste 400 de 
copii care au fost ajutaţi să îşi facă temele în centrele 
comunitare. Alţi 211 copii au beneficiat de sprijinul 
profesorilor care i-au meditat, pentru a trece cu bine de 
testele naţionale, de bacalaureat şi de corigenţă. În fiecare 
zi, copiii primesc o gustare, iar cei care locuiesc mai 
departe de centrul comunitar, primesc un bilet de autobus 
pentru a se putea deplasa la şi de la centru. 

„ Sunt foarte mulţumită că Rada poate să vină la 
centru pentru că ea are foarte multe teme şi eu nu o 
pot ajuta, iar semi-internatul costă foarte mult şi nu 
imi permit să-l plătesc. Mă bucur şi că Rada şi-a făcut 
prieteni şi ea imi spune că abia aşteaptă să vină la 
centru.” (mama beneficiara FRCCF)

“Mie îmi place la centru pentru că pot să îmi fac 
temele şi are cine să mă ajute, pentru că pot să mă joc. 
Îmi place să mă joc puzzle şi biliard. Şi imi place că 
primim mâncare. Din centru cel mai mult îmi place de 
Andreea, Lili, Ale, Klara, Oliver.” (Rebeca, 9 ani)

314

SURSE VENITURI SUMA (RON) %

EVERYCHILD 1.166.988,18 33,28%
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca 507.397,69 14,47%
Ministerul muncii, familiei și solidarității sociale 162.060,00 4,62%
GRANTURI 475.184,35 13,55%
   ŞANSE 283.448,34
   FONPC 10.650,00
   HORS LA RUE 14.766,50
  UNICEF 166.319,51
DONAŢII PERSOANE FIZICE 76.764,10 2,19%
DONAŢII PERSOANE JURIDICE 759.986,59 21,67%
   în natură 87.057,42
   în bani 672.929,17
DIRECŢIONARE 2% 41.486,91 1,18%
VENITURI PROPRII 316.454,57 9,03%

TOTAL 3.506.322,39 100,00%

Veniturile FRCCF Centre comunitare

> >

Daniel provine dintr-o familie formată din 8 
membri (mama, tatăl şi şase copii cu vârste cuprinse 
între un an şi 11 ani, el fiind cel mai mare dintre fraţi). 
Tatăl munceşte pentru a întreţine familia, iar mama 
îngrijeşte copiii. Părinţii fac cu greu faţă acoperirii 
nevoi lor  de  bază pr iv ind  a l imentaţ ia  ş i  
îmbrăcămintea copiilor. Familia a primit ca donaţie 
din partea fundaţiei un calculator pe care copiii îl 
folosesc numai în perioada vacanţelor pentru a nu-i 
împiedica de la realizarea sarcinilor şcolare. 

Daniel este în clasa a V-a la una dintre cele mai 
bine cotate şcoli clujene. El a promovat primul 
semestru din clasa a V-a cu rezultate şcolare foarte 
bune, respectiv medii de 8 la matematică, 9 la limba 
română şi multe medii de 10.

Iniţial părinţii au acceptat să îl lase la centru 
numai în perioada vacanţei pentru a avea o 
alternativă de petrecere a timpului liber într-un 
mediu supravegheat, însă ulterior, văzând că 
beneficiază de sprijin adecvat la teme şi suport în 
procesul de învăţare, l-au trimis în fiecare zi. 

Băiatul lucrează suplimentar cu profesoarele 
de limba romană şi de matematică din centrul 
comunitar după ce îşi termină temele, fiind un copil 
foarte conştiincios şi preocupat de succesul şcolar. 
După ce ajunge acasă, copilul are temele făcute şi are 
strategiile de rezolvare pe care părinţii nu sunt în 
măsură să i le ofere. 

Familia are nevoie în continuare de sprijin în 
creşterea şi educaţia copiilor deoarece din cauza 
lipsei banilor nu poate să le asigure celor mici toate 
lucrurile necesare creşterii lor. 



Cei 400 de copii şi 100 de adulţi care au primit sprijinul 
psihologului, pot acum să  comunice mult mai bine  cu cei 
din jur, se integrează mai uşor în comunitate, 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, psihopedagogii au lucrat cu peste 400 de 
copii. 

Monica este o fetiţă de 11 ani, de etnie rromă, 
care vine la centrul comunitar din Oradea din 
2007, când era în clasa a III-a; Familia ei este 
compusă din cinci persoane (mama, tatăl, un frate 
mai mare şi o soră mai mică). Deşi au vârste 
diferite, Monica şi fratele ei sunt amândoi în clasa 
a cincea, sora mai mică este în clasa întâi, iar 
părinţii lor sunt analfabeţi.

În această situaţie, părinţii nu valorizează şcoala, 
dar nici nu pot să îi verifice sau să îi ajute pe copii 
la sarcinile şcolare. Mai mult decât atât, condiţiile 
de locuire sunt precare şi cei mici nu au unde să 
studieze acasă.

 
Monica este o fetiţă liniştită, dezinvoltă, care se 
înţelege bine cu cei din jur şi vine la centru cu drag. 
Acasă vorbeşte limba romani, dar cunoaşte foarte 
bine şi limba maghiară; Socializează cu uşurinţă, şi 
este mândră că este rrom, ţinând la tradiţii. Spune 
că îi place foarte mult la şcoală, pentru că învaţă 
“de toate”, însă marea ei nemulţumire este că “nu 
ştie  ca şi ceilalţi copii”.

La începutul clasei  a V-a, printre problemele fetei 
se găseau rezultatele şcolare slabe, capacitate 
redusă de exprimare în limba română, cunoştinţe 
generale lacunare (nu cunoştea lunile anului şi 
anotimpurile, făcea confuzii în ceea ce priveşte 
denumirea unor  obiecte  uzuale), dar avea şi 
tulburări de vorbire (dislexie, disgrafie, dislalie). 

Fetiţa avea însă şi un mare avantaj: o motivaţie 
deosebită de a învăţa, care a făcut-o să ceară 
sprijinul personalului de la centru pentru a o ajuta 
să înveţe să citească, ca să stie “şi ea ca şi ceilalţi 
colegi de clasă”.  

Psihopedagogul şi logopedul au lucrat împreună 
pentru a o ajuta. Dacă la început fetiţa citea pe 
litere, acum citeşte fluent. Ştie toate cuvintele 
uzuale din limba română şi vorbeşte liber din ce în 
ce mai cursiv. Nu înseamnă că munca specialiştilor 
din centrul comunitar se opreşte aici. Monica mai 
are multe cunoştinţe şi deprinderi de recuperat, 
dar este pe drumul cel bun şi este din ce în ce mai 
hotărâtă să reuşească.

4

10 (zece)
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Nr. familii / procent din total

Cel mai important sprijin Cluj Napoca Oradea Câmpia Turzii Satu Mare Toate locaţiile

Sprijin moral (vorba bună, sfaturi, 
vizită asistent social, 
au avut la cine sa apeleze la nevoie)

Sprijin pentru copil (teme, meditaţii, 129 33,8% 36 32,1% 28 17,2% 15 8,7% 208 25%
 rechizite, participare la CC şi la excursii)

Ajutor de urgenţă 26 6,8% 14 12,5% 0 0 143 83,6% 183 22%

Suport material, bani 15 3,9% 4 3,6% 0 0 0 0 19 2,3%

Rechizite 11 2,8% 4 3,6% 0 0 1 0,6% 16 1,9%

Donaţii (îmbrăcăminte, 80 20,9% 4 3,6% 60 36,8% 1 0,6% 145 17,5%
 detergent, saltele, alimente, etc.)

Consiliere juridică şi psihică 4 1% 2 1,8% 0 0 2 1,2% 8 1%

Servicii medicale, medicamente 14 3,7% 0 0 0 0 0 0 14 1,6%

Pachet de Crăciun 2 0,5% 9 8% 0 0 7 4,1% 18 2,2%

Alte servicii (loc de muncă, 10 2,6% 3 2,7% 0 0 0 0 13 1,5%
tichete sociale, etc)

Total 383 100 112 100 163 100 171 100 829 100

92 24% 36 32,1% 75 46% 2 1,2% 205 25%

Nr. familii / procent din total familii chestionate

Ce s-a schimbat în viața dvs......? Cluj Napoca Oradea Câmpia Turzii Satu Mare Toate locaţiile

Îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale copiilor 119 30,1% 37 21,8% 12 9,8% 18 10,5% 186 21,7%

Starea emoțională a copiilor 89 22,5% 45 26,5% 1 0,8% 8 4,7% 143 16,6%

Știu mai multe în viața de zi cu zi 130 32,9% 17 10,0% 6 4,9% 54 31,6% 207 24,1%

M-a sprijinit la necaz 52 13,2% 10 5,9% 0 0 95 55,6% 157 18,3%

Cineva din familie și-a găsit
 un loc de muncă 7 1,8% 7 4,1% 0 0 4 2,3% 18 2,1%

Am avut la cine apela în caz de necaz 248 62,8% 114 67,1% 119 96,7% 153 89,5% 634 73,8%

Schimbari datorate interventiei FRCCF

Servicii accesate la FRCCF
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Zoltan este un băiat în vârstă de 13 ani, care 
locuieşte împreună cu tatăl şi cu fratele lui mai mare. 
În urmă cu un an şi jumătate, mama lui a murit de 
cancer. 
 La început, băiatul avea foarte mari probleme la 
şcolă, avea calificative foarte slabe, de aceea trebuia 
să fie sprijinit la teme. Pentru o perioadă de timp, 
rezultatele lui şcolare s-au îmbunătăţit. Apoi a urmat 
şocul produs de pierderea mamei, când Zoltan a avut 
o perioadă sumbră,  motivaţia pentru şcoală a scăzut 
foarte mult, drept urmare rezultatele şcolare din anul 
2007-2008 au fost din nou slabe şi stima de sine i-a 
scăzut considerabil. 
Centrul comunitar a fost pentru Zoli după moartea 
mamei ca o a doua casă. Psihologii l-au ajutat să-şi 
exprime sentimentele, fie că sunt ele pozitive sau 
negative, a învăţat să identifice diferite soluţii de 
rezolvare a unor probleme şi să poată prevedea 
consecinţele fiecărui comportament. 

„Venirea lui la centru a însemnat pentru el o nouă 
şansă, un nou început. A întîlnit  copii care se aflau în 
aceeaşi situaţie ca şi a lui, nu s-a simţit mai prejos 
decît ceilalţi copii.
Ieşirile şi excursiile organizate de oamenii de la 
centrul comunitar l-au ajutat pe Zoli să depăşască 
greutăţile din ultima vreme, faptul că şi-a făcut 
prieteni, că a fost în excursie l-au ajutat să se apropie 
din nou de copii şi de noi, asistenţii sociali, şi 
psihologul centrului, a început să fie mai deschis, să 
socializeze mai mult, fapt care ne-a bucurat. 
Acum băiatul are mai multă încredere în sine, este 
dispus să stea la centru suplimentar pentru a-şi 
îmbunătăţi rezultatele şcolare şi se străduieşte să 
obţină rezultate cât mai bune”. (Adriana, 
coordonator centru comunitar)
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Conditii de locuit

Numărul mediu de camere/familie este de 1,65, ceea ce 
înseamnă că într-o cameră locuiesc în medie 3 persoane.

O problemă foarte mare o reprezintă lipsa utilităţilor din 
locuinţe. Deşi trăiesc în oraşe, 25% dintre familii nu au 
acces la reţeaua de apă. 15% nu au gaz, deci trebuie să 
folosească lemne pentru a găti şi pentru a se încălzi. 6% 
dintre familii nu au nici măcar curent electric în locuinţă.

Principalele probleme ale familiei

Întrebaţi fiind care sunt cele mai mari probleme cu care 
se confruntă familia, în top au fost achitarea cheltuielilor 
de întreţinere (40%), lipsa locuinţei sau locuinţa 
improprie (30%), lipsa hranei adecvate sau insuficienţa 
acesteia (28%). 

Raportat la nevoile copiilor, aceştia resimt acut lipsa 
îmbrăcăminţii adecvate, mai ales pentru perioada de 
iarnă (42%) şi au probleme în privinţa condiţiilor în care 
locuiesc (24%).
În jur de 6% dintre copii au cel puţin un părinte plecat la 
muncă în străinătate. Există 8 copii care au ambii părinţi 
plecaţi în străinătate.

Salar
40%

Pensie
8%Ajutor 

social
5%

Zilier, 
munci ocazionale

3%Mai multe surse
5%

Alte surse
2%

Fara venit
34%

Indemnizatie copii
3%

Surse de venit pentru mame

Surse de venit pentru tati

Salar
56%

Pensie
11%

Ajutor 
social
4%Zilier, 

munci ocazionale
14%Mai multe surse

1%

Fara venit
14%
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Venituri

Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 2009 de 
238 lei. Raportat la coşul minim de consum calculat de 
Guvern (600 lei/lună/familie), jumătate dintre familii trăiesc 
cu un venit sub coşul minim de subzistenţă.

80% dintre mame câştigau în  2009 sub salariul minim pe 
economie, în timp ce 60% din taţi aveau un venit sub 
acelaşi nivel.

35% dintre mame şi 13% dintre taţi nu aveau nicio sursă de 
venit.

Activitatile de socializare nu numai că sunt printre 
cele mai îndrăgite activităţi de către copiii de la centrele 
comunitare, dar le şi oferă acestora şansa de a-şi 
îmbunătăţi capacitatea de a relaţiona cu cei din jur şi de 
a învăţa comportamante sociale pe care nu au 
posibilitatea să le înveţe din familie. În 2009, 560 de copii 
au mers în excursii, au vizitat instituţii publice, au 
participat la grupurile de arte, de teatru şi la alte 
asemenea activităţi. 

În luna decembrie, 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 2010, copiilor din centrele comunitare le vor fi 
sărbătorite zilele de naştere într-un cadru festiv.
Elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a au fost consiliaţi în ceea ce 
priveşte şcoala pe care să o urmeze şi profesia care li se 
potriveşte cel mai bine aptitudinilor şi intereselor pe care 
le au. Astfel, şansele lor de a se autosusţine atunci când vor 
absolvi şcoala cresc considerabil.

În Cluj-Napoca, medicul FRCCF a acordat consultaţii 
medicale primare şi a distribuit medicamente unui număr 
de aproximativ 130 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 305 copii.

Pentru a îmbunătăţi situaţia familiilor cu care FRCCF 
lucrează, asistenţii sociali încearcă să îi ajute pe părinţii 
care nu au un loc de muncă să îşi găsească unul. În 2009, 
63 de adulţi şi-au căutat de lucru cu ajutorul Fundaţiei.
Cu finanțare de la iQuest Technologies, 12 copii au avut 
parte de câte un mentor, care să îi ajute la sarcinile 
școlare, dar mai ales la integrarea socială. Pentru fiecare 
dintre copii, mentorul a reprezentat un model de reușită în 
viață. La Cluj-Napoca, 19 familii au apelat la ajutorul 
juristului, pentru situaţii în care erau 
nevoiţi să se adreseze justiţiei, pentru 
întocmirea de acte sau pentru a-i ajuta 
în accesarea unor drepturi.
În anul 2009, o foarte mare parte din 
activităţile celor două centre 
comunitare din Cluj-Napoca au avut loc 
cu sprijinul financiar al Consiliului Local 
al municipiului Cluj-Napoca, prin 
Direcţia sa de asistenţă socială.



Tinerii care provin din familii dezorganizate și 
defavorizate, precum și cei din centrele de plasament au 
alături de ei o echipă de oameni devotați care 
le stau alături îm cele mai grele momente. 
Este vorba despre echipa centrului de zi 
Clujul Are Suflet, înființat în anul 2008 
din inițiativa și cu finanțarea Băncii 
Transilvania. 

În anul 2009, la Clujul Are Suflet au 
beneficiat de ajutorul specialiștilor și de al 
voluntarilor 390 de tineri. 125 dintre ei au 
fost ajutați să își aleagă o meserie care li se 
potrivește, 41 s-au calificat prin cursuri de 
scurtă durată, pentru 87 de tineri a fost căutat 
un loc de muncă, iar 69 au deja experiența unui 
loc de muncă.  

62 dintre cei 111 tineri care au beneficiat de consiliere 
psihologică și de psihoterapie şi-au depăşit problemele 
pentru a-și crea premisele unei vieți mai bune. Dar 
serviciile de  care tinerii au parte la Clujul Are Suflet sunt 
mult mai numeroase: orientare școlară și profesională, 
asistență psihopedagogică, meditații la limba română, la 
matematică, la limbi străine, grupuri de dezvoltare 
personală, educație sexuală, consiliere medicală, cerc de 
utilizare a calculatorului, activități de timp liber, excursii 
etc. 

Foarte important este faptul că 115 tineri au avut în 2009 
rezultate școlare vizibil îmbunătățite față de anul trecut, 
iar din 90 de tineri aflați pe punctul de a abandona școala, 
77 își continuă acum studiile grație sprijinului specialiștilor 
de la Clujul Are Suflet.   

Cei interesați de gândurile și preocupările tinerilor de la 
centrul de zi Clujul Are Suflet  pot afla acum mai multe de 
pe blogul al cărui conținut este generat în totalitate de 
aceștia, www.clujularesuflet.ro/blog.

Cristian este un tânăr în vârstă de 20 de ani, care 
provine dintr-o familie dezorganizată;  

copilăria sa a fost marcată de violenţă 
şi de traume emoţionale. Nu de 

puține ori, părinții l-au trimis să 
cerșească. Nici unul dintre părinţi 
nu avea un loc de muncă, iar tatăl 
era alcoolic și îl abuza fizic. De 

multe ori, Cristian hoinarea pe 
străzi, evitând să stea acasă. 

La vârsta de 11 ani, băiatul a fost mutat 
într-un centru de plasament, unde 

locuiește și acum. Tot la 11 ani a și început să 
meargă la școală. 

Când a apelat la Clujul Are Suflet, Cristian avea 
mare nevoie de ajutor. Venise timpul să își găsească 

un loc de muncă și să încerce să iasă din centrul de 
plasament. Un curs de calificare profesională îi era 
absolut necesar. După discuția cu asistentul social și cu 
psihologul de la Clujul Are Suflet, tânărul a decis să 
urmeze un curs de ospătar.  

Imediat după încheierea cursului de calificare, Cristian a 
fost angajat ca ajutor de bucătar și ca ospătar la cantina 
centrului de plasament în care locuieşte, având acum o 
formă de venit constantă. 

Clujul Are Suflet!
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In fiecare an, FRCCF realizează un studiu sociologic 
asupra familiilor cu care lucrează. În 2009, au fost 
chestionate 859 de familii.
În total, datele culese se referă la 4144 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 
aproape 5 persoane (4,83 persoane/ familie).

Etnie

45%  dintre familiile ajutate sunt de etnie română. De 
etnie rromă sunt aproximativ 30%, 19% sunt de etnie 
maghiară şi o mică parte se declară de etnie mixtă.

Educatie

Referitor la nivelul de şcolarizare al părinţilor, se observă 
că mamele au un nivel foarte scăzut de şcolarizare.
La Cîmpia Turzii, media şcolarizării lor este de 6 clase, iar 
în celelalte locaţii această medie ajunge la 8 clase. 
144 dintre adulţi nu sunt deloc şcolarizaţi.

Oamenii de care suntem alaturi
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Paul, 19 ani:
“Dacă nu era centrul, nu mai făceam şcoală. Atunci când 
s-au despărţit părinţii, m-aş fi angajat şi nu aş mai fi mers 
la şcoală. Dar, datorită centrului am fost sprijinit material, 
am avut condiţiile necesare (rechizite, hrană, cazare) şi 
am fost trimis  de către asistentul social la şcoală.
Dacă nu era centrul mi-ar fi fost foarte greu. Acum ştiu să 
comunic, să nu mai fiu nervos, să-mi fac prieteni să am un 
comportament bun.”

Robert C. Rekkers, 
Director General, 
Banca Transilvania:

„Indiferent de contextul economic pe care îl ştim 
cu toţii, Banca Transilvania, ca parte a 
comunităţii, a continuat să se implice social, în 
mod responsabil şi transparent. Iar Clujul Are 
Suflet a rămas unul dintre proiectele de CSR 
prioritare pentru noi, ca echipă. 

In acest sens, 2009 a însemnat iniţiative şi acţiuni 
cu suflet, care au ajutat până acum peste 500 de 
adolescenţi să aibă o viaţă mai bună. In plus, ne-
am consolidat parteneriatul nostru cu Fundaţia 
Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, care 
se ocupă direct de aceşti tineri. Aportul nostru, 
ca bancă, a fost – desigur – şi unul material, aşa 
încât au fost donaţi 450.000 de lei, dintre care 
250.000 lei prin Fundaţia Transilvania, iar 
200.000, printr-o campanie de încurajare a 
efectuării de plăţi, cu cardurile BT”.



Popesti

Există în judeţul Bihor un sat mic, în care lucruri care par  
imposibile în marile oraşe, acolo devin realitate. În 
Popeşti, 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. 

14 voluntari şi un angajat au lucrat cu 204 copii, dintre 
care 68 din Centrul de Plasament şi Şcoala Specială şi 136 
din comunitate. 
Activităţile au fost diverse: meditaţii, orientare şcolară şi 
profesională, cercuri de teatru, dans modern, dansuri şi 
tradiţii populare, pictură, sport, educaţie sanitară, 
protecţia mediului etc.

Sunt membru al centrului ,,Prietenia” şi participant la 
cercurile de: pictură, dans, activităţi sportive şi abilităţi 
manuale. De când există acest centru, particip cu plăcere 
la toate activităţile la care m-am înscris.
Aici am învăţat o mulţime de lucruri, am înţeles ce 
înseamnă să fii prieten, să ai prieteni şi nu în ultimul rând 
să ai încredere în forţele proprii. Am înteles că devii 
important pentru tine atunci când poţi oferi ajutor celor 
nevoiaşi. Este important că venind la Centrul “Prietenia” 
mi-am format şi regăsit mulţi prieteni.  (voluntar Centrul 
“Prietenia”)

Domanesti

La Domăneşti, în judeţul Satu Mare, funcţionează un 
centru comunitar care în anul 2009 a găzduit 120 de copii. 
Aceştia au participat la diverse activităţi, dintre care cele 
mai îndrăgite au fost cercurile de picură, de dans, dar şi 
cercul de informatică, în cadrul căruia 60 de copii au 
învăţat să utilizeze calculatorul.

Activitatea FRCCF în această comunitate s-a încheiat, nu 
înainte de înfiinţarea unei asociaţii comunitare în 
localitate. Asociaţia Comunitară Crasna Domăneşti va 
continua eforturile de a implica întreaga comunitate în 
activităţi care să îi aducă prosperitate.

Sunt Anamaria şi sunt învăţătoare în Domăneşti de peste 
35 de ani. Am văzut cum comunitatea din Domaneşti s-a 
schimbat foarte mult în ultimii zece ani, de când FRCCF 
lucrează aici. Sunt voluntară în centrul comunitar, ceea ce 
înseamnă că vizitez familiile şi aflu multe lucruri despre 
viaţa copiilor şi despre nevoile lor. De asemenea, îi ajut pe 
copii la cursurile de calculatoare, de dans popular, de 
pictură pe sticlă şi la cor. E o mare bucurie pentru mine să 
pot face toate aceste lucruri pentru ei.

In centrele comunitare ale FRCCF au loc multe activităţi 
pentru cei mici. Unele dintre ele au fost posibile doar cu 
ajutorul voluntarilor. Oameni dedicaţi şi cu dorinţa de a 
veni în sprijinul celor mai dezavantajaţi dintre copii, cei 
aproximativ 100 de voluntari au făcut teme cu copiii, i-au 
ajutat la disciplinele şcolare la care aveau nevoie, au făcut 
cu ei activităţi de timp liber, dar nu numai. 

Voluntarii nu au fost doar din România. Într-unul din 
centrele comunitare din Cluj este în permanenţă un 
voluntar din Germania, iar printr-un parteneriat cu AIESEC, 
în fiecare vară 4-5 voluntari internaţionali ajung să lucreze 
cu copiii din centrele comunitare FRCCF. La Cîmpia Turzii, 
piloţi ai NATO au igienizat centrul comunitar înainte de 
începerea anului şcolar, iar la Popeşti, anul 2009 a 
însemnat vizita unui grup de voluntari olandezi.

Un grup de angajaţi de la compania Nokia a zugrăvit în 
luna august centrul comunitar EveryChild. Datorită muncii 
lor, centrul comunitar a devenit un loc mai vesel şi mai 
prietenos.

De 1 Iunie, pentru a intra în Cartea Recordurilor, 30 de 
voluntari au ajutat la organizarea evenimentului Joonior 
Park.

7

Voluntariat

Pot să afirm fără exagerare că activitatea de 
voluntariat pentru mine a fost şi este deosebit de 
importantă. Am înţeles în tot acest timp că pentru a-
i ajuta pe cei ce au nevoie trebuie depus un minim 
efort, dar rezultatele sunt maxime şi că oamenii au 
nevoie de atât de puţin pentru a se putea bucura pe 
deplin.
Activez ca voluntar la Centrul Prietenia de mulţi ani, 
încă din prima lui zi de funcţionare, timp în care am 
participat alături de echipa de lucru atât la 
desfăşurarea activităţilor derulate aici, cât şi la 
organizarea programului în munca cu copiii. De la 
început, ne-am putut bucura de numărul mare de 
copii care au solicitat să participe la activităţile 
organizate, de implicarea lor activă, fapt ce  ne-a 
ajutat să devenim optimişti şi încrezători în 
rezultatele copiilor.
În prezent mă pot bucura alături de grupul de 
voluntari de tot ce s-a realizat şi pentru mulţumirea 
noastră şi pentru a copiilor.  
Cormos Anamaria, voluntar Popesti
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Desfasurata în cadrul proiectului „Vreau să fiu 
antreprenor!”, tabăra de vară de la Gilău a urmărit 
transformarea unor idei ale adolescenţilor în planuri de 
afaceri gata să fie transpuse în practică.

Pe parcursul a şase zile, între 23 şi 28 iulie, 26 de tineri s-
au întâlnit în tabăra de antreprenoriat pentru a-şi 
descoperi aptitudinile şi pentru a învăţa cum să-şi 
gestioneze banii şi să îşi înfiinţeze o mică afacere. Cu 
ajutorul trainerilor, ei au dezvoltat planuri de afaceri care 
au fost premiate.

Premiile au fost acordate de către membrii juriului, luând 
în considerare criterii cum sunt: fezabilitatea produsului 
sau a serviciului, accesibilitatea pieţei de desfacere, 
atractivitatea materialelor de promovare, capacitatea de 
implementare a planului, viabilitatea economică şi  modul 
de prezentare.

Pe lângă activităţile intense de învăţare, adolescenţii au 
avut parte de surprize. Au făcut o excursie la Tarniţa, au 
vizitat şantierul Autostrăzii Transilvania, au participat la un 
bal mascat, la un campionat de tenis de masă şi la alte 
activităţi distractive.

Participanţii la tabără au fost selecţionaţi în urma unui 
concurs adresat tuturor şcolilor din judeţul Cluj şi care 
presupunea întocmirea unui mic plan de afaceri. 

Tabăra din 2009 a făcut parte din proiectul mai amplu 
«Vreau să fiu antreprenor !», pe care FRCCF şi Proiectul 
Autostrada Transilvania l-au iniţiat în anul 2007 şi de care 
au beneficiat până acum 70 de adolescenţi din Cluj-
Napoca, Tureni şi Copăceni.

Pentru a doua oara in Cartea 
Recordurilor

De 1 Iunie, FRCCF a pregătit un nou eveniment de Cartea 
Recordurilor. Cu ajutorul Primăriei Cluj-Napoca şi al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, copiii de la Clubul 
Vedetelor din Cluj-Napoca au cântat mai bine de 12 ore 
în cadrul Joonior Park – eveniment organizat în fiecare an 
de FRCCF de Ziua Internaţională a Copilului. Academia 
Recordurilor Mondiale a omologat recordul ca fiind Cel 
mai lung concert live susţinut de o trupă de copii, 
recunoscând performanţa micilor vedete.

Evenimentul a avut un scop caritabil, pe lângă cel de a 
sărbători ziua copiilor. Banii, obţinuţi de la sponsori ca 
Eximtur, Real, Unimet CUG, au fost folosiţi pentru 
sprijinirea copiilor asistaţi de FRCCF. 

1 Iunie, alte locatii

Dacă la Cluj copiii au intrat în Cartea recordurilor, de 1 
Iunie toţi copiii din comunităţile unde FRCCF lucrează au 
avut parte de o zi specială. La Oradea, Satu Mare, Cîmpia 
Turzii, Popeşti, Domăneşti, sute de copii s-au bucurat de 
jocurile, concursurile şi premiile oferite de FRCCF pentru 
ziua lor.

Targul de Craciun

„Crăciunul copiilor” s-a aflat în 2009 la a cincea 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 mai mult de 1000 de 
copii, care l-au colindat şi i-au spus poezii.

Ziua universala a drepturilor copilului

În săptămâna 16-20 noiembrie a fost marcată Ziua 
Universală a Drepturilor Copilului în centrele comunitare 
ale FRCCF, prin organizarea de concursuri, grupuri 
educative, jocuri distractive şi alte activităţi menite să îi 
ajute pe cei mici să îşi cunoască drepturile. 
Cei mai activi dintre copii şi cei care îşi cunosc cel mai 
bine drepturile, au fost premiaţi cu dulciuri şi cu jucării.  

Ziua Pamantului

În 22 aprilie, de Ziua Pământului, copiii din centrele 
comunitare ale FRCCF au atras atenţia clujenilor prin 
obiectele construite din materiale greu reciclabile, dar 
mai ales din acele obiecte care se aruncă şi poluează 
natura. Din recipientele din plastic (PET) au prins formă 
castele, dragoni, albinuţe sau alte animale. Jurnaliştii 
clujeni au jurizat creaţiile şi au premiat echipele cele mai 
creative.

Evenimente
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In 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 2009 în Oradea, 
Roşiori şi Diosig.

78 de mame au fost ajutate să îşi păstreze copiii 
alături de ele. Unele dintre mame au primit 
vitamine în timpul sarcinii, altele au primit câte 
un trusou pentru nou-născut, au fost ajutate să 
îşi facă acte de identitate şi certificate de 
naştere pentru copii.

Pentru a învăţa cum să îi crească pe copiii lor, 
50 dintre mame au participat la şcoala 
părinţilor, despre care declară că le-a fost de 
mare ajutor.
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Proiecte

14 profesori din judeţul Satu Mare au învăţat 
în iunie 2009 cum să prevină riscurile migraţiei 
ilegale a copiilor.
Copiii care migrează ilegal ajung de cele mai 
multe ori să cerşească, să fure şi să se 
prostitueze. În perioada 15-19 iunie, la un curs 
organizat la Tăşnad, 14 profesori din zona 
Negreşti au învăţat de la oameni cu experienţă 
în domeniul migraţiei cum să prevină acest 
fenomen, care are o mare amploare în Oaş.
Pe lângă teoria despre pericolele migraţiei, 
însoţită de mărturiile partenerilor francezi care 
lucrează cu copiii care trec prin diverse 
încercări până la comiterea de infracţiuni în 
Franţa, profesorii au învăţat să organizeze 
pentru copii jocuri şi activităţi prin care să îi 
conştientizeze despre pericolele migraţiei 
ilegale. 
Cursul a fost finanțat de partenerii francezi 
Hors la Rue. 
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Raportul anual al FRCCF pentru 2008 a câștigat 
premiul pentru cel mai bun raport anual, în valoare de 
1000 Euro, la concursul deja consacrat, organizat în 
fiecare an de către Forumul Donatorilor din România. 



Desfasurata în cadrul proiectului „Vreau să fiu 
antreprenor!”, tabăra de vară de la Gilău a urmărit 
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«Vreau să fiu antreprenor !», pe care FRCCF şi Proiectul 
Autostrada Transilvania l-au iniţiat în anul 2007 şi de care 
au beneficiat până acum 70 de adolescenţi din Cluj-
Napoca, Tureni şi Copăceni.

Pentru a doua oara in Cartea 
Recordurilor
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sărbători ziua copiilor. Banii, obţinuţi de la sponsori ca 
Eximtur, Real, Unimet CUG, au fost folosiţi pentru 
sprijinirea copiilor asistaţi de FRCCF. 

1 Iunie, alte locatii

Dacă la Cluj copiii au intrat în Cartea recordurilor, de 1 
Iunie toţi copiii din comunităţile unde FRCCF lucrează au 
avut parte de o zi specială. La Oradea, Satu Mare, Cîmpia 
Turzii, Popeşti, Domăneşti, sute de copii s-au bucurat de 
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Popesti

Există în judeţul Bihor un sat mic, în care lucruri care par  
imposibile în marile oraşe, acolo devin realitate. În 
Popeşti, 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. 

14 voluntari şi un angajat au lucrat cu 204 copii, dintre 
care 68 din Centrul de Plasament şi Şcoala Specială şi 136 
din comunitate. 
Activităţile au fost diverse: meditaţii, orientare şcolară şi 
profesională, cercuri de teatru, dans modern, dansuri şi 
tradiţii populare, pictură, sport, educaţie sanitară, 
protecţia mediului etc.

Sunt membru al centrului ,,Prietenia” şi participant la 
cercurile de: pictură, dans, activităţi sportive şi abilităţi 
manuale. De când există acest centru, particip cu plăcere 
la toate activităţile la care m-am înscris.
Aici am învăţat o mulţime de lucruri, am înţeles ce 
înseamnă să fii prieten, să ai prieteni şi nu în ultimul rând 
să ai încredere în forţele proprii. Am înteles că devii 
important pentru tine atunci când poţi oferi ajutor celor 
nevoiaşi. Este important că venind la Centrul “Prietenia” 
mi-am format şi regăsit mulţi prieteni.  (voluntar Centrul 
“Prietenia”)

Domanesti

La Domăneşti, în judeţul Satu Mare, funcţionează un 
centru comunitar care în anul 2009 a găzduit 120 de copii. 
Aceştia au participat la diverse activităţi, dintre care cele 
mai îndrăgite au fost cercurile de picură, de dans, dar şi 
cercul de informatică, în cadrul căruia 60 de copii au 
învăţat să utilizeze calculatorul.

Activitatea FRCCF în această comunitate s-a încheiat, nu 
înainte de înfiinţarea unei asociaţii comunitare în 
localitate. Asociaţia Comunitară Crasna Domăneşti va 
continua eforturile de a implica întreaga comunitate în 
activităţi care să îi aducă prosperitate.

Sunt Anamaria şi sunt învăţătoare în Domăneşti de peste 
35 de ani. Am văzut cum comunitatea din Domaneşti s-a 
schimbat foarte mult în ultimii zece ani, de când FRCCF 
lucrează aici. Sunt voluntară în centrul comunitar, ceea ce 
înseamnă că vizitez familiile şi aflu multe lucruri despre 
viaţa copiilor şi despre nevoile lor. De asemenea, îi ajut pe 
copii la cursurile de calculatoare, de dans popular, de 
pictură pe sticlă şi la cor. E o mare bucurie pentru mine să 
pot face toate aceste lucruri pentru ei.

In centrele comunitare ale FRCCF au loc multe activităţi 
pentru cei mici. Unele dintre ele au fost posibile doar cu 
ajutorul voluntarilor. Oameni dedicaţi şi cu dorinţa de a 
veni în sprijinul celor mai dezavantajaţi dintre copii, cei 
aproximativ 100 de voluntari au făcut teme cu copiii, i-au 
ajutat la disciplinele şcolare la care aveau nevoie, au făcut 
cu ei activităţi de timp liber, dar nu numai. 

Voluntarii nu au fost doar din România. Într-unul din 
centrele comunitare din Cluj este în permanenţă un 
voluntar din Germania, iar printr-un parteneriat cu AIESEC, 
în fiecare vară 4-5 voluntari internaţionali ajung să lucreze 
cu copiii din centrele comunitare FRCCF. La Cîmpia Turzii, 
piloţi ai NATO au igienizat centrul comunitar înainte de 
începerea anului şcolar, iar la Popeşti, anul 2009 a 
însemnat vizita unui grup de voluntari olandezi.

Un grup de angajaţi de la compania Nokia a zugrăvit în 
luna august centrul comunitar EveryChild. Datorită muncii 
lor, centrul comunitar a devenit un loc mai vesel şi mai 
prietenos.

De 1 Iunie, pentru a intra în Cartea Recordurilor, 30 de 
voluntari au ajutat la organizarea evenimentului Joonior 
Park.

7

Voluntariat

Pot să afirm fără exagerare că activitatea de 
voluntariat pentru mine a fost şi este deosebit de 
importantă. Am înţeles în tot acest timp că pentru a-
i ajuta pe cei ce au nevoie trebuie depus un minim 
efort, dar rezultatele sunt maxime şi că oamenii au 
nevoie de atât de puţin pentru a se putea bucura pe 
deplin.
Activez ca voluntar la Centrul Prietenia de mulţi ani, 
încă din prima lui zi de funcţionare, timp în care am 
participat alături de echipa de lucru atât la 
desfăşurarea activităţilor derulate aici, cât şi la 
organizarea programului în munca cu copiii. De la 
început, ne-am putut bucura de numărul mare de 
copii care au solicitat să participe la activităţile 
organizate, de implicarea lor activă, fapt ce  ne-a 
ajutat să devenim optimişti şi încrezători în 
rezultatele copiilor.
În prezent mă pot bucura alături de grupul de 
voluntari de tot ce s-a realizat şi pentru mulţumirea 
noastră şi pentru a copiilor.  
Cormos Anamaria, voluntar Popesti
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Dezvoltare comunitara rurala
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Tinerii care provin din familii dezorganizate și 
defavorizate, precum și cei din centrele de plasament au 
alături de ei o echipă de oameni devotați care 
le stau alături îm cele mai grele momente. 
Este vorba despre echipa centrului de zi 
Clujul Are Suflet, înființat în anul 2008 
din inițiativa și cu finanțarea Băncii 
Transilvania. 

În anul 2009, la Clujul Are Suflet au 
beneficiat de ajutorul specialiștilor și de al 
voluntarilor 390 de tineri. 125 dintre ei au 
fost ajutați să își aleagă o meserie care li se 
potrivește, 41 s-au calificat prin cursuri de 
scurtă durată, pentru 87 de tineri a fost căutat 
un loc de muncă, iar 69 au deja experiența unui 
loc de muncă.  

62 dintre cei 111 tineri care au beneficiat de consiliere 
psihologică și de psihoterapie şi-au depăşit problemele 
pentru a-și crea premisele unei vieți mai bune. Dar 
serviciile de  care tinerii au parte la Clujul Are Suflet sunt 
mult mai numeroase: orientare școlară și profesională, 
asistență psihopedagogică, meditații la limba română, la 
matematică, la limbi străine, grupuri de dezvoltare 
personală, educație sexuală, consiliere medicală, cerc de 
utilizare a calculatorului, activități de timp liber, excursii 
etc. 

Foarte important este faptul că 115 tineri au avut în 2009 
rezultate școlare vizibil îmbunătățite față de anul trecut, 
iar din 90 de tineri aflați pe punctul de a abandona școala, 
77 își continuă acum studiile grație sprijinului specialiștilor 
de la Clujul Are Suflet.   

Cei interesați de gândurile și preocupările tinerilor de la 
centrul de zi Clujul Are Suflet  pot afla acum mai multe de 
pe blogul al cărui conținut este generat în totalitate de 
aceștia, www.clujularesuflet.ro/blog.

Cristian este un tânăr în vârstă de 20 de ani, care 
provine dintr-o familie dezorganizată;  

copilăria sa a fost marcată de violenţă 
şi de traume emoţionale. Nu de 

puține ori, părinții l-au trimis să 
cerșească. Nici unul dintre părinţi 
nu avea un loc de muncă, iar tatăl 
era alcoolic și îl abuza fizic. De 

multe ori, Cristian hoinarea pe 
străzi, evitând să stea acasă. 

La vârsta de 11 ani, băiatul a fost mutat 
într-un centru de plasament, unde 

locuiește și acum. Tot la 11 ani a și început să 
meargă la școală. 

Când a apelat la Clujul Are Suflet, Cristian avea 
mare nevoie de ajutor. Venise timpul să își găsească 

un loc de muncă și să încerce să iasă din centrul de 
plasament. Un curs de calificare profesională îi era 
absolut necesar. După discuția cu asistentul social și cu 
psihologul de la Clujul Are Suflet, tânărul a decis să 
urmeze un curs de ospătar.  

Imediat după încheierea cursului de calificare, Cristian a 
fost angajat ca ajutor de bucătar și ca ospătar la cantina 
centrului de plasament în care locuieşte, având acum o 
formă de venit constantă. 

Clujul Are Suflet!
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In fiecare an, FRCCF realizează un studiu sociologic 
asupra familiilor cu care lucrează. În 2009, au fost 
chestionate 859 de familii.
În total, datele culese se referă la 4144 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 
aproape 5 persoane (4,83 persoane/ familie).

Etnie

45%  dintre familiile ajutate sunt de etnie română. De 
etnie rromă sunt aproximativ 30%, 19% sunt de etnie 
maghiară şi o mică parte se declară de etnie mixtă.

Educatie

Referitor la nivelul de şcolarizare al părinţilor, se observă 
că mamele au un nivel foarte scăzut de şcolarizare.
La Cîmpia Turzii, media şcolarizării lor este de 6 clase, iar 
în celelalte locaţii această medie ajunge la 8 clase. 
144 dintre adulţi nu sunt deloc şcolarizaţi.

Oamenii de care suntem alaturi

4 membri
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3 membri
19%

5 membri
19%

6 membri
12%

7 membri
6%

8 sau mai 
multi membri

11%
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6%

Distributia familiilor 
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rroma
30%

Distributia familiilor 
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Paul, 19 ani:
“Dacă nu era centrul, nu mai făceam şcoală. Atunci când 
s-au despărţit părinţii, m-aş fi angajat şi nu aş mai fi mers 
la şcoală. Dar, datorită centrului am fost sprijinit material, 
am avut condiţiile necesare (rechizite, hrană, cazare) şi 
am fost trimis  de către asistentul social la şcoală.
Dacă nu era centrul mi-ar fi fost foarte greu. Acum ştiu să 
comunic, să nu mai fiu nervos, să-mi fac prieteni să am un 
comportament bun.”

Robert C. Rekkers, 
Director General, 
Banca Transilvania:

„Indiferent de contextul economic pe care îl ştim 
cu toţii, Banca Transilvania, ca parte a 
comunităţii, a continuat să se implice social, în 
mod responsabil şi transparent. Iar Clujul Are 
Suflet a rămas unul dintre proiectele de CSR 
prioritare pentru noi, ca echipă. 

In acest sens, 2009 a însemnat iniţiative şi acţiuni 
cu suflet, care au ajutat până acum peste 500 de 
adolescenţi să aibă o viaţă mai bună. In plus, ne-
am consolidat parteneriatul nostru cu Fundaţia 
Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, care 
se ocupă direct de aceşti tineri. Aportul nostru, 
ca bancă, a fost – desigur – şi unul material, aşa 
încât au fost donaţi 450.000 de lei, dintre care 
250.000 lei prin Fundaţia Transilvania, iar 
200.000, printr-o campanie de încurajare a 
efectuării de plăţi, cu cardurile BT”.



Zoltan este un băiat în vârstă de 13 ani, care 
locuieşte împreună cu tatăl şi cu fratele lui mai mare. 
În urmă cu un an şi jumătate, mama lui a murit de 
cancer. 
 La început, băiatul avea foarte mari probleme la 
şcolă, avea calificative foarte slabe, de aceea trebuia 
să fie sprijinit la teme. Pentru o perioadă de timp, 
rezultatele lui şcolare s-au îmbunătăţit. Apoi a urmat 
şocul produs de pierderea mamei, când Zoltan a avut 
o perioadă sumbră,  motivaţia pentru şcoală a scăzut 
foarte mult, drept urmare rezultatele şcolare din anul 
2007-2008 au fost din nou slabe şi stima de sine i-a 
scăzut considerabil. 
Centrul comunitar a fost pentru Zoli după moartea 
mamei ca o a doua casă. Psihologii l-au ajutat să-şi 
exprime sentimentele, fie că sunt ele pozitive sau 
negative, a învăţat să identifice diferite soluţii de 
rezolvare a unor probleme şi să poată prevedea 
consecinţele fiecărui comportament. 

„Venirea lui la centru a însemnat pentru el o nouă 
şansă, un nou început. A întîlnit  copii care se aflau în 
aceeaşi situaţie ca şi a lui, nu s-a simţit mai prejos 
decît ceilalţi copii.
Ieşirile şi excursiile organizate de oamenii de la 
centrul comunitar l-au ajutat pe Zoli să depăşască 
greutăţile din ultima vreme, faptul că şi-a făcut 
prieteni, că a fost în excursie l-au ajutat să se apropie 
din nou de copii şi de noi, asistenţii sociali, şi 
psihologul centrului, a început să fie mai deschis, să 
socializeze mai mult, fapt care ne-a bucurat. 
Acum băiatul are mai multă încredere în sine, este 
dispus să stea la centru suplimentar pentru a-şi 
îmbunătăţi rezultatele şcolare şi se străduieşte să 
obţină rezultate cât mai bune”. (Adriana, 
coordonator centru comunitar)

5

Conditii de locuit

Numărul mediu de camere/familie este de 1,65, ceea ce 
înseamnă că într-o cameră locuiesc în medie 3 persoane.

O problemă foarte mare o reprezintă lipsa utilităţilor din 
locuinţe. Deşi trăiesc în oraşe, 25% dintre familii nu au 
acces la reţeaua de apă. 15% nu au gaz, deci trebuie să 
folosească lemne pentru a găti şi pentru a se încălzi. 6% 
dintre familii nu au nici măcar curent electric în locuinţă.

Principalele probleme ale familiei

Întrebaţi fiind care sunt cele mai mari probleme cu care 
se confruntă familia, în top au fost achitarea cheltuielilor 
de întreţinere (40%), lipsa locuinţei sau locuinţa 
improprie (30%), lipsa hranei adecvate sau insuficienţa 
acesteia (28%). 

Raportat la nevoile copiilor, aceştia resimt acut lipsa 
îmbrăcăminţii adecvate, mai ales pentru perioada de 
iarnă (42%) şi au probleme în privinţa condiţiilor în care 
locuiesc (24%).
În jur de 6% dintre copii au cel puţin un părinte plecat la 
muncă în străinătate. Există 8 copii care au ambii părinţi 
plecaţi în străinătate.

Salar
40%

Pensie
8%Ajutor 

social
5%

Zilier, 
munci ocazionale

3%Mai multe surse
5%

Alte surse
2%

Fara venit
34%

Indemnizatie copii
3%

Surse de venit pentru mame

Surse de venit pentru tati

Salar
56%

Pensie
11%

Ajutor 
social
4%Zilier, 

munci ocazionale
14%Mai multe surse

1%

Fara venit
14%

12

Centre comunitareOamenii de care suntem alaturi

>

>

>

,

,

,

>

,

PRIMARIA

C O N SI L I U L L O C A L

>

>

Venituri

Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 2009 de 
238 lei. Raportat la coşul minim de consum calculat de 
Guvern (600 lei/lună/familie), jumătate dintre familii trăiesc 
cu un venit sub coşul minim de subzistenţă.

80% dintre mame câştigau în  2009 sub salariul minim pe 
economie, în timp ce 60% din taţi aveau un venit sub 
acelaşi nivel.

35% dintre mame şi 13% dintre taţi nu aveau nicio sursă de 
venit.

Activitatile de socializare nu numai că sunt printre 
cele mai îndrăgite activităţi de către copiii de la centrele 
comunitare, dar le şi oferă acestora şansa de a-şi 
îmbunătăţi capacitatea de a relaţiona cu cei din jur şi de 
a învăţa comportamante sociale pe care nu au 
posibilitatea să le înveţe din familie. În 2009, 560 de copii 
au mers în excursii, au vizitat instituţii publice, au 
participat la grupurile de arte, de teatru şi la alte 
asemenea activităţi. 

În luna decembrie, 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 2010, copiilor din centrele comunitare le vor fi 
sărbătorite zilele de naştere într-un cadru festiv.
Elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a au fost consiliaţi în ceea ce 
priveşte şcoala pe care să o urmeze şi profesia care li se 
potriveşte cel mai bine aptitudinilor şi intereselor pe care 
le au. Astfel, şansele lor de a se autosusţine atunci când vor 
absolvi şcoala cresc considerabil.

În Cluj-Napoca, medicul FRCCF a acordat consultaţii 
medicale primare şi a distribuit medicamente unui număr 
de aproximativ 130 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 305 copii.

Pentru a îmbunătăţi situaţia familiilor cu care FRCCF 
lucrează, asistenţii sociali încearcă să îi ajute pe părinţii 
care nu au un loc de muncă să îşi găsească unul. În 2009, 
63 de adulţi şi-au căutat de lucru cu ajutorul Fundaţiei.
Cu finanțare de la iQuest Technologies, 12 copii au avut 
parte de câte un mentor, care să îi ajute la sarcinile 
școlare, dar mai ales la integrarea socială. Pentru fiecare 
dintre copii, mentorul a reprezentat un model de reușită în 
viață. La Cluj-Napoca, 19 familii au apelat la ajutorul 
juristului, pentru situaţii în care erau 
nevoiţi să se adreseze justiţiei, pentru 
întocmirea de acte sau pentru a-i ajuta 
în accesarea unor drepturi.
În anul 2009, o foarte mare parte din 
activităţile celor două centre 
comunitare din Cluj-Napoca au avut loc 
cu sprijinul financiar al Consiliului Local 
al municipiului Cluj-Napoca, prin 
Direcţia sa de asistenţă socială.



Cei 400 de copii şi 100 de adulţi care au primit sprijinul 
psihologului, pot acum să  comunice mult mai bine  cu cei 
din jur, se integrează mai uşor în comunitate, 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, psihopedagogii au lucrat cu peste 400 de 
copii. 

Monica este o fetiţă de 11 ani, de etnie rromă, 
care vine la centrul comunitar din Oradea din 
2007, când era în clasa a III-a; Familia ei este 
compusă din cinci persoane (mama, tatăl, un frate 
mai mare şi o soră mai mică). Deşi au vârste 
diferite, Monica şi fratele ei sunt amândoi în clasa 
a cincea, sora mai mică este în clasa întâi, iar 
părinţii lor sunt analfabeţi.

În această situaţie, părinţii nu valorizează şcoala, 
dar nici nu pot să îi verifice sau să îi ajute pe copii 
la sarcinile şcolare. Mai mult decât atât, condiţiile 
de locuire sunt precare şi cei mici nu au unde să 
studieze acasă.

 
Monica este o fetiţă liniştită, dezinvoltă, care se 
înţelege bine cu cei din jur şi vine la centru cu drag. 
Acasă vorbeşte limba romani, dar cunoaşte foarte 
bine şi limba maghiară; Socializează cu uşurinţă, şi 
este mândră că este rrom, ţinând la tradiţii. Spune 
că îi place foarte mult la şcoală, pentru că învaţă 
“de toate”, însă marea ei nemulţumire este că “nu 
ştie  ca şi ceilalţi copii”.

La începutul clasei  a V-a, printre problemele fetei 
se găseau rezultatele şcolare slabe, capacitate 
redusă de exprimare în limba română, cunoştinţe 
generale lacunare (nu cunoştea lunile anului şi 
anotimpurile, făcea confuzii în ceea ce priveşte 
denumirea unor  obiecte  uzuale), dar avea şi 
tulburări de vorbire (dislexie, disgrafie, dislalie). 

Fetiţa avea însă şi un mare avantaj: o motivaţie 
deosebită de a învăţa, care a făcut-o să ceară 
sprijinul personalului de la centru pentru a o ajuta 
să înveţe să citească, ca să stie “şi ea ca şi ceilalţi 
colegi de clasă”.  

Psihopedagogul şi logopedul au lucrat împreună 
pentru a o ajuta. Dacă la început fetiţa citea pe 
litere, acum citeşte fluent. Ştie toate cuvintele 
uzuale din limba română şi vorbeşte liber din ce în 
ce mai cursiv. Nu înseamnă că munca specialiştilor 
din centrul comunitar se opreşte aici. Monica mai 
are multe cunoştinţe şi deprinderi de recuperat, 
dar este pe drumul cel bun şi este din ce în ce mai 
hotărâtă să reuşească.

4
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Nr. familii / procent din total

Cel mai important sprijin Cluj Napoca Oradea Câmpia Turzii Satu Mare Toate locaţiile

Sprijin moral (vorba bună, sfaturi, 
vizită asistent social, 
au avut la cine sa apeleze la nevoie)

Sprijin pentru copil (teme, meditaţii, 129 33,8% 36 32,1% 28 17,2% 15 8,7% 208 25%
 rechizite, participare la CC şi la excursii)

Ajutor de urgenţă 26 6,8% 14 12,5% 0 0 143 83,6% 183 22%

Suport material, bani 15 3,9% 4 3,6% 0 0 0 0 19 2,3%

Rechizite 11 2,8% 4 3,6% 0 0 1 0,6% 16 1,9%

Donaţii (îmbrăcăminte, 80 20,9% 4 3,6% 60 36,8% 1 0,6% 145 17,5%
 detergent, saltele, alimente, etc.)

Consiliere juridică şi psihică 4 1% 2 1,8% 0 0 2 1,2% 8 1%

Servicii medicale, medicamente 14 3,7% 0 0 0 0 0 0 14 1,6%

Pachet de Crăciun 2 0,5% 9 8% 0 0 7 4,1% 18 2,2%

Alte servicii (loc de muncă, 10 2,6% 3 2,7% 0 0 0 0 13 1,5%
tichete sociale, etc)

Total 383 100 112 100 163 100 171 100 829 100

92 24% 36 32,1% 75 46% 2 1,2% 205 25%

Nr. familii / procent din total familii chestionate

Ce s-a schimbat în viața dvs......? Cluj Napoca Oradea Câmpia Turzii Satu Mare Toate locaţiile

Îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale copiilor 119 30,1% 37 21,8% 12 9,8% 18 10,5% 186 21,7%

Starea emoțională a copiilor 89 22,5% 45 26,5% 1 0,8% 8 4,7% 143 16,6%

Știu mai multe în viața de zi cu zi 130 32,9% 17 10,0% 6 4,9% 54 31,6% 207 24,1%

M-a sprijinit la necaz 52 13,2% 10 5,9% 0 0 95 55,6% 157 18,3%

Cineva din familie și-a găsit
 un loc de muncă 7 1,8% 7 4,1% 0 0 4 2,3% 18 2,1%

Am avut la cine apela în caz de necaz 248 62,8% 114 67,1% 119 96,7% 153 89,5% 634 73,8%

Schimbari datorate interventiei FRCCF

Servicii accesate la FRCCF
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Daniel şi Rada sunt doar doi dintre cei peste 400 de 
copii care au fost ajutaţi să îşi facă temele în centrele 
comunitare. Alţi 211 copii au beneficiat de sprijinul 
profesorilor care i-au meditat, pentru a trece cu bine de 
testele naţionale, de bacalaureat şi de corigenţă. În fiecare 
zi, copiii primesc o gustare, iar cei care locuiesc mai 
departe de centrul comunitar, primesc un bilet de autobus 
pentru a se putea deplasa la şi de la centru. 

„ Sunt foarte mulţumită că Rada poate să vină la 
centru pentru că ea are foarte multe teme şi eu nu o 
pot ajuta, iar semi-internatul costă foarte mult şi nu 
imi permit să-l plătesc. Mă bucur şi că Rada şi-a făcut 
prieteni şi ea imi spune că abia aşteaptă să vină la 
centru.” (mama beneficiara FRCCF)

“Mie îmi place la centru pentru că pot să îmi fac 
temele şi are cine să mă ajute, pentru că pot să mă joc. 
Îmi place să mă joc puzzle şi biliard. Şi imi place că 
primim mâncare. Din centru cel mai mult îmi place de 
Andreea, Lili, Ale, Klara, Oliver.” (Rebeca, 9 ani)

314

SURSE VENITURI SUMA (RON) %

EVERYCHILD 1.166.988,18 33,28%
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca 507.397,69 14,47%
Ministerul muncii, familiei și solidarității sociale 162.060,00 4,62%
GRANTURI 475.184,35 13,55%
   ŞANSE 283.448,34
   FONPC 10.650,00
   HORS LA RUE 14.766,50
  UNICEF 166.319,51
DONAŢII PERSOANE FIZICE 76.764,10 2,19%
DONAŢII PERSOANE JURIDICE 759.986,59 21,67%
   în natură 87.057,42
   în bani 672.929,17
DIRECŢIONARE 2% 41.486,91 1,18%
VENITURI PROPRII 316.454,57 9,03%

TOTAL 3.506.322,39 100,00%

Veniturile FRCCF Centre comunitare

> >

Daniel provine dintr-o familie formată din 8 
membri (mama, tatăl şi şase copii cu vârste cuprinse 
între un an şi 11 ani, el fiind cel mai mare dintre fraţi). 
Tatăl munceşte pentru a întreţine familia, iar mama 
îngrijeşte copiii. Părinţii fac cu greu faţă acoperirii 
nevoi lor  de  bază pr iv ind  a l imentaţ ia  ş i  
îmbrăcămintea copiilor. Familia a primit ca donaţie 
din partea fundaţiei un calculator pe care copiii îl 
folosesc numai în perioada vacanţelor pentru a nu-i 
împiedica de la realizarea sarcinilor şcolare. 

Daniel este în clasa a V-a la una dintre cele mai 
bine cotate şcoli clujene. El a promovat primul 
semestru din clasa a V-a cu rezultate şcolare foarte 
bune, respectiv medii de 8 la matematică, 9 la limba 
română şi multe medii de 10.

Iniţial părinţii au acceptat să îl lase la centru 
numai în perioada vacanţei pentru a avea o 
alternativă de petrecere a timpului liber într-un 
mediu supravegheat, însă ulterior, văzând că 
beneficiază de sprijin adecvat la teme şi suport în 
procesul de învăţare, l-au trimis în fiecare zi. 

Băiatul lucrează suplimentar cu profesoarele 
de limba romană şi de matematică din centrul 
comunitar după ce îşi termină temele, fiind un copil 
foarte conştiincios şi preocupat de succesul şcolar. 
După ce ajunge acasă, copilul are temele făcute şi are 
strategiile de rezolvare pe care părinţii nu sunt în 
măsură să i le ofere. 

Familia are nevoie în continuare de sprijin în 
creşterea şi educaţia copiilor deoarece din cauza 
lipsei banilor nu poate să le asigure celor mici toate 
lucrurile necesare creşterii lor. 



In centrele de zi ale FRCCF vin zilnic copii cu probleme În anul 2009, la cele cinci centre comunitare ale FRCCF din 
grave, legate în special de lipsurile cu care se confruntă zi Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Cîmpia Turzii au 
de zi ei şi familiile lor. Din cauza sărăciei, dar şi a lipsei de participat la activităţi 1235 de copii. Numărul 
interes a părinţilor fară educaţie, aceşti copii sunt în beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială (acordată în 
pericol de a abandona şcoala şi de a trăi în stradă. centrele comunitare şi acasă la familii ) este însă de 

aproximativ 1300. Adulţii au colaborat cu asistenţii sociali 
în probleme care ţin de creşterea şi educarea copiilor, de 
găsirea unei locuinţe sau a unui loc de muncă şi, nu de 
puţine ori, au primit ajutor financiar pentru a rezolva 
probleme grave ale familiei.

Daciana este o fetiţă de opt ani. Mama ei consideră 
că şcoala nu este importantă şi i-a transmis şi fetei 
acelaşi sentiment. În anul şcolar 2007-2008, Daciana a 
fost înscrisă în clasa I. A frecventat şcoala mai puţin de 
trei luni după care a absentat din ce în ce mai mult. 
Pentru că nu mergea la şcoală şi nu putea să primească 
note, fetiţa a fost clasată ca un caz de abandon şcolar. 

Aceasta era situaţia Dacianei când Alina, asistent 
social la FRCCF, a intervenit în cazul ei pentru a o ajuta. 
În primul rând, asistentul social şi psihologul au lucrat 
cu mama, pentru a o face să înţeleagă cât de 
importantă este şcoala şi că este esenţial ca fiica ei să 
îşi reia studiile.
 
În  urma discuţiilor purtate cu mama şi cu fetiţa pe 
parcursul a câtorva luni,  la începutul anului şcolar 
mama a reînscris-o pe Daciana  la şcoală. Rolul 
asistentului social nu s-a încheiat aici. A supravegheat 
situaţia fetei prin vizite la şcoală, discuţii cu cadrele 
didactice şi întâlniri cu mama. 

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2009-2010, 
Daniela a avut puţine absenţe şi o singură medie de B, 
la matematică. La toate celelalte discipline, Daciana a 
încheiat cu FB şi este printre primii elevi din clasa ei.
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Clujul Are Suflet

Vreau sa fiu 
antreprenor

Prevenirea pericolului 
migratiei si 

traficului de copii

Alte cheltuieli

Centre comunitare 
Cluj-Napoca

Centrul comunitar
Cimpia TurziiCentrul comunitar

Oradea

Centrul 
comunitar
Popesti

Centrul comunitar
Satu Mare

Prevenirea 
abandonului 

copiilor 
sub 2 ani

Dezvoltare 
comunitara 
Domanesti

Distributia cheltuielilor FRCCF 

DENUMIRE                    SUMA (RON)

Centre comunitare Cluj-Napoca 1.014.694,18
Centrul comunitar Cîmpia Turzii 259.441,03
Centrul comunitar Oradea 386.863,78
Centrul comunitar Satu Mare 258.930,97
Centrul comunitar Popeşti                               609,75
Dezvoltare comunitară Domănești 21.211,29
Prevenirea abandonului copiilor sub 2 ani 180.481,14
Clujul are suflet 624.052,99
Vreau să fiu antreprenor                             34.200,29
Prevenirea pericolului migraţiei şi traficului de copii 22.892,14
Alte cheltuieli 25.169,74

TOTAL CHELTUIELI 2.828.547,30
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Misiune

Programele FRCCF in 2009Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate 
şi Familie (FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi 

În 2009, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi marginalizaţi, pentru ca aceştia să crească într-un mediu 
Familie a fost alături de aproximativ 10.000 de oameni, de familial protector, să beneficieze de educaţie şi de 
copii şi de familiile lor. serviciile medicale de care au nevoie.
Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şase centre 
comunitare în mediul urban şi a două asemenea centre în Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este 
mediul rural.una dintre cele mai mari şi stabile organizaţii 
Mamele din Bihor, ai căror copii erau în pericol să fie neguvernamentale româneşti din domeniul protecţiei 
abandonaţi în spitale sau în maternităţi, au fost sprijinite copilului, care s-a înfiinţat în anul 1997. De atunci, 
să îşi păstreze copiii, iar în Oaş copiii au fost ţinuţi departe fundaţia a ajutat copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit 
de pericolele migraţiei şi ale traficului de fiinţe umane. sprijin familiilor şi comunităţilor din care provin ei. FRCCF 
Adolescenţii din Cluj-Napoca şi din două comunităţi rurale doreşte să îi ţină pe copii în familii, prevenind abandonul 
din judeţul Cluj au învăţat să devină antreprenori.lor, şi vrea ca aceştia să aibă parte de şanse egale de a 

reuşi în viaţă. Fundaţia pune accentul pe educaţia şi 
sănătatea copiilor şi pe mediul în care ei cresc. În 2009,  
activitatea FRCCF s-a concentrat pe sprijinirea copiilor din 
judeţele Cluj, Bihor şi Satu Mare, mai ales prin intermediul 
activităţilor din centrele comunitare. 

La vremuri noi, provocari noi

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a 
fost înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator 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 a fost principalul partener şi finanţator al FRCCF 
până în anul 2009. Anul 2010 reprezintă o provocare 
pentru FRCCF, prin prisma faptului că este primul an în 
care fondurile sunt atrase exclusiv prin forţe proprii.

În 2004, FRCCF a primit statutul de utilitate publică prin 
Hotărârea de Guvern 1479/2004. Fundaţia este membră a 
Federaţiei ONG-urilor pentru Protecţia Copilului (FONPC), 
din 1999, şi face parte din reţeaua naţională RuralNet, din 
European Federation for Street Children, membru 
observator FOND şi este membru fondator Aparte – 
reţeaua de organizaţii şi profesionişti care atrag resurse 
din comunitate. 

Raportul auditorului independent
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Daca sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii puteţi să susţineţi copiii defavorizaţi astfel:

�direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, 
către FRCCF;
�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;
�contribuiţi cu produse care credeţi că 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 după 
desenele copiilor care vin la centrele 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 marketing comunitar. Prin acestea putem responsabiliza împreună 
consumatorii, în timp ce dumneavoastră câştigaţi un plus de imagine în faţa lor. 

Dragi beneficiari, susţinători şi angajaţi ai FRCCF, acest raport anual face referire la 
activitatea FRCCF derulată în mijlocul unei crize financiare şi economice fără precedent, pe 
plan mondial. România a fost şi ea semnificativ afectată de această criză, efectele ei 
însemnând nevoi de servicii sociale crescute şi scăderea resurselor la dispoziţia 
prestatorilor de servicii sociale.

Această evoluţie divergentă a fost remarcată şi la nivelul Comisiei Europene, care îşi 
propusese iniţial eradicarea sărăciei extreme în Europa până în anul 2010. Eşecul agendei 
Lisabona a făcut necesară revizuirea recentă a ei şi adoptarea unei noi strategii europene 
numită Strategia Europa 2020, ce îşi propune pentru intervalul 2010 – 2020 trei priorităţi 
interconectate: 1) creşterea economică inteligentă, bazată pe cunoaştere şi inovare; 2) 
creşterea sustenabilă, prin eficientizarea utilizării resurselor şi 3) creşterea incluzivă (înalt 
grad de ocupare a forţei de muncă, ce ar urma să genereze coeziune socială şi teritorială).

La această răspântie a decadelor, FRCCF continuă să ofere servicii sociale destinate 
prevenţiei abandonului şcolar şi abandonului copiilor, oferind servicii sociale destinate 
copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi familiilor acestora, concentrându-se pe educaţia lor, 
pregătirea lor profesională şi găsirea de locuri de muncă menite să le ofere independenţa 
de serviciile sociale.

Convinşi de necesitatea intervenţiei timpurii, de succesul modelului dezvoltat de noi pe 
baza standardelor centrelor de zi pe care le derulează, FRCCF speră ca anul 2010 să aducă 
schimbările legislative, economice și de voinţă politică, în măsură să facă posibilă o 
intervenţie mai coerentă şi de lungă durată a ONG-urilor românești specializate în livrarea 
de servicii sociale, în spiritul Strategiei Europa 2020 şi pentru a ajunge la bunăstarea 
economică, la coeziunea socială şi teritorială dorite de români la momentul integrării 
europene. 

Nouă tuturor ne urez estomparea efectelor crizei economice şi financiare şi îmbunătăţirea 
rapidă şi semnificativă a standardelor de viaţă.

Mulţumesc susţinătorilor şi colegilor (angajaţi sau voluntari) pentru stoicismul arătat în a 
face posibile sau a livra servicii de calitate adresate benificiarilor noştri.

Mihai-Florin Roşca, Director Executiv FRCCF

Cuvant inainte

Alegeti ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră: 
• să ajungă în bugetul de stat 
• să se transforme în mâncare, rechizite, sprijin pentru un 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 direcţiona aceşti bani, ei nu vă vor fi înapoiaţi, ci vor rămâne la bugetul de stat. 

Trebuie doar să completaţi formularul 230 (dacă aveţi venituri doar din salarii) sau formularul 200 (dacă 
aveţi şi alte venituri), cu datele de mai jos.

Denumire entitate nonprofit Cod de identificare fiscală Cont bancar (IBAN) 
al entităţii nonprofit

FRCCF 9898291 RO32BUCU644091102511RO09

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la numărul de telefon 0264-594893 sau pe adresa de 
e-mail donatii@frccf.org.ro. 

Nimeni nu este obligat să ajute un copil care nu este al său, dar unii aleg să îşi ofere sprijinul! 

Impreuna pentru copii

Luati sub protecţia dumneavoastră un copil în dificultate 

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, persoane generoase din Marea Britanie au ales să ajute copiii aflaţi în dificultate din România, 
printr-un sistem 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, în legătură cu 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 unui specialiştilor 
de aici. 
Acest program se desfăşoară pe o durată nelimitată, iar sponsorul are oricând posibilitatea să se 
retragă. 
Dacă doriţi să sponsorizaţi un copil sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la 
sponsorizări, scrieţi-ne la adresa donatii@frccf.org.ro.
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Sediul Central
Biroul Cluj-Napoca
Str. Rene Descartes, nr. 6, 
400846, Cluj-Napoca
tel./fax : 0264-594893
e-mail: frccf@frccf.org.ro

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

Al 2-lea Centru Comunitar din Cluj-Napoca
Str. Dumbrava Roşie, 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

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“
Popeşti, Bihor

Centrul Comunitar "Licuricii“
Gherţa Mică, Satu Mare

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

www.frccf.org.ro

Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie


