
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)
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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
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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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Centre comunitare
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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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