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De peste 20 de ani, în România se pomeneşte de tranziţie şi
reformă. Munca noastră cu copii şi familii aflate în jurul
pragului de sărăcie ne face să credem că reforma merge întrun sens greşit.
Cu toate că speranţele anului 1990 erau pentru un nivel de trai
mai bun, tocmai serviciile adresate categoriile vulnerabile au
mari întârzieri în dezvoltare. Serviciile medicale, de educaţie şi
asistenţă socială sunt toate subfinanţate şi aproape deloc
incluse în planuri strategice ale guvernelor care au condus ţara
după 1990. Dacă nu era presiunea internaţională, nu se făceau
nici puţinii paşi legislativi şi conceptuali făcuţi pentru a
îndeplini condiţiile de aderare la Uniunea Europeană. Din
păcate, odată cu această aderare, presiunea internaţională a
dispărut, iar acum sectoare ca protecţia drepturilor copilului
nu mai intră deloc în atenţia politicenilor români.
Se pomeneşte în orice discurs politic despre reforma
economică. Pentru noi însă este o necunoscută cine va
înfăptui această reformă, care presupune tehnologizare
pentru a putea concura produse nemţeşti, engleze, olandeze,
etc. Cu peste 20% dintre copii neterminând învăţământul
obligatoriu (10 clase), cu puţini dând bac-ul, cu şi mai puţini
absolvenţi de bac, cu doar a mână mergând la facultate (din
care prea mulţi pleacă în străinătate pentru a profesa), credem
că ar fi momentul ca şi statul să realizeze urgenţa de a investi în
servicii medicale, de educaţie şi de asistenţă socială. Perioada
aceasta este una grea pentru toţi, dar cel mai mult pentru cei
cu venituri modeste şi cu un bagaj foarte limitat de resurse
(interne şi ale mediului lor) pentru a face faţă multiplelor
decepţii şi lipsuri din viaţa lor.
Noi am reuşit prin centrele de zi din cele patru judeţe în care
lucrăm să intrăm în familii, să lucrăm direct cu mulţi copii şi am
schimbat în bine multe destine. Efortul nostru şi al
susţinătorilor noștri este însă blocat de reprezentanţii statului,
care nu au reuşit să conceapă o strategie pe termen lung de
reformă socială, care să asigure resursa umană pentru reforma
economică şi prin încurajarea existenţei organizaţiilor
neguvernamentale, expresie a civismului şi asumării
răspunderii sau simple competitoare ale statului în livrarea de
servicii sociale. Fără ca statul să încurajeze competiţia între
serviciile proprii şi cele ale persoanelor fizice autorizate, ONGurilor sau companiilor comerciale, calitatea serviciilor nu va
creşte.
Să sperăm însă că la un moment dat în curând, presiunea
publică şi cea externă vor determina reforme şi în România,
în aşa fel încât și cetăţenii români să poată beneficia de
servicii de calitate în acele domenii care determină în mare
parte nivelul de trai: sănătate, educaţie şi servicii sociale.
Mihai-Florin Roşca, Director Executiv al FRCCF

Eu încă cred că bunăstarea altora depinde şi de mine şi
că vom reuşi să influenţăm în bine atât viaţa copiilor pe
care îi ajutăm cât şi mediul în care aceştia trăiesc.
Desigur că în cele mai multe cazuri paşii sunt mici, dar
puse cap la cap progresele există şi te fac să te simţi
apreciat.
Tot ceea ce facem zi de zi la Every Child este apreciat de
cei cu şi pentru care lucrăm. Ştim că avem o
responsabilitate imensă: pentru mulţi dintre copiii pe
care îi ajutăm şi îi orientăm în viaţă suntem modele cu
care unii dintre ei se identifică. Sunt foarte fericită când
aud ca încă un om doreşte să facă acest lucru, să dedice
total dezinteresat puţin din timpul lui în beneficiul altui
om. Asta demonstrează că încă mai avem o şansă la o
lume mai buna.
Unii oameni spun că e greu să lucrezi într-un ONG, că e
greu să lucrezi cu oamenii pe care încerci să îi ajuţi, mai
ales atunci când e vorba de copii, sau când remuneraţia
este insuficientă şi inconstantă. Pentru noi: fiecare
zâmbet, fiecare pas, fiecare realizare a copiilor ne aduce
satisfacţii imense care nu pot fi măsurate în bani.
Uneori am impresia că primesc de la ei mai mult decât
dau şi asta mă motivează să fac şi mai mult.
Se vorbeşte cu uşurinţă în ziua de azi de egalitatea de
şanse şi învăţământ gratuit în Romania dar lucrurile nu
stau de loc aşa: cerinţele educaţionale, în special în
rândul elevilor din clasele primare, sunt mari şi mulţi
copii proveniţi din familii sărace care nu au acces la
caietele speciale, dicţionare sau internet ajung să
abandoneze şcoala.
Motto-ul după care mă voi ghida mereu este: “Dacă poţi
şi depinde de tine să ajuţi pe cineva, nu ezita să o faci!
Fiecare ajutor, mai mare sau mai mic acordat unui copil
sau unei persoane ce se află într-o situaţie de risc
înseamnă un viitor mai bun şi mai sigur pentru fiecare
dintre noi!”
Viorica Rus, asistent social
Centrul Comunitar Everychild
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Companii responsabile,
copii mai fericii
Dacă 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.

Misiune

O nouă provocare pentru FRCCF

Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie
(FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi marginalizaţi, pentru ca
aceştia să crească într-un mediu familial protector, să beneficieze de
educaţie şi de serviciile medicale de care au nevoie.

Anul 2011 a fost marcat în întregime de derularea proiectului Vreau
să termin şcoala şi eu!, proiect pentru elevii din învăţământul primar
şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a
abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. Pe parcursul a doi ani, 400 de copii
dintre cei mai vulnerabili vor fi ajutaţi să nu abandoneze şcoala,
printr-un proiect iniţiat de FRCCF şi care va fi implementat împreună
cu partenerii săi. 100 dintre părinţii acestora vor afla de ce e crucial
pentru copii să meargă la şcoală, iar 80 de persoane implicate în
implementarea proiectului vor şti ce înseamnă egalitatea de şanse.

De la înfiinare și până în 2010, FRCCF a avut alături un partener
britanic, care a fost pentru multă vreme principala sursă de finanare
a organizaiei. CCF-GB a fondat FRCCF în 1997. Această organizaie
britanică a fuzionat cu ECT și au format organizaia EveryChild, activă
și acum în domeniul proteciei copilului.EveryChild a continuat
parteneriatul cu FRCCF până în anul 2010 când, asemenea altor
organizaii internaionale, a decis să se retragă din România, deje de
trei ani membră a Uniunii Europene. Partenerii britanici au
considerat că românii sunt capabili să își resolve problemele sociale,
inclusiv pe cea a copiilor în pericol de abandon școlar.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este una dintre
cele mai mari organizaţii neguvernamentale româneşti din domeniul
protecţiei copilului, care s-a înfiinţat în anul 1997. De atunci, fundaţia
a ajutat copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi
comunităţilor din care provin ei. FRCCF doreşte să îi ţină pe copii în
familii, prevenind abandonul 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 2011, activitatea
FRCCF s-a concentrat pe sprijinirea copiilor din judeţele Cluj, Bihor şi
Satu Mare și Alba, prin desfășurarea de activităi în opt centre de zi
din aceste judee.
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.

Programele FRCCF în 2011
În 2011, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a fost
alături de aproximativ 10.000 de oameni, copii şi familiile lor.
Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şapte centre de zi în
mediul urban şi a unuia în mediul rural.
90 de copii din Cluj, Oradea și Satu Mare au participat la cursuri de
antreprenoriat, prin proiectul Șansele, iar organizaia și-a întărit
capacitatea de a lucra mai bine în folosul copilor prin activităi
dedicate specialiștilor FRCCF, prin același proiect.
Banca Transilvania a susinut în continuare centrul de zi Clujul are
Suflet, unde aproape 500 de tineri au găsit ajutor. Office Depot a avut
contribuii importante la funcionarea centrelor comunitare din ClujNapoca, acordând bani pentru hrana copiilor, cadouri de Crăciun
pentru aceștia și participând cu voluntari la activităile centrelor.
Compania Henkel a fost în continuare alături de copiii din Cîmpia
Turzii, și a acordat produse de curăenie și de igienă pentru
beneficierii din toate locaiile. La Satu Mare, Consiliul Judeean a dat
cu titlu gratuit folosirea clădirii centrului comunitar, iar la Popești,
Primăria din localitate a făcut același lucru.
FRCCF face parte dintr-un grup de lucru care se ocupă la nivel
european de bunele practici în privina violenei între și împotriva
copiilor străzii.

Centrele comunitare FRCCF
În anul 2011, șapte centre comunitare au oferit sprijin pentru copiii din
familiile defavorizate, în pericol de a abandona școala. Pe lângă
centrele din Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Cîmpia Turzii și Popești, în
2011 a funcionat și centrul comunitar de la Alba Iulia. În aceste centre
comunitare s-a desfășurat proiectul Vreau să termin școala și eu!, cu
finanare de la FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional

Lucrând cu copiii fiecare zi este o experienţă de viaţă.
Mie îmi place să lucrez cu copiii, să învăţăm unii de la
ceilalţi, să fim ca o echipă care se bazează pe respect
reciproc, pe acceptare neconditionaţă şi pe plăcerea
de a coopera în sarcini comune. Îmi place să percep
copiii ca pe nişte valori umane cu potenţial.
În munca de zi cu zi mă motivează următoarele
,,recompense'': un zâmbet, o nota bună de la școală,
aprecierea şi lauda învăţătoarei pentru efortul depus
de către copil şi autoaprecierea pozitivă personală a
copilului.
Ioja Andrea, psihopedagog
Centrul Comunitar Everychild

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii a şcolii”.
Funcionarea centrelor comunitare a fost posibilă și datorită unor
companii generoase, care au decis să fie alături de copii: Nokia, Office
Depot și SoftVision la Cluj-Napoca, Henkel la Cîmpia Turzii, finanatorii
proiectului Șansele.
În centrele de zi ale FRCCF vin zilnic copii cu probleme grave, legate în
special de lipsurile cu care se confruntă zi de zi ei şi familiile lor. Din cauza
sărăciei, dar şi a lipsei de interes a părinţilor fară educaţie, aceşti copii
sunt în pericol de a abandona şcoala şi de a trăi în stradă.

Fiecare copil este o poveste… o poveste cu începutul
dat.
La primul contact ne aşezăm faţă în faţă; la pasul
următor măsurăm, identificăm numărul pieselor de
puzzle lipsă, ca în final, cântărind elementele de
rezistenţă, să montăm (de la durabilitate la fragil): o
relaţie de încredere, un bagaj solid de cunoştinţe,
motivaţia de a identifica un sens şi o semnificaţie a
existenţei, încrederea/confortul în a se măsura cu cei
de seama lor, gustul plăcut al competivităţii şi al
reuşitei, dorinţa de a trece dincolo de limite, abilitarea
pentru necunoscut.
Cu anii, povestea va continua pentru fiecare în parte.
Va rămâne în memoria colectivă, cultura şi climatul în
care s-au format. De fiecare în parte va depinde reinterpretarea sensului a ceea ce noi numim “muncă de
echipă”. De aici, doar VA URMA...
Alexandra Moldovan, psihopedagog
Centrul Comunitar Everychild

Împreună pentru copii
Copiii asistaţi de FRCCF, deşi cresc în oraşe mari din
Transilvania, trăiesc în sărăcie. Mulţi dintre ei nu au acasă
pe cineva care să le acorde sprijin, nu au spaţiu unde să
înveţe şi, adeseori, le lipseşte o masă decentă.
Pentru ca ei să aibă parte de o gustare zilnică şi de sprijinul
de care au nevoie pentru a face faţă şcolii, 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.

Luaţi
sub protecţia
dumneavoastră
un copil
în dificultate

Împreună pentru copii

Centrele comunitare FRCCF

În anul 2011, o parte din hrana copiilor care vin în centrele
de zi ale FRCCF a fost asigurată din contribuia generoasă a
persoanelor care au ales să redirecioneze 2% din
impozitul plătit statului către FRCCF. Suma strânsă în acest
fel s-a ridicat la 20.100 lei și a echivalat cu aproximativ
4.000 de gustări pentru copiii care acasă nu au parte de
hrană de calitate.

Alegeţi ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră:
- să ajungă în bugetul de stat
- să se transforme în mâncare, rechizite, sprijin
pentru un copil defavorizat;

În anul 2011, la cele șapte centre comunitare ale FRCCF din ClujNapoca, Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, Cîmpia Turzii și Popești
au participat la activităţi peste 1700 de copii. Părinii și rudele
apropiate ale copiilor 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 au primit ajutor financiar
pentru a rezolva probleme grave ale familiei. De aceste servicii
de asistenă socială au beneficiat peste 3300 de copii și de aduli
din familiile lor.
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 al entităţii
nonprofit

Cont bancar (IBAN)

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!

Pentru ca viaa copiilor să se schimbe în bine și să nu fie nevoii să
abandoneze școala, asistenii sociali și specialiștii din centrele de
zi evaluează situaia copiilor și pe cea a familiilor și alcătuiesc un
plan de intervenie potrivit fiecărui caz în parte, pe care mai apoi
îl pun în aplicare.
Asistenii sociali au făcut peste 1000 de vizite în familii, au
acordat consiliere profesională pentru mai mult de 100 de
părini și au mediat găsirea unui loc de muncă pentru 23 de
aduli.
Chiar și când lucrează cu părinii, specialiștii din centrele
comunitare au în vedere în permanenă binele copiilor și
respectarea drepturilor acestora. Unul dintre drepturile cel mai
adesea încălcate este dreptul la educaie. Din 68 de părini care
nu înelegeau importana educaiei pentru copiii lor, jumătate
au înţeles importanţa educaţiei şi rolul lor în obţinerea unor
rezultate şcolare mai bune de către copiii lor, după un an de la
începerea proiectului Vreau să termin școala și eu!

Povestea Alinei a început mai greoi. Crezând ca vreau să recuperez datorii
ale familiei, părinii au evitat să stea de vorbă cu mine. Mi-a luat cam o
lună să reușesc să stabilesc o întâlnire pentru a clarifica inteniile noastre.
Din decembrie 2010 am reușit să colaborez cu familia și pe zi ce trecea
relaia noastră s-a consolidat foarte bine.
Alina a înregistrat oficial 17 absene nemotivate pe parcursul
anului școlar 2009/2010, în clasa a II-a. Mediile la materiile de bază au fos
B la română și S la matematică însă nivelul real al cunoștinelor ei era mai
scăzut. Eleva mergea frecvent cu temele nefăcute, nu reușea să învee
pentru a doua zi.
Condiiile de acasă nu sunt tocmai prielnice, mama întâmpină
mari dificultăi în asigurarea unui climat favorabil pentru pregătirea
temelor. În urma interveniei constante în acest caz mama a îneles că
este important ca fiica ei să participe la activităile din cadrul centrului.
Atât mama cât și fiica au devenit foarte motivate pentru
îmbunătăirea situaiei școlare, acest lucru observându-se din
disponibilitatea permanentă de a discuta și de a colabora cu asistentul
social, gradul foarte ridicat de prezenă la activităile centrului.
Rezultatele nu au întârziat să apară. La școală, învăătoarea a observat
mari schimbări în atitudinea Alinei pentru școală, care a devenit
responsabilă, activă și dornică de a învăa cât mai mult.
În anul școlar 2010/2011 a avut o creștere a performanei școlare,
ajungând la media B la materiile de bază iar numărul absenelor
nemotivate a scăzut la numai 3 pe parcursul întregului an școlar.
În primul semestru al anului școlar 2011/2012 (clasa a IV-a) a
reușit să încheie la limba română cu media FB. Doamna învăătoare o
vede ca pe un exemplu pozitiv în clasă și apreciază implicarea ei în
activităile școlare.
La centru își face simită prezena prin atitudinea activă, se
implică în activităi și chiar propune la rândul ei activităi, este creativă și
dornică de a realiza performană. Este atât de dornică să aibă rezultate
bune și să fie câștigătoare încât acum trebuie să o învăăm cum să fie cât
mai puin afectată de faptul că uneori lucrurile nu ies așa cum își dorește.

Centrele comunitare FRCCF
S-a constatat că multe dim problemele copiilor provin din
comportamentul neadecvat. 60% dintre copiii cu probleme
de comportament și-au îmbunătăit comportamentul după
primul an de proiect. O proporie puin mai mare (62%) s-a
înregistrat în privina problemelor emoionale. Din 330 de
copii cu stima de sine scăzută, în urma muncii de zi cu zi a
psihologilor și a asistenilor sociali, peste 130 și-au
îmbunătăit stima de sine. Toate acestea au dus și la
îmbunătăirea rezultatelor școlare și la scăderea riscului de
eșec școlar și/sau de abandon școlar. Raportat la evaluarea
iniială, trei sferturi dintre copii au înregistrat progrese la
situașia la învăătură. Acest lucru se datorează și meditaiilor
și sprijinului la teme pe care copiii le primesc în centrele
comunitare. Peste 400 de copii au participat la meditaii la
limba română și la matematică și aproape 500 de copii au
fost sprijinii la teme.

“Îmi place la centru pentru că învăăm, facem lecii,
mâncăm, pot să fac baie. Fetele se poartă foarte frumos
cu mine și când am o problemă mă ajuta. De exemplu nu
aveam papuci cu care să merg la școală și Reli mi-a dat.”
Maria Costea, 11 ani

În fiecare zi, copiii care vin la centrele de zi 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.
Cei 525 de copii şi 50 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 aproape 550 de
copii.

”Vrem să aducem o schimbare în viaa familiilor cu care
lucrăm, schimbare care să îi ajute pe copii să aibă o viaă
mai bună. Am învăat să am răbdare și să apreciez fiecare
pas mărunt pe care familiile cu care lucrez reușesc să îl
facă. Nu este ușor, dar rezultatele îmi aduc o bucurie
imensă care îmi oferă energie să merg mai departe. Ma
bucură fiecare copil care zâmbește și se simte bine alaturi
de noi la centru, apreciez fiecare efort al părinilor de a se
implica în educaia copiilor.”
Reli, Asistent Social

În fiecare săptămână eu mă duc la grupul lui Kati unde învăţ
engleză. Îmi place la centru să îmi fac temele la matematică,
îmi place să mă joc cu prieteni noi şi îmi place că primim feţe
zâmbitoare. Mai îmi place şi când facem dictări, mai ales de
când primim pentru ele şi puncte roşii. (Dorin)

Raport financiar

Centrele comunitare FRCCF
Specialiștii din centrele de zi urmăresc să le ofere copiilor cele
mai îndrăgite activităi de socializare. În perioadele de vacană
și în cele în care frecventează școala, au loc diverse activităi:
cercuri de teatru, de pictură, de lectură, de calculatoare etc.
Foarte plăcute de către cei mici sunt excursiile, ieșirile în oraș și
sărbătorirea zilelor de naștere. Aniversaii fiecărei luni sun
sărbătorii într-o atmosferă festivă de către colegii de la centrul
de zi, astfel încât să se simtă speciali, iubii și ocrotii. Peste 700
de copii au avut parte în 2011 de activităi de socializare.
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 450 de copii.
Munca noastră nu poate umple lipsuri materiale şi nici nu
poate compensa pentru unele dintre nevoile neîmplinite ale
copiilor - dar poate oferi o alternativă. Adesori îmi văd
munca la fel ca pe cea a unui antrenor de fotbal: nu voi putea
marca un gol în locul copilului, dar îi pot deschide gustul
pentru experienţe noi, îi pot modela comportamente şi mai
ales, mă pot bucura alături de el de paşii care îl conduc spre
scop. Bucuria e a amândurora, golul e al lui! (Sorina, asistent
social)
Motivaţia esenţială pentru păstrarea conexiunii cu
beneficiarii este că aceşti copii au nevoie în viaţă de o
constantă, de o persoană perseverentă care să-i motiveze
în „lupta” de zi cu zi, să-i ambiţioneze să continue dincolo de
momentul în care ei consideră că nu mai pot. Satisfacţia
reuşitei, a paşilor mici dar siguri, a evoluţiei acestor copii
conferă o impresionantă împlinire atât profesională cât şi
personală. (Ioana)

Mă numesc Lavinia şi sunt în centru de 3 ani. Mie mi-a
plăcut foarte foarte mult când ne-am dus la film şi la târgul
de animale pentru că ne-am distrat foarte frumos. Iar la
Pompieri am văzut pentru prima dată în viaţa mea cum
reacţionează pompierii la un incendiu. E foarte frumos cu
fetele din centru, când sunt lângă noi mie îmi place că se
joacă cu noi. (Lavinia)
Ciprian este elev la Școala Nicolae Iorga, în clasa a VIII-a . Are
16 ani. Deși a rămas repetent în clasele primare, după ce a
început să frecventeze centrul comunitar Dumbrava
minunată din Cluj-Napoca, situaia lui școlară s-a
îmbunătăit vizibil. În clasa a VII-a a ajuns să fie considerat
printre cei mai buni elevi din clasă, a avut media finală peste
8,57 iar numărul de absene a fost foarte mic. Poate că
multă lume nu ar înelege ce este atât de special la un copil
care la vârsta de 16 ani este doar în clasa a VIII-a. Poate că
atunci când luăm în calcul viaa pe care o are începem să
înelegem ce eforuti mari face acest copil. De câiva ani
locuiește în apropierea rampei de gunoi a orașului, într-o
baracă improvizată din lemn și tablă, împreună cu mama,
bunica și fratele lui mai mare. Pentru a ajunge la școală
trebuie să schimbe trei mijloace de transport în comun și se
trezeste la ora 6 în fiecare zi. Dar cu toatea acestea ajunge în
fiecare zi la școală. Mama lui ar dori ca băiatul să se
angajeze, ca să o ajute pe plan financiar, dar el vrea să
meargă în continuare la școală. Vine la centru în fiecare zi
pentru că știe că are nevoie de meditaii în special la
matematică, și și-a găsit un hobby, fotbalul. Nu s-a lăsat
până nu a reușit să facă parte dintr-o echipa mare
(Universitatea Cluj). Acest lucru nu i-a știrbit din interesul
pentru școală, ci l-a ambiionat să devină un om
independent și educat.

„Clujul
Centrulare
de Suflet”
zi Clujul Are Suflet,
un proiect iniţiat şi finanţat de
în cel de al patrulea an
Tineri cu vârste între 14 şi 20 de ani, proveniţi din familii cu
situaţie financiară modestă sau din sistemul de protecţie a
copilului găsesc la Clujul Are Suflet un mediu primitor, precum şi
suport pentru continuarea studiilor şi realizării aspiraţiilor de
dezvoltare umană şi profesională. Pentru că adolescenţa este o
perioadă complexă, cu provocări specifice, centrul de zi oferă
aproape 20 de tipuri de servicii, de la asistenţă psihopedagocică
şi psihologică, meditaţii, ajutor pentru efectuarea temelor
şcolare, monitorizarea evoluţiei şcolare, consiliere profesională
/ vocaţională sau medicală, până la cele de asistenţă pentru
medierea muncii.
În anul 2011, la Clujul are Suflet au beneficiat de ajutorul
specialiștilor și de al voluntarilor aproape 500 de tineri.
Clujul Are Suflet (CAS) este cel mai mare proiect de implicare
socială desfăşurat de Banca Transilvania, care a schimbat viaţa a
peste 1.300 de tineri, în decurs de 4 ani.
Toţi aceştia au
primit şansa integrării în societate, au acum aspiraţii şi
încredere în propriile forţe.
Activităile destinate adolescenilor și finanate de Banca
Transilvania se desfăşoară la Centrul de zi „Clujul Are Suflet”,
deschis în anul 2008 pe strada Gh. Doja nr.3, în Cluj-Napoca.
FRCCF este partenerul Băncii Transilvania în acest proiect și se
ocupă de implementarea programului, cu o echipă formată din
14 persoane, care cuprinde asistenţi sociali, psihologi,
psihoterapeut, psihopedagog, animator, consilier medical şi
profesori.

Colegul nostru, Dan, psihopedagog, spune că:
„A lucra la Clujul Are Suflet este un mod de viaă. Este plăcut
să știi că în fiecare zi te afli într-un loc în care ești înconjurat de
tineri care nu se tem să continue să viseze - iar noi, la fundaie,
îi ajutăm să își ducă mai departe visul. Și la fel de plăcut este că
acest curaj este molipsitor".

Dorin are 16 ani și este în clasa a X-a. Marea lui pasiune este fizica,
materie la care a devenit olimpic, iar situaia sa scolara este acum
foarte bună.
A venit la centrul de zi în clasa a IX-a, când era în risc de eșec școlar ,
fiindcă îi era foarte greu să se adapteze la liceu. Familia lui, deși dorea
foarte mult să îl ajute, locuia în afara orașului și nu putea fi alături de
adolescent în această perioadă grea.
Pentru colegii de la Clujul are Suflet era clar încă de la început că
băiatul își dorește să depășească, din toate punctele de vedere,
situaia prin care trecea atunci. La centrul de zi a găsit prietenii de
care avea nevoie. A participat la meditaii în mod constant, la
matematică și limba română, ajutat de profesorii de limba română și
de matematică, de psihopedagogul din centru și mai ales de Aurel,
profesorul de fizică, voluntar la Clujul are Suflet.
Ciprian are 21 de ani și, cu sprijinul centrului de zi, este acum "pe
picioarele lui".
Este la început de drum într-o carieră în domeniul hair-styling-ului,
chiar la salonul în care și-a făcut practica profesională.
Acum trei ani, în penultimul an de liceu, tânărul a venit la Centrul de
zi Clujul are Suflet pentru că nu era mulumit cu profilul pe care îl
urma la liceu și știa că se apropie ziua în care, terminând liceul, va
trebui să devină independent. Aici, ajutat de psihologul centrului de
zi, el a reuşit să-şi descopere aptitudinile profesionale.
A urmat cu sprijinul nostru un curs de calificare, promovând
examenul de final cu cel mai mare calificativ. Imedit după aceea,
salonul la care şi-a făcut practica în timpul cursului i-a făcut o ofertă
de angajare, datorită seriozităţii şi implicării de care a dat dovadă.
Acum, Ciprian lucrează, este independent şi consideră că serviciile
noastre l-au ajutat să-şi construiască un viitor.

Cifrele vorbesc despre cele mai importante realizări din 2011.
Iată câteva dintre ele:
- 55 de tineri au avut parte de cursuri de calificare,
pentru a-și putea găsi un loc de muncă;
- 130 de tineri au fost ajutai în căutarea unui loc de
muncă;
- 145 de tineri au lucrat cu psihologul pentru
orientarea lor școlară și profesională;
- 178 de tineri au fost consiliai profesional;
- 188 de tineri au participat la meditaii la
matematică, 169 la limba română, 74 la limba engleză și 37 la
limba franceză;
- 175 de tineri au învăat să utilizeze calculatorul;
Consilierea psihologică, asistena psihopedagogică, grupurile
de dezvoltare personală, educaia pentru sănătate și
consilierea medicală au fost și acestea activităi la mare căutare
la centrul de zi, alături de activităile de socializare și de timp
liber, care i-au învăat pe tineri cum să relaioneze și cum să se
comporte în afara centrului de zi.

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 (45%), lipsa locuinţei sau locuinţa improprie (21%).
Peste 30% dintre cei chestionai au menionat ca problemă acută
lipsa hranei adecvate sau hrana insuficientă. La Satu Mare,
aproape 60% dintre familii au declarat că nu au hrană suficientă.

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

Raportat la nevoile copiilor, aceştia resimt acut lipsa
îmbrăcăminţii adecvate, mai ales pentru perioada de iarnă (40%)
şi au probleme în privinţa
condiţiilor în care locuiesc
(20%). Spre deosebire de anii
anteriori, una dintre nevoile
percepute ca importantă este
aceea de a avea calculator și

O problemă foarte mare o reprezintă lipsa utilităţilor din
locuinţe. Deşi trăiesc în oraşe, 21% dintre familii nu au acces
la reţeaua de apă. 24% nu au gaz, deci trebuie să folosească
lemne pentru a găti şi pentru a se încălzi, spre deosebire de
anul 2009, când doar 15% nu aveau gaz.
SCHIMBĂRI DATORATE INTERVENŢIEI FRCCF

Proiectul Șansele

Oamenii de care
suntem alături
EDUCAŢIE
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 7 clase, iar în
celelalte locaţii această medie ajunge la 8 clase. 161

Proiectul Șansele, început în 2010, a continuat în 2011 și a
demonstrat capacitatea acestui tip de proiect de a schimba în
bine vieile copiilor. Scopul proiectului este de a crește șansele
copiilor din familii sărace să aibă o viaă mai bună, prin
sprijinirea lor să își continue școala și prin oferirea de
oportunităi pentru dezvoltarea abilităilor antreprenoriale.
În același timp, proiectul oferă FRCCF sprijin să își continue
activitatea în centrele comunitare și să poată oferi copiilor
activităi de îmbunătăire a abilităilor antreprenoriale.
În 2011, 90 de copii și adolesceni au beneficiat de cursuri de
antreprenoriat datorită acestui proiect, iar părinii acestora au
devenit mai conștieni despre cât de importantă este școala
pentru copiii lor.
” Am făcut lucruri foarte rele în trecut, pentru că mă gândeam
doar la banii de care aveam nvoie să supravieuim. Am pus-o pe
Maria să cerșească pe stradă și să vândă flori. Imi pare tare rău.
Acuma îneleg că trebuie să fac tot posibilul să îi trimit pe Maria
și pe fraii ei la școală și să am mai multă grijă de ei.”

dintre părini nu sunt deloc şcolarizaţi.
VENITURI
Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 2011
de 237 de lei, cu 7 lei mai mare decât în anul trecut. 84%
dintre mame și 62% dintre tai au un venit sub cel al
salariului minim pe economie, de 700 de lei/lună.
36% dintre mame şi 18% dintre taţi nu aveau nicio sursă
de venit. Faă de anul anterior, 2% dintre tai și-au pierdut
sursa de venit, după ce cu încă un an înainte 4% dintre ei
își mai pierduseră sursa de venit.

“Motivaţia mea în munca cu beneficiarii constă în faptul că
pot să-i ajut pe acei copii care chiar au nevoie de ajutorul
meu, că reuşesc să îi sprijin în recuperarea lacunelor, în
rezolvarea problemelor pe care le întâmpină zi de zi la
şcoală, cât şi în viaţa socială.
Motivaţia apare atunci când văd că un copil vine râzând de
la şcoală şi îmi spune mulţumit: ,,Am ştiut să răspund azi la
şcoală, am zis aşa cum mi-ai arătat ieri şi am primit o notă
mare!” Când văd chiar şi micile progrese ale elevilor sunt
motivată să-i ajut mai mult, să îi sprijin în rezolvarea
problemelor. Faptul că văd zâmbetul, satisfacţia şi
mulţumirea pe feţele lor atunci când obţin o notă bună, un
rezultat pozitiv, progres în cunoştinţe mă face ca zilnic să mă
implic tot mai mult în activitatea pe care o desfăşor cu ei.
În fiecare zi mă întorc acasă mulţumită de roadele muncii
mele, iar a doua zi o iau de la capăt încercând de fiecare dată
să găsesc soluţia corectă a problemelor. “
Odesa Ioica, profesor de matematică,
Centrul Comunitar Everychild

Anamaria este o elevă în clasa a IV-a, în vârstă de 10 ani. La Centrul Comunitar vine de la începutul clasei a III-a. Mama ei o
creşte singură (fiind divorţată), de multe ori lucrează peste programul de 8 ore pentru a câştiga ceva în plus. Neavând
locuinţă proprie, stau în chirie. Din partea fostului soţ, tatăl Anamariei, nu primesc nici un ajutor, nu mai ţin deloc legătura.
Mama ei a auzit de la o colegă despre centru şi despre FRCCF. Din cauza orelor suplimentare petrecute la servici şi ajungând
târziu acasă, avea nevoie de un ajutor, mai ales că Alexandra avea şi rezultate slabe și învăţătoarea era nemulţumită de ea.
Au venit împreună la centru, interesată fiind mai mult mama decât Anamaria. Ea era foarte timidă şi speriată. Au fost
informaţi despre servicii şi despre actele necesare pentru a putea participa. Mama era foarte încântată pentru că a văzut că
fetiţa va fi supravegheată şi ajutată în pregătirea temelor şi lecţiilor. A început să participe la activităţi. A fost foarte timidă şi
retrasă, nu relaţiona cu ceilalţi copii. Era obişnuită să stea singură acasă, în linişte. Nu era obişnuită cu forfota de la centru.
Când putea, prefera să lucreze în cabinet, cu psihopedagogul sau cu psihologul, se ferea să relaţioneze cu copiii. Schimbarea
s-a produs în vacanţa de vară, când a putut participa la foarte multe şi diverse activităţi de timp liber, printre ele şi la excursii.
S-a ataşat foarte mult de personal, a început să fie un fel de ajutor, petrecea din ce în ce mai mult timp la centru, se întâmpla
că trebuia să fie trimisă acasă. S-a deschis, a devenit mai vorbăreaţă, s-a împrietenit cu mulţi copii. Rezultatele au început să
fie mai bune, chiar dacă sunt sub aşteptările mamei. Ce este cel mai important: dintr-o fetiţă mică, tristă, speriată a devenit o
fetiţă prietenoasă, vorbăreaţă, zâmbitoare şi săritoare în orice moment.

Oamenii de care
suntem alături

„Protecţia copilului – de la teorie la practică” – PractiPASS
Program de practică pentru studenţi

În 2010, au fost chestionate 986 de familii.
În total, datele culese se referă la 4382 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 4,5
persoane.
Număr de membri în familie- chart

PractiPASS este un proiect al Universităii din Oradea, la care
biroul operaional al FRCCF este partener și care se desfășoară
în intervalul octombrie 2010- septembrie 2013. Acest proiect
este cofinanat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii.Domeniul major de intervenţie 2.1.
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea abilităţilor
practice în domeniul protecţiei copilului şi protecţiei copilului
cu dizabilităţi a studenţilor care urmează specializările:
asistenţă socială, sociologie, psihologie şi psihopedagogie.
Acest proiect vizează o mai bună corelare a curriculum-lui
universitar cu necesităţile practice ale muncii din domeniul
protecţiei copilului şi a protecţiei copilului cu dizabilităţi,
facilitând astfel inserţia profesională a absolvenţilor de la
specializările menţionate anterior şi sporirea calităţii
serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în dificultate.
În cadrul PractiPASS, FRCCF a contribuit, prin specialiștii săi, la
elaborarea unor instrumente de lucru (de ex. fișă de practică,
ghid de practică, instrumente de evaluare a studenilor de
către profesori etc.) și a găzduit stagii de practică pentru
studenii care după absolvire intenionează să lucreze în
domeniul proteciei copilului.

ETNIE
45% dintre familiile ajutate sunt de etnie română. De etnie
rromă sunt aproape 30%, 20% sunt de etnie maghiară şi o
mică parte se declară de etnie mixtă.

„Lucrez ca asistent social de mai mult de 6 ani la FRCCF. Am trăit
multe momente plăcute şi fumoase, alteori am trecut peste
momente grele. Am cunoscut mulţi copii care au crescut sub ochii
mei, ca nişte răsaduri plantate care cresc, încep să aducă boboci,
unii înfloresc deja. Noi, angajaţii, suntem ca nişte grădinari care
încercăm să-i ajutăm să crească, încercăm să-i protejăm. Dar nu
putem fi întotdeauna lângă fiecare. Lumea e plină de fel de fel de
buruieni, gâze şi multe dăunătoare. Dar merită efortul depus
pentru că aşa cum o floare poate să-ţi încarce simţurile şi sufletul,
aşa şi un zâmbet, un cuvânt, o mângâiere a unui copil cu care mă
întâlnesc, mă face să simt că viaţa, aşa cum este, are un rost....”
Carol Mihuţ – asistent social

Voluntariat la FRCCF
Sutele de copii care vin zilnic în centrele de zi ale FRCCF au nevoie
de sprijin și de multă atenie. Numai munca specialiștilor nu este
de ajuns pentru a face faă acestor nevoi ale copiilor. De aceea,
FRCCF contează pe sprijinul voluntarilor devotai, cărora le pasă
de ce se întâmplă cu cei mai dezavantajai dintre copii. Unele
dintre activităile din centre sunt posibile doar prin efortul acestor
oameni generoși. Cei aproape 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, le-au fost alături atunci când au
avut momente dificile în viaa lor.

Violena între și împotriva copiilor străzii
Pe cine ajută voluntarii?
- Copii din familii dezavantajate, care se află în
situaii de risc de eșec sau de abandon școlar;
- Tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani,
din familii dezavantajate, aflai în situaii de risc
(eșec/abandon școlar, fuga de acasă, suicid, delincvenă
etc.).
Ce condiii trebuie să îndeplinească un voluntar?
Pentru a deveni voluntar, o persoană trebuie să aibă
competene și abilităi pentru desfășurarea unei
anumite activităi cu copiii (de exemplu, ca să-i ajutai la
teme pe elevii din clasele primare e de dorit să avei un
modul pedagogic, diplomă de învăător sau talent
pedagogic și cunoștinele necesare).
Cum să devin voluntar?
Trimitei o scrisoare de intenie și un CV, din care să
reiasă abilităile și competenele dumneavoastră, la
adresa de email: voluntariat@frccf.org.ro
Ulterior, procesul de selecie continuă cu un interviu și cu
un test de personalitate, în cazul în care vă putem găsi un
loc alături de echipa noastră dintr-unul din centrele
comunitare.

Copiii străzii pot fi protejai de violena împotriva lor și între ei. Aceasta este concluzia unui studiu efectuat de FRCCF în judeul Cluj, în
cadrul unui proiect desfăşurat la nivel european, care are ca scop prevenirea violenţei în rândul copiilor străzii.
Proiectul îşi propune să prevină şi să combată violenţa între şi împotriva copiiilor străzii – copiii care au fost sau sunt migranţi – sau copiii
care aparţin minorităţilor etnice.
În primul an de proiect, specialişti din Italia, Portugalia, Bulgaria,
România, Slovacia şi Polonia au realizat cercetări pentru a avea o
imagine cât de bine documentată asupra situaţiei existente în
fiecare locaţie de implementare – în cazul nostru, judeţul Cluj despre fenomenul violenţei între copiii străzii/ între copii care au
aceeași vârstă. Au fost identificate serviciile şi proiectele existente
pe plan local, precum şi existenţa unor bune practici în domeniu.
În cadrul cercetării care a avut scopul de a identifica instituţiile/
serviciile/proiectele existente care au în charge problematica
fenomenului violenţa împotriva/între copii străzii, au fost
realizate 12 interviuri cu persoane cheie instituţii şi organizaţii din
judeţul Cluj şi completate 12 formulare despre diverse servicii
adresate copiilor străzii, în mod direct sau adiacent.
Pe parcursul primului an de proiect au fost organizate două schimburi de experienţă, pentru a cunoaşte mai bine experienţa partenerilor
în lucrul cu copiii străzii, cu copiii care au fost sau sunt migranţi şi cu copiii care aparţin minorităţilor etnice. A fost elaborat un set de
instrumente de lucru pe care urmează să le testeze profesioniştii din fiecare ţară şi să le adapteze condiţiilor locale. După testarea
empirică a setului de instrumente (în cadrul Centrului de zi « Clujul Are Suflet »), va urma faza de validare a acestuia şi apoi cea de
distribuire la nivel european.
“În toate cele şase ţări reprezentate în acest proiect, în munca de zi cu zi a asistenţilor sociali şi a celorlalţi specialişti care lucrează cu
copiii străzii şi cu copiii din familii defavorizate, violenţa acestora este un fenomen des întâlnit, iar instrumentele cu care ei să combată
acest fenomen sunt foarte puţine. De aceea, ne-am bucurat să începem să lucrăm alături de specialişti europeni de top pentru a elabora
un instrument de lucru pe care să îl facem mai apoi accesibil tuturor celor care doresc să contribuie la reducerea acestui fenomen.”
(Mihai-Florin Roşca, Director Executiv FRCCF)

Evenimente
Din dragoste pentru natură, din drag pentru copii !
Sub această deviză, Inspectoratul de Jandarmi Judeean
Cluj, compania Energofish și Hipermarketul Cora au
organizat pentru 26 de copii de la FRCCF o excursie de două
zile în zona Săcălaia- Sic- Nicula-Dej.
Cei 26 de copii, de la centrele comunitare EveryChild și
Dumbrava Roșie, însoii de 4 persoane adulte, au participat
în luna august la o excursie cu multe experiene interesante.
În prima zi, au mers cu autobusul până la Săcălaia, la cabana
de pe malul Lacului Știucilor. Au vizitat apoi stufărișurile de
la Sic, mlaștina cu apă sărată și au văzut floarea de sare.
Intorși la cabană, vau lluat prânzul și au ieșit la pescuit, după
care au cinat, la lumina focului de tabără.

Joonior Park a fost și în anul 2011 cel mai important eveniment
pentru copiii de la FRCCF și pentru copiii clujeni. Ca în fiecare an,
ei au avut ocazia să participe la jocuri distractive și la multe
concursuri cu premii. Dar tradiia acestui eveniment a fost
completată de un concurs inedit, destinat angajailor din
companiile clujene: Liga Joonior Park. Pentru cauze nobile,
legate de bunăstarea copiilor defavorizaţi, au intrat în competiţie
echipe de la Softvision, Fortech, Office Depot, Unicredit Ţiriac
Bank şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Focul- prieten sau dușman?
100 de copii și adolesceni din centrele de zi ale FRCCF știu cum
să reacioneze în caz de incendiu și de dezastre naturale și au
văzut ce înseamnă meseria de pompier.
FRCCF și Inspectoratul pentru Situaii de Urgenă Avram Iancu al
judeului Cluj au conceput și agreat un proiect prin care copiii din
cele două centre de zi din Cluj-Napoca și adolescenii de la
centrul de zi Clujul are Suflet au aflat pe parcursul anului 2011
cum să procedeze în caz de incendiu și în caz de dezastre
naturale. De asemenea, ei au învăat și ce înseamnă meseria de
pompier chiar de la cei care practică această meserie zi de zi.

Ziua Pământului a fost sărbătorită în luna aprilie în centrele
comunitare, cu sprijinul sponsorilor CS Brantner Veres S.A., al
Florăriilor Magnolia și al Primăriei. Aflat la cea de a treia ediie,
evenimentul i-a adunat pe copii în jurul ideii de viaă sănătoasă și
i-a antrenat într-o competiie pentru înfrumusearea centrelor
de zi prin plantarea de flori și alte plante ornamentale.

Dacă nu merge vara sau toamna la salină, copilul meu este
toată iarna bolnav. În loc să meargă la școală, merge la doctor.
Într-un singur an nu a făcut tratamentul cu Fundaia și a fost
tare rău bolnav. Acuma nu l-aș lăsa pentru nimic în lume să
lipsească de la tratament (mama unuia dintre copiii
participani).

60 de copii, ajutai în lupta cu astmul bronșic și cu alte boli
respiratorii.
În ultimii 10 ani, FRCCF a oferit tratament la salină pentru
copiii cu boli respiratorii grave. Și în 2011, 60 de copii au
beneficiat de tratament la grota salină din Cluj-Napoca,
datorită sprijinului financiar al companiei clujene SoftVision,
prin proiectul Ajută-i să respire!
În perioada 18-29 iulie, 60 de copii cu afeciuni respiratorii,
organizai în grupe de câte 10 și însoii de câte un adult de la
centrul comunitar, au intrat în grota salină pentru câte o oră și
au desfășurat acolo diferite activităi distractive, așa încât
respiraia lor să fie cât mai intensă și rezultatele tratamentului,
maxime. Tratamentul are efect dacă fiecare copil participă la
cel puin 10 ședine în grota salină.
În anul 2011, proiectul Ajută-i să respire! a fost finanat de
către compania SoftVision cu suma de 3.300 de lei, sumă din
care au fost plătite abonamentele de intrare ale celor 60 de
copii și ale însoitorilor, dar și câte un sandwich pentru fiecare
dintre ei.
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În prima zi, au mers cu autobusul până la Săcălaia, la cabana
de pe malul Lacului Știucilor. Au vizitat apoi stufărișurile de
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centrul de zi Clujul are Suflet au aflat pe parcursul anului 2011
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Într-un singur an nu a făcut tratamentul cu Fundaia și a fost
tare rău bolnav. Acuma nu l-aș lăsa pentru nimic în lume să
lipsească de la tratament (mama unuia dintre copiii
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60 de copii, ajutai în lupta cu astmul bronșic și cu alte boli
respiratorii.
În ultimii 10 ani, FRCCF a oferit tratament la salină pentru
copiii cu boli respiratorii grave. Și în 2011, 60 de copii au
beneficiat de tratament la grota salină din Cluj-Napoca,
datorită sprijinului financiar al companiei clujene SoftVision,
prin proiectul Ajută-i să respire!
În perioada 18-29 iulie, 60 de copii cu afeciuni respiratorii,
organizai în grupe de câte 10 și însoii de câte un adult de la
centrul comunitar, au intrat în grota salină pentru câte o oră și
au desfășurat acolo diferite activităi distractive, așa încât
respiraia lor să fie cât mai intensă și rezultatele tratamentului,
maxime. Tratamentul are efect dacă fiecare copil participă la
cel puin 10 ședine în grota salină.
În anul 2011, proiectul Ajută-i să respire! a fost finanat de
către compania SoftVision cu suma de 3.300 de lei, sumă din
care au fost plătite abonamentele de intrare ale celor 60 de
copii și ale însoitorilor, dar și câte un sandwich pentru fiecare
dintre ei.

Voluntariat la FRCCF
Sutele de copii care vin zilnic în centrele de zi ale FRCCF au nevoie
de sprijin și de multă atenie. Numai munca specialiștilor nu este
de ajuns pentru a face faă acestor nevoi ale copiilor. De aceea,
FRCCF contează pe sprijinul voluntarilor devotai, cărora le pasă
de ce se întâmplă cu cei mai dezavantajai dintre copii. Unele
dintre activităile din centre sunt posibile doar prin efortul acestor
oameni generoși. Cei aproape 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, le-au fost alături atunci când au
avut momente dificile în viaa lor.

Violena între și împotriva copiilor străzii
Pe cine ajută voluntarii?
- Copii din familii dezavantajate, care se află în
situaii de risc de eșec sau de abandon școlar;
- Tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani,
din familii dezavantajate, aflai în situaii de risc
(eșec/abandon școlar, fuga de acasă, suicid, delincvenă
etc.).
Ce condiii trebuie să îndeplinească un voluntar?
Pentru a deveni voluntar, o persoană trebuie să aibă
competene și abilităi pentru desfășurarea unei
anumite activităi cu copiii (de exemplu, ca să-i ajutai la
teme pe elevii din clasele primare e de dorit să avei un
modul pedagogic, diplomă de învăător sau talent
pedagogic și cunoștinele necesare).
Cum să devin voluntar?
Trimitei o scrisoare de intenie și un CV, din care să
reiasă abilităile și competenele dumneavoastră, la
adresa de email: voluntariat@frccf.org.ro
Ulterior, procesul de selecie continuă cu un interviu și cu
un test de personalitate, în cazul în care vă putem găsi un
loc alături de echipa noastră dintr-unul din centrele
comunitare.

Copiii străzii pot fi protejai de violena împotriva lor și între ei. Aceasta este concluzia unui studiu efectuat de FRCCF în judeul Cluj, în
cadrul unui proiect desfăşurat la nivel european, care are ca scop prevenirea violenţei în rândul copiilor străzii.
Proiectul îşi propune să prevină şi să combată violenţa între şi împotriva copiiilor străzii – copiii care au fost sau sunt migranţi – sau copiii
care aparţin minorităţilor etnice.
În primul an de proiect, specialişti din Italia, Portugalia, Bulgaria,
România, Slovacia şi Polonia au realizat cercetări pentru a avea o
imagine cât de bine documentată asupra situaţiei existente în
fiecare locaţie de implementare – în cazul nostru, judeţul Cluj despre fenomenul violenţei între copiii străzii/ între copii care au
aceeași vârstă. Au fost identificate serviciile şi proiectele existente
pe plan local, precum şi existenţa unor bune practici în domeniu.
În cadrul cercetării care a avut scopul de a identifica instituţiile/
serviciile/proiectele existente care au în charge problematica
fenomenului violenţa împotriva/între copii străzii, au fost
realizate 12 interviuri cu persoane cheie instituţii şi organizaţii din
judeţul Cluj şi completate 12 formulare despre diverse servicii
adresate copiilor străzii, în mod direct sau adiacent.
Pe parcursul primului an de proiect au fost organizate două schimburi de experienţă, pentru a cunoaşte mai bine experienţa partenerilor
în lucrul cu copiii străzii, cu copiii care au fost sau sunt migranţi şi cu copiii care aparţin minorităţilor etnice. A fost elaborat un set de
instrumente de lucru pe care urmează să le testeze profesioniştii din fiecare ţară şi să le adapteze condiţiilor locale. După testarea
empirică a setului de instrumente (în cadrul Centrului de zi « Clujul Are Suflet »), va urma faza de validare a acestuia şi apoi cea de
distribuire la nivel european.
“În toate cele şase ţări reprezentate în acest proiect, în munca de zi cu zi a asistenţilor sociali şi a celorlalţi specialişti care lucrează cu
copiii străzii şi cu copiii din familii defavorizate, violenţa acestora este un fenomen des întâlnit, iar instrumentele cu care ei să combată
acest fenomen sunt foarte puţine. De aceea, ne-am bucurat să începem să lucrăm alături de specialişti europeni de top pentru a elabora
un instrument de lucru pe care să îl facem mai apoi accesibil tuturor celor care doresc să contribuie la reducerea acestui fenomen.”
(Mihai-Florin Roşca, Director Executiv FRCCF)

Oamenii de care
suntem alături

„Protecţia copilului – de la teorie la practică” – PractiPASS
Program de practică pentru studenţi

În 2010, au fost chestionate 986 de familii.
În total, datele culese se referă la 4382 de adulţi şi copii.
Numărul mediu de membri într-o familie este de 4,5
persoane.
Număr de membri în familie- chart

PractiPASS este un proiect al Universităii din Oradea, la care
biroul operaional al FRCCF este partener și care se desfășoară
în intervalul octombrie 2010- septembrie 2013. Acest proiect
este cofinanat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii.Domeniul major de intervenţie 2.1.
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea abilităţilor
practice în domeniul protecţiei copilului şi protecţiei copilului
cu dizabilităţi a studenţilor care urmează specializările:
asistenţă socială, sociologie, psihologie şi psihopedagogie.
Acest proiect vizează o mai bună corelare a curriculum-lui
universitar cu necesităţile practice ale muncii din domeniul
protecţiei copilului şi a protecţiei copilului cu dizabilităţi,
facilitând astfel inserţia profesională a absolvenţilor de la
specializările menţionate anterior şi sporirea calităţii
serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în dificultate.
În cadrul PractiPASS, FRCCF a contribuit, prin specialiștii săi, la
elaborarea unor instrumente de lucru (de ex. fișă de practică,
ghid de practică, instrumente de evaluare a studenilor de
către profesori etc.) și a găzduit stagii de practică pentru
studenii care după absolvire intenionează să lucreze în
domeniul proteciei copilului.

ETNIE
45% dintre familiile ajutate sunt de etnie română. De etnie
rromă sunt aproape 30%, 20% sunt de etnie maghiară şi o
mică parte se declară de etnie mixtă.

„Lucrez ca asistent social de mai mult de 6 ani la FRCCF. Am trăit
multe momente plăcute şi fumoase, alteori am trecut peste
momente grele. Am cunoscut mulţi copii care au crescut sub ochii
mei, ca nişte răsaduri plantate care cresc, încep să aducă boboci,
unii înfloresc deja. Noi, angajaţii, suntem ca nişte grădinari care
încercăm să-i ajutăm să crească, încercăm să-i protejăm. Dar nu
putem fi întotdeauna lângă fiecare. Lumea e plină de fel de fel de
buruieni, gâze şi multe dăunătoare. Dar merită efortul depus
pentru că aşa cum o floare poate să-ţi încarce simţurile şi sufletul,
aşa şi un zâmbet, un cuvânt, o mângâiere a unui copil cu care mă
întâlnesc, mă face să simt că viaţa, aşa cum este, are un rost....”
Carol Mihuţ – asistent social

Proiectul Șansele

Oamenii de care
suntem alături
EDUCAŢIE
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 7 clase, iar în
celelalte locaţii această medie ajunge la 8 clase. 161

Proiectul Șansele, început în 2010, a continuat în 2011 și a
demonstrat capacitatea acestui tip de proiect de a schimba în
bine vieile copiilor. Scopul proiectului este de a crește șansele
copiilor din familii sărace să aibă o viaă mai bună, prin
sprijinirea lor să își continue școala și prin oferirea de
oportunităi pentru dezvoltarea abilităilor antreprenoriale.
În același timp, proiectul oferă FRCCF sprijin să își continue
activitatea în centrele comunitare și să poată oferi copiilor
activităi de îmbunătăire a abilităilor antreprenoriale.
În 2011, 90 de copii și adolesceni au beneficiat de cursuri de
antreprenoriat datorită acestui proiect, iar părinii acestora au
devenit mai conștieni despre cât de importantă este școala
pentru copiii lor.
” Am făcut lucruri foarte rele în trecut, pentru că mă gândeam
doar la banii de care aveam nvoie să supravieuim. Am pus-o pe
Maria să cerșească pe stradă și să vândă flori. Imi pare tare rău.
Acuma îneleg că trebuie să fac tot posibilul să îi trimit pe Maria
și pe fraii ei la școală și să am mai multă grijă de ei.”

dintre părini nu sunt deloc şcolarizaţi.
VENITURI
Venitul mediu lunar pe membru de familie a fost în 2011
de 237 de lei, cu 7 lei mai mare decât în anul trecut. 84%
dintre mame și 62% dintre tai au un venit sub cel al
salariului minim pe economie, de 700 de lei/lună.
36% dintre mame şi 18% dintre taţi nu aveau nicio sursă
de venit. Faă de anul anterior, 2% dintre tai și-au pierdut
sursa de venit, după ce cu încă un an înainte 4% dintre ei
își mai pierduseră sursa de venit.

“Motivaţia mea în munca cu beneficiarii constă în faptul că
pot să-i ajut pe acei copii care chiar au nevoie de ajutorul
meu, că reuşesc să îi sprijin în recuperarea lacunelor, în
rezolvarea problemelor pe care le întâmpină zi de zi la
şcoală, cât şi în viaţa socială.
Motivaţia apare atunci când văd că un copil vine râzând de
la şcoală şi îmi spune mulţumit: ,,Am ştiut să răspund azi la
şcoală, am zis aşa cum mi-ai arătat ieri şi am primit o notă
mare!” Când văd chiar şi micile progrese ale elevilor sunt
motivată să-i ajut mai mult, să îi sprijin în rezolvarea
problemelor. Faptul că văd zâmbetul, satisfacţia şi
mulţumirea pe feţele lor atunci când obţin o notă bună, un
rezultat pozitiv, progres în cunoştinţe mă face ca zilnic să mă
implic tot mai mult în activitatea pe care o desfăşor cu ei.
În fiecare zi mă întorc acasă mulţumită de roadele muncii
mele, iar a doua zi o iau de la capăt încercând de fiecare dată
să găsesc soluţia corectă a problemelor. “
Odesa Ioica, profesor de matematică,
Centrul Comunitar Everychild

Anamaria este o elevă în clasa a IV-a, în vârstă de 10 ani. La Centrul Comunitar vine de la începutul clasei a III-a. Mama ei o
creşte singură (fiind divorţată), de multe ori lucrează peste programul de 8 ore pentru a câştiga ceva în plus. Neavând
locuinţă proprie, stau în chirie. Din partea fostului soţ, tatăl Anamariei, nu primesc nici un ajutor, nu mai ţin deloc legătura.
Mama ei a auzit de la o colegă despre centru şi despre FRCCF. Din cauza orelor suplimentare petrecute la servici şi ajungând
târziu acasă, avea nevoie de un ajutor, mai ales că Alexandra avea şi rezultate slabe și învăţătoarea era nemulţumită de ea.
Au venit împreună la centru, interesată fiind mai mult mama decât Anamaria. Ea era foarte timidă şi speriată. Au fost
informaţi despre servicii şi despre actele necesare pentru a putea participa. Mama era foarte încântată pentru că a văzut că
fetiţa va fi supravegheată şi ajutată în pregătirea temelor şi lecţiilor. A început să participe la activităţi. A fost foarte timidă şi
retrasă, nu relaţiona cu ceilalţi copii. Era obişnuită să stea singură acasă, în linişte. Nu era obişnuită cu forfota de la centru.
Când putea, prefera să lucreze în cabinet, cu psihopedagogul sau cu psihologul, se ferea să relaţioneze cu copiii. Schimbarea
s-a produs în vacanţa de vară, când a putut participa la foarte multe şi diverse activităţi de timp liber, printre ele şi la excursii.
S-a ataşat foarte mult de personal, a început să fie un fel de ajutor, petrecea din ce în ce mai mult timp la centru, se întâmpla
că trebuia să fie trimisă acasă. S-a deschis, a devenit mai vorbăreaţă, s-a împrietenit cu mulţi copii. Rezultatele au început să
fie mai bune, chiar dacă sunt sub aşteptările mamei. Ce este cel mai important: dintr-o fetiţă mică, tristă, speriată a devenit o
fetiţă prietenoasă, vorbăreaţă, zâmbitoare şi săritoare în orice moment.

„Clujul
Centrulare
de Suflet”
zi Clujul Are Suflet,
un proiect iniţiat şi finanţat de
în cel de al patrulea an
Tineri cu vârste între 14 şi 20 de ani, proveniţi din familii cu
situaţie financiară modestă sau din sistemul de protecţie a
copilului găsesc la Clujul Are Suflet un mediu primitor, precum şi
suport pentru continuarea studiilor şi realizării aspiraţiilor de
dezvoltare umană şi profesională. Pentru că adolescenţa este o
perioadă complexă, cu provocări specifice, centrul de zi oferă
aproape 20 de tipuri de servicii, de la asistenţă psihopedagocică
şi psihologică, meditaţii, ajutor pentru efectuarea temelor
şcolare, monitorizarea evoluţiei şcolare, consiliere profesională
/ vocaţională sau medicală, până la cele de asistenţă pentru
medierea muncii.
În anul 2011, la Clujul are Suflet au beneficiat de ajutorul
specialiștilor și de al voluntarilor aproape 500 de tineri.
Clujul Are Suflet (CAS) este cel mai mare proiect de implicare
socială desfăşurat de Banca Transilvania, care a schimbat viaţa a
peste 1.300 de tineri, în decurs de 4 ani.
Toţi aceştia au
primit şansa integrării în societate, au acum aspiraţii şi
încredere în propriile forţe.
Activităile destinate adolescenilor și finanate de Banca
Transilvania se desfăşoară la Centrul de zi „Clujul Are Suflet”,
deschis în anul 2008 pe strada Gh. Doja nr.3, în Cluj-Napoca.
FRCCF este partenerul Băncii Transilvania în acest proiect și se
ocupă de implementarea programului, cu o echipă formată din
14 persoane, care cuprinde asistenţi sociali, psihologi,
psihoterapeut, psihopedagog, animator, consilier medical şi
profesori.

Colegul nostru, Dan, psihopedagog, spune că:
„A lucra la Clujul Are Suflet este un mod de viaă. Este plăcut
să știi că în fiecare zi te afli într-un loc în care ești înconjurat de
tineri care nu se tem să continue să viseze - iar noi, la fundaie,
îi ajutăm să își ducă mai departe visul. Și la fel de plăcut este că
acest curaj este molipsitor".

Dorin are 16 ani și este în clasa a X-a. Marea lui pasiune este fizica,
materie la care a devenit olimpic, iar situaia sa scolara este acum
foarte bună.
A venit la centrul de zi în clasa a IX-a, când era în risc de eșec școlar ,
fiindcă îi era foarte greu să se adapteze la liceu. Familia lui, deși dorea
foarte mult să îl ajute, locuia în afara orașului și nu putea fi alături de
adolescent în această perioadă grea.
Pentru colegii de la Clujul are Suflet era clar încă de la început că
băiatul își dorește să depășească, din toate punctele de vedere,
situaia prin care trecea atunci. La centrul de zi a găsit prietenii de
care avea nevoie. A participat la meditaii în mod constant, la
matematică și limba română, ajutat de profesorii de limba română și
de matematică, de psihopedagogul din centru și mai ales de Aurel,
profesorul de fizică, voluntar la Clujul are Suflet.
Ciprian are 21 de ani și, cu sprijinul centrului de zi, este acum "pe
picioarele lui".
Este la început de drum într-o carieră în domeniul hair-styling-ului,
chiar la salonul în care și-a făcut practica profesională.
Acum trei ani, în penultimul an de liceu, tânărul a venit la Centrul de
zi Clujul are Suflet pentru că nu era mulumit cu profilul pe care îl
urma la liceu și știa că se apropie ziua în care, terminând liceul, va
trebui să devină independent. Aici, ajutat de psihologul centrului de
zi, el a reuşit să-şi descopere aptitudinile profesionale.
A urmat cu sprijinul nostru un curs de calificare, promovând
examenul de final cu cel mai mare calificativ. Imedit după aceea,
salonul la care şi-a făcut practica în timpul cursului i-a făcut o ofertă
de angajare, datorită seriozităţii şi implicării de care a dat dovadă.
Acum, Ciprian lucrează, este independent şi consideră că serviciile
noastre l-au ajutat să-şi construiască un viitor.

Cifrele vorbesc despre cele mai importante realizări din 2011.
Iată câteva dintre ele:
- 55 de tineri au avut parte de cursuri de calificare,
pentru a-și putea găsi un loc de muncă;
- 130 de tineri au fost ajutai în căutarea unui loc de
muncă;
- 145 de tineri au lucrat cu psihologul pentru
orientarea lor școlară și profesională;
- 178 de tineri au fost consiliai profesional;
- 188 de tineri au participat la meditaii la
matematică, 169 la limba română, 74 la limba engleză și 37 la
limba franceză;
- 175 de tineri au învăat să utilizeze calculatorul;
Consilierea psihologică, asistena psihopedagogică, grupurile
de dezvoltare personală, educaia pentru sănătate și
consilierea medicală au fost și acestea activităi la mare căutare
la centrul de zi, alături de activităile de socializare și de timp
liber, care i-au învăat pe tineri cum să relaioneze și cum să se
comporte în afara centrului de zi.

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 (45%), lipsa locuinţei sau locuinţa improprie (21%).
Peste 30% dintre cei chestionai au menionat ca problemă acută
lipsa hranei adecvate sau hrana insuficientă. La Satu Mare,
aproape 60% dintre familii au declarat că nu au hrană suficientă.

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

Raportat la nevoile copiilor, aceştia resimt acut lipsa
îmbrăcăminţii adecvate, mai ales pentru perioada de iarnă (40%)
şi au probleme în privinţa
condiţiilor în care locuiesc
(20%). Spre deosebire de anii
anteriori, una dintre nevoile
percepute ca importantă este
aceea de a avea calculator și

O problemă foarte mare o reprezintă lipsa utilităţilor din
locuinţe. Deşi trăiesc în oraşe, 21% dintre familii nu au acces
la reţeaua de apă. 24% nu au gaz, deci trebuie să folosească
lemne pentru a găti şi pentru a se încălzi, spre deosebire de
anul 2009, când doar 15% nu aveau gaz.
SCHIMBĂRI DATORATE INTERVENŢIEI FRCCF

În fiecare săptămână eu mă duc la grupul lui Kati unde învăţ
engleză. Îmi place la centru să îmi fac temele la matematică,
îmi place să mă joc cu prieteni noi şi îmi place că primim feţe
zâmbitoare. Mai îmi place şi când facem dictări, mai ales de
când primim pentru ele şi puncte roşii. (Dorin)

Raport financiar

Centrele comunitare FRCCF
Specialiștii din centrele de zi urmăresc să le ofere copiilor cele
mai îndrăgite activităi de socializare. În perioadele de vacană
și în cele în care frecventează școala, au loc diverse activităi:
cercuri de teatru, de pictură, de lectură, de calculatoare etc.
Foarte plăcute de către cei mici sunt excursiile, ieșirile în oraș și
sărbătorirea zilelor de naștere. Aniversaii fiecărei luni sun
sărbătorii într-o atmosferă festivă de către colegii de la centrul
de zi, astfel încât să se simtă speciali, iubii și ocrotii. Peste 700
de copii au avut parte în 2011 de activităi de socializare.
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 450 de copii.
Munca noastră nu poate umple lipsuri materiale şi nici nu
poate compensa pentru unele dintre nevoile neîmplinite ale
copiilor - dar poate oferi o alternativă. Adesori îmi văd
munca la fel ca pe cea a unui antrenor de fotbal: nu voi putea
marca un gol în locul copilului, dar îi pot deschide gustul
pentru experienţe noi, îi pot modela comportamente şi mai
ales, mă pot bucura alături de el de paşii care îl conduc spre
scop. Bucuria e a amândurora, golul e al lui! (Sorina, asistent
social)
Motivaţia esenţială pentru păstrarea conexiunii cu
beneficiarii este că aceşti copii au nevoie în viaţă de o
constantă, de o persoană perseverentă care să-i motiveze
în „lupta” de zi cu zi, să-i ambiţioneze să continue dincolo de
momentul în care ei consideră că nu mai pot. Satisfacţia
reuşitei, a paşilor mici dar siguri, a evoluţiei acestor copii
conferă o impresionantă împlinire atât profesională cât şi
personală. (Ioana)

Mă numesc Lavinia şi sunt în centru de 3 ani. Mie mi-a
plăcut foarte foarte mult când ne-am dus la film şi la târgul
de animale pentru că ne-am distrat foarte frumos. Iar la
Pompieri am văzut pentru prima dată în viaţa mea cum
reacţionează pompierii la un incendiu. E foarte frumos cu
fetele din centru, când sunt lângă noi mie îmi place că se
joacă cu noi. (Lavinia)
Ciprian este elev la Școala Nicolae Iorga, în clasa a VIII-a . Are
16 ani. Deși a rămas repetent în clasele primare, după ce a
început să frecventeze centrul comunitar Dumbrava
minunată din Cluj-Napoca, situaia lui școlară s-a
îmbunătăit vizibil. În clasa a VII-a a ajuns să fie considerat
printre cei mai buni elevi din clasă, a avut media finală peste
8,57 iar numărul de absene a fost foarte mic. Poate că
multă lume nu ar înelege ce este atât de special la un copil
care la vârsta de 16 ani este doar în clasa a VIII-a. Poate că
atunci când luăm în calcul viaa pe care o are începem să
înelegem ce eforuti mari face acest copil. De câiva ani
locuiește în apropierea rampei de gunoi a orașului, într-o
baracă improvizată din lemn și tablă, împreună cu mama,
bunica și fratele lui mai mare. Pentru a ajunge la școală
trebuie să schimbe trei mijloace de transport în comun și se
trezeste la ora 6 în fiecare zi. Dar cu toatea acestea ajunge în
fiecare zi la școală. Mama lui ar dori ca băiatul să se
angajeze, ca să o ajute pe plan financiar, dar el vrea să
meargă în continuare la școală. Vine la centru în fiecare zi
pentru că știe că are nevoie de meditaii în special la
matematică, și și-a găsit un hobby, fotbalul. Nu s-a lăsat
până nu a reușit să facă parte dintr-o echipa mare
(Universitatea Cluj). Acest lucru nu i-a știrbit din interesul
pentru școală, ci l-a ambiionat să devină un om
independent și educat.

Centrele comunitare FRCCF
S-a constatat că multe dim problemele copiilor provin din
comportamentul neadecvat. 60% dintre copiii cu probleme
de comportament și-au îmbunătăit comportamentul după
primul an de proiect. O proporie puin mai mare (62%) s-a
înregistrat în privina problemelor emoionale. Din 330 de
copii cu stima de sine scăzută, în urma muncii de zi cu zi a
psihologilor și a asistenilor sociali, peste 130 și-au
îmbunătăit stima de sine. Toate acestea au dus și la
îmbunătăirea rezultatelor școlare și la scăderea riscului de
eșec școlar și/sau de abandon școlar. Raportat la evaluarea
iniială, trei sferturi dintre copii au înregistrat progrese la
situașia la învăătură. Acest lucru se datorează și meditaiilor
și sprijinului la teme pe care copiii le primesc în centrele
comunitare. Peste 400 de copii au participat la meditaii la
limba română și la matematică și aproape 500 de copii au
fost sprijinii la teme.

“Îmi place la centru pentru că învăăm, facem lecii,
mâncăm, pot să fac baie. Fetele se poartă foarte frumos
cu mine și când am o problemă mă ajuta. De exemplu nu
aveam papuci cu care să merg la școală și Reli mi-a dat.”
Maria Costea, 11 ani

În fiecare zi, copiii care vin la centrele de zi 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.
Cei 525 de copii şi 50 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 aproape 550 de
copii.

”Vrem să aducem o schimbare în viaa familiilor cu care
lucrăm, schimbare care să îi ajute pe copii să aibă o viaă
mai bună. Am învăat să am răbdare și să apreciez fiecare
pas mărunt pe care familiile cu care lucrez reușesc să îl
facă. Nu este ușor, dar rezultatele îmi aduc o bucurie
imensă care îmi oferă energie să merg mai departe. Ma
bucură fiecare copil care zâmbește și se simte bine alaturi
de noi la centru, apreciez fiecare efort al părinilor de a se
implica în educaia copiilor.”
Reli, Asistent Social

Împreună pentru copii

Centrele comunitare FRCCF

În anul 2011, o parte din hrana copiilor care vin în centrele
de zi ale FRCCF a fost asigurată din contribuia generoasă a
persoanelor care au ales să redirecioneze 2% din
impozitul plătit statului către FRCCF. Suma strânsă în acest
fel s-a ridicat la 20.100 lei și a echivalat cu aproximativ
4.000 de gustări pentru copiii care acasă nu au parte de
hrană de calitate.

Alegeţi ca 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră:
- să ajungă în bugetul de stat
- să se transforme în mâncare, rechizite, sprijin
pentru un copil defavorizat;

În anul 2011, la cele șapte centre comunitare ale FRCCF din ClujNapoca, Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, Cîmpia Turzii și Popești
au participat la activităţi peste 1700 de copii. Părinii și rudele
apropiate ale copiilor 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 au primit ajutor financiar
pentru a rezolva probleme grave ale familiei. De aceste servicii
de asistenă socială au beneficiat peste 3300 de copii și de aduli
din familiile lor.
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 al entităţii
nonprofit

Cont bancar (IBAN)

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!

Pentru ca viaa copiilor să se schimbe în bine și să nu fie nevoii să
abandoneze școala, asistenii sociali și specialiștii din centrele de
zi evaluează situaia copiilor și pe cea a familiilor și alcătuiesc un
plan de intervenie potrivit fiecărui caz în parte, pe care mai apoi
îl pun în aplicare.
Asistenii sociali au făcut peste 1000 de vizite în familii, au
acordat consiliere profesională pentru mai mult de 100 de
părini și au mediat găsirea unui loc de muncă pentru 23 de
aduli.
Chiar și când lucrează cu părinii, specialiștii din centrele
comunitare au în vedere în permanenă binele copiilor și
respectarea drepturilor acestora. Unul dintre drepturile cel mai
adesea încălcate este dreptul la educaie. Din 68 de părini care
nu înelegeau importana educaiei pentru copiii lor, jumătate
au înţeles importanţa educaţiei şi rolul lor în obţinerea unor
rezultate şcolare mai bune de către copiii lor, după un an de la
începerea proiectului Vreau să termin școala și eu!

Povestea Alinei a început mai greoi. Crezând ca vreau să recuperez datorii
ale familiei, părinii au evitat să stea de vorbă cu mine. Mi-a luat cam o
lună să reușesc să stabilesc o întâlnire pentru a clarifica inteniile noastre.
Din decembrie 2010 am reușit să colaborez cu familia și pe zi ce trecea
relaia noastră s-a consolidat foarte bine.
Alina a înregistrat oficial 17 absene nemotivate pe parcursul
anului școlar 2009/2010, în clasa a II-a. Mediile la materiile de bază au fos
B la română și S la matematică însă nivelul real al cunoștinelor ei era mai
scăzut. Eleva mergea frecvent cu temele nefăcute, nu reușea să învee
pentru a doua zi.
Condiiile de acasă nu sunt tocmai prielnice, mama întâmpină
mari dificultăi în asigurarea unui climat favorabil pentru pregătirea
temelor. În urma interveniei constante în acest caz mama a îneles că
este important ca fiica ei să participe la activităile din cadrul centrului.
Atât mama cât și fiica au devenit foarte motivate pentru
îmbunătăirea situaiei școlare, acest lucru observându-se din
disponibilitatea permanentă de a discuta și de a colabora cu asistentul
social, gradul foarte ridicat de prezenă la activităile centrului.
Rezultatele nu au întârziat să apară. La școală, învăătoarea a observat
mari schimbări în atitudinea Alinei pentru școală, care a devenit
responsabilă, activă și dornică de a învăa cât mai mult.
În anul școlar 2010/2011 a avut o creștere a performanei școlare,
ajungând la media B la materiile de bază iar numărul absenelor
nemotivate a scăzut la numai 3 pe parcursul întregului an școlar.
În primul semestru al anului școlar 2011/2012 (clasa a IV-a) a
reușit să încheie la limba română cu media FB. Doamna învăătoare o
vede ca pe un exemplu pozitiv în clasă și apreciază implicarea ei în
activităile școlare.
La centru își face simită prezena prin atitudinea activă, se
implică în activităi și chiar propune la rândul ei activităi, este creativă și
dornică de a realiza performană. Este atât de dornică să aibă rezultate
bune și să fie câștigătoare încât acum trebuie să o învăăm cum să fie cât
mai puin afectată de faptul că uneori lucrurile nu ies așa cum își dorește.

Centrele comunitare FRCCF
În anul 2011, șapte centre comunitare au oferit sprijin pentru copiii din
familiile defavorizate, în pericol de a abandona școala. Pe lângă
centrele din Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Cîmpia Turzii și Popești, în
2011 a funcionat și centrul comunitar de la Alba Iulia. În aceste centre
comunitare s-a desfășurat proiectul Vreau să termin școala și eu!, cu
finanare de la FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional

Lucrând cu copiii fiecare zi este o experienţă de viaţă.
Mie îmi place să lucrez cu copiii, să învăţăm unii de la
ceilalţi, să fim ca o echipă care se bazează pe respect
reciproc, pe acceptare neconditionaţă şi pe plăcerea
de a coopera în sarcini comune. Îmi place să percep
copiii ca pe nişte valori umane cu potenţial.
În munca de zi cu zi mă motivează următoarele
,,recompense'': un zâmbet, o nota bună de la școală,
aprecierea şi lauda învăţătoarei pentru efortul depus
de către copil şi autoaprecierea pozitivă personală a
copilului.
Ioja Andrea, psihopedagog
Centrul Comunitar Everychild

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii a şcolii”.
Funcionarea centrelor comunitare a fost posibilă și datorită unor
companii generoase, care au decis să fie alături de copii: Nokia, Office
Depot și SoftVision la Cluj-Napoca, Henkel la Cîmpia Turzii, finanatorii
proiectului Șansele.
În centrele de zi ale FRCCF vin zilnic copii cu probleme grave, legate în
special de lipsurile cu care se confruntă zi de zi ei şi familiile lor. Din cauza
sărăciei, dar şi a lipsei de interes a părinţilor fară educaţie, aceşti copii
sunt în pericol de a abandona şcoala şi de a trăi în stradă.

Fiecare copil este o poveste… o poveste cu începutul
dat.
La primul contact ne aşezăm faţă în faţă; la pasul
următor măsurăm, identificăm numărul pieselor de
puzzle lipsă, ca în final, cântărind elementele de
rezistenţă, să montăm (de la durabilitate la fragil): o
relaţie de încredere, un bagaj solid de cunoştinţe,
motivaţia de a identifica un sens şi o semnificaţie a
existenţei, încrederea/confortul în a se măsura cu cei
de seama lor, gustul plăcut al competivităţii şi al
reuşitei, dorinţa de a trece dincolo de limite, abilitarea
pentru necunoscut.
Cu anii, povestea va continua pentru fiecare în parte.
Va rămâne în memoria colectivă, cultura şi climatul în
care s-au format. De fiecare în parte va depinde reinterpretarea sensului a ceea ce noi numim “muncă de
echipă”. De aici, doar VA URMA...
Alexandra Moldovan, psihopedagog
Centrul Comunitar Everychild

Împreună pentru copii
Copiii asistaţi de FRCCF, deşi cresc în oraşe mari din
Transilvania, trăiesc în sărăcie. Mulţi dintre ei nu au acasă
pe cineva care să le acorde sprijin, nu au spaţiu unde să
înveţe şi, adeseori, le lipseşte o masă decentă.
Pentru ca ei să aibă parte de o gustare zilnică şi de sprijinul
de care au nevoie pentru a face faţă şcolii, 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.

Luaţi
sub protecţia
dumneavoastră
un copil
în dificultate

Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie

Companii responsabile,
copii mai fericii
Dacă 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.

Misiune

O nouă provocare pentru FRCCF

Misiunea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie
(FRCCF) este sprijinirea copiilor vulnerabili şi marginalizaţi, pentru ca
aceştia să crească într-un mediu familial protector, să beneficieze de
educaţie şi de serviciile medicale de care au nevoie.

Anul 2011 a fost marcat în întregime de derularea proiectului Vreau
să termin şcoala şi eu!, proiect pentru elevii din învăţământul primar
şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a
abandonului şcolar, în patru judeţe din două regiuni, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. Pe parcursul a doi ani, 400 de copii
dintre cei mai vulnerabili vor fi ajutaţi să nu abandoneze şcoala,
printr-un proiect iniţiat de FRCCF şi care va fi implementat împreună
cu partenerii săi. 100 dintre părinţii acestora vor afla de ce e crucial
pentru copii să meargă la şcoală, iar 80 de persoane implicate în
implementarea proiectului vor şti ce înseamnă egalitatea de şanse.

De la înfiinare și până în 2010, FRCCF a avut alături un partener
britanic, care a fost pentru multă vreme principala sursă de finanare
a organizaiei. CCF-GB a fondat FRCCF în 1997. Această organizaie
britanică a fuzionat cu ECT și au format organizaia EveryChild, activă
și acum în domeniul proteciei copilului.EveryChild a continuat
parteneriatul cu FRCCF până în anul 2010 când, asemenea altor
organizaii internaionale, a decis să se retragă din România, deje de
trei ani membră a Uniunii Europene. Partenerii britanici au
considerat că românii sunt capabili să își resolve problemele sociale,
inclusiv pe cea a copiilor în pericol de abandon școlar.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este una dintre
cele mai mari organizaţii neguvernamentale româneşti din domeniul
protecţiei copilului, care s-a înfiinţat în anul 1997. De atunci, fundaţia
a ajutat copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi
comunităţilor din care provin ei. FRCCF doreşte să îi ţină pe copii în
familii, prevenind abandonul 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 2011, activitatea
FRCCF s-a concentrat pe sprijinirea copiilor din judeţele Cluj, Bihor şi
Satu Mare și Alba, prin desfășurarea de activităi în opt centre de zi
din aceste judee.
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.

Programele FRCCF în 2011
În 2011, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a fost
alături de aproximativ 10.000 de oameni, copii şi familiile lor.
Aceştia au fost sprijiniţi prin intermediul a şapte centre de zi în
mediul urban şi a unuia în mediul rural.
90 de copii din Cluj, Oradea și Satu Mare au participat la cursuri de
antreprenoriat, prin proiectul Șansele, iar organizaia și-a întărit
capacitatea de a lucra mai bine în folosul copilor prin activităi
dedicate specialiștilor FRCCF, prin același proiect.
Banca Transilvania a susinut în continuare centrul de zi Clujul are
Suflet, unde aproape 500 de tineri au găsit ajutor. Office Depot a avut
contribuii importante la funcionarea centrelor comunitare din ClujNapoca, acordând bani pentru hrana copiilor, cadouri de Crăciun
pentru aceștia și participând cu voluntari la activităile centrelor.
Compania Henkel a fost în continuare alături de copiii din Cîmpia
Turzii, și a acordat produse de curăenie și de igienă pentru
beneficierii din toate locaiile. La Satu Mare, Consiliul Judeean a dat
cu titlu gratuit folosirea clădirii centrului comunitar, iar la Popești,
Primăria din localitate a făcut același lucru.
FRCCF face parte dintr-un grup de lucru care se ocupă la nivel
european de bunele practici în privina violenei între și împotriva
copiilor străzii.

Consiliul director al FRCCF

De peste 20 de ani, în România se pomeneşte de tranziţie şi
reformă. Munca noastră cu copii şi familii aflate în jurul
pragului de sărăcie ne face să credem că reforma merge întrun sens greşit.
Cu toate că speranţele anului 1990 erau pentru un nivel de trai
mai bun, tocmai serviciile adresate categoriile vulnerabile au
mari întârzieri în dezvoltare. Serviciile medicale, de educaţie şi
asistenţă socială sunt toate subfinanţate şi aproape deloc
incluse în planuri strategice ale guvernelor care au condus ţara
după 1990. Dacă nu era presiunea internaţională, nu se făceau
nici puţinii paşi legislativi şi conceptuali făcuţi pentru a
îndeplini condiţiile de aderare la Uniunea Europeană. Din
păcate, odată cu această aderare, presiunea internaţională a
dispărut, iar acum sectoare ca protecţia drepturilor copilului
nu mai intră deloc în atenţia politicenilor români.
Se pomeneşte în orice discurs politic despre reforma
economică. Pentru noi însă este o necunoscută cine va
înfăptui această reformă, care presupune tehnologizare
pentru a putea concura produse nemţeşti, engleze, olandeze,
etc. Cu peste 20% dintre copii neterminând învăţământul
obligatoriu (10 clase), cu puţini dând bac-ul, cu şi mai puţini
absolvenţi de bac, cu doar a mână mergând la facultate (din
care prea mulţi pleacă în străinătate pentru a profesa), credem
că ar fi momentul ca şi statul să realizeze urgenţa de a investi în
servicii medicale, de educaţie şi de asistenţă socială. Perioada
aceasta este una grea pentru toţi, dar cel mai mult pentru cei
cu venituri modeste şi cu un bagaj foarte limitat de resurse
(interne şi ale mediului lor) pentru a face faţă multiplelor
decepţii şi lipsuri din viaţa lor.
Noi am reuşit prin centrele de zi din cele patru judeţe în care
lucrăm să intrăm în familii, să lucrăm direct cu mulţi copii şi am
schimbat în bine multe destine. Efortul nostru şi al
susţinătorilor noștri este însă blocat de reprezentanţii statului,
care nu au reuşit să conceapă o strategie pe termen lung de
reformă socială, care să asigure resursa umană pentru reforma
economică şi prin încurajarea existenţei organizaţiilor
neguvernamentale, expresie a civismului şi asumării
răspunderii sau simple competitoare ale statului în livrarea de
servicii sociale. Fără ca statul să încurajeze competiţia între
serviciile proprii şi cele ale persoanelor fizice autorizate, ONGurilor sau companiilor comerciale, calitatea serviciilor nu va
creşte.
Să sperăm însă că la un moment dat în curând, presiunea
publică şi cea externă vor determina reforme şi în România,
în aşa fel încât și cetăţenii români să poată beneficia de
servicii de calitate în acele domenii care determină în mare
parte nivelul de trai: sănătate, educaţie şi servicii sociale.
Mihai-Florin Roşca, Director Executiv al FRCCF

Eu încă cred că bunăstarea altora depinde şi de mine şi
că vom reuşi să influenţăm în bine atât viaţa copiilor pe
care îi ajutăm cât şi mediul în care aceştia trăiesc.
Desigur că în cele mai multe cazuri paşii sunt mici, dar
puse cap la cap progresele există şi te fac să te simţi
apreciat.
Tot ceea ce facem zi de zi la Every Child este apreciat de
cei cu şi pentru care lucrăm. Ştim că avem o
responsabilitate imensă: pentru mulţi dintre copiii pe
care îi ajutăm şi îi orientăm în viaţă suntem modele cu
care unii dintre ei se identifică. Sunt foarte fericită când
aud ca încă un om doreşte să facă acest lucru, să dedice
total dezinteresat puţin din timpul lui în beneficiul altui
om. Asta demonstrează că încă mai avem o şansă la o
lume mai buna.
Unii oameni spun că e greu să lucrezi într-un ONG, că e
greu să lucrezi cu oamenii pe care încerci să îi ajuţi, mai
ales atunci când e vorba de copii, sau când remuneraţia
este insuficientă şi inconstantă. Pentru noi: fiecare
zâmbet, fiecare pas, fiecare realizare a copiilor ne aduce
satisfacţii imense care nu pot fi măsurate în bani.
Uneori am impresia că primesc de la ei mai mult decât
dau şi asta mă motivează să fac şi mai mult.
Se vorbeşte cu uşurinţă în ziua de azi de egalitatea de
şanse şi învăţământ gratuit în Romania dar lucrurile nu
stau de loc aşa: cerinţele educaţionale, în special în
rândul elevilor din clasele primare, sunt mari şi mulţi
copii proveniţi din familii sărace care nu au acces la
caietele speciale, dicţionare sau internet ajung să
abandoneze şcoala.
Motto-ul după care mă voi ghida mereu este: “Dacă poţi
şi depinde de tine să ajuţi pe cineva, nu ezita să o faci!
Fiecare ajutor, mai mare sau mai mic acordat unui copil
sau unei persoane ce se află într-o situaţie de risc
înseamnă un viitor mai bun şi mai sigur pentru fiecare
dintre noi!”
Viorica Rus, asistent social
Centrul Comunitar Everychild
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Sediul Central
Biroul Cluj-Napoca
Str. Réné Descartes, nr. 6, 400846, Cluj-Napoca
tel./fax : 0264-594893
e-mail: frccf@frccf.org.ro
Centrul Comunitar "EveryChild" din Cluj-Napoca
Str. Ilie Măcelaru, nr. 4, 400380, Cluj-Napoca
tel.: 0264-599212, 0729-119033
Al 2-lea Centru Comunitar din Cluj-Napoca
Piaţa Karl Liebknecht, nr. 4, 400263, 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

www.frccf.org.ro

Centrul de zi "Clujul Are Suflet”
Str. Gheorghe Doja, nr. 3, 400068, Cluj-Napoca
tel.: 0264-443218, 0729-119179
Biroul Oradea
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14/28, 410519, Oradea
tel/fax: 0359-808684, 0729-119259
e-mail: frccf.oradea@frccf.org.ro
Centrul Comunitar din Oradea
Str. Avram Iancu, nr. 17/2, 410094, Oradea
tel.: 0359-808683, 0729-119269
e-mail: centru.oradea@frccf.org.ro
Biroul Satu Mare si Centrul Comunitar din Satu Mare
Str. Gabriel Georgescu, nr. 16, 440052, Satu Mare
tel.: 0361-804664, 0729-119329, 0729-119239
e-mail: frccf.sm@frccf.org.ro, centru.sm@frccf.org.ro
Centrul Comunitar "Prietenia”
Popeşti, Bihor
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