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De 20 de ani schimbăm viaţa copiilor, 
a familiilor şi a comunităţilor

20 de ani de emoții, de pasiune și de com-
petențe puse în slujba binelui, a necesarului, 
a respectului pentru om și pentru drepturile 
omului. Am muncit cu dedicare pentru copii și 
cu credința că intervenția noastră ajută la de-
pășirea unor situații de criză. Am pus accent 
pe creșterea șanselor copiilor de a deveni ca
lificați întro meserie şi am atins în mod pozitiv 
nu numai viaţa celor direct implicați în planuri-
le noastre de intervenție, ci și a familiilor aces-
tora, precum și a comunităților din care acești 
copii provin. 

Care sunt motivaţiile noastre?
Avem multiple motivaţii pentru a susține 

copiii cu cel mai mare risc de abandon școlar 
în finalizarea învățământului obligatoriu, toate 
derivate din tendinţele socioeconomice la care 
am fost martori în cei 20 de ani de activitate:

• Începând din anul 2002, absolvirea  
învăţământului obligatoriu – de 10 clase – este 
o condiţie obligatorie pentru urmarea ma-
jorităţii cursurilor de specializare, în prezent 
fiind foarte puţine meserii în care calificarea 
se poate obţine cu doar 8 clase absolvite. Mai 
nou se solicită ca învățământul obligatoriu să 
devină condiție și pentru obținerea carnetu-
lui de conducere, pentru evitarea numărului 
mare de decese cauzate de accidente rutiere.

• Dreptul la educație a 20% dintre copiii 
din România este încălcat, făcând din aceș-
tia  probabil categoria cea mai numeroasă de 
copii cu un drept fundamental încălcat.

Cum şi în ce măsură schimbă FRCCF 
viaţa noastră, a tuturor?

Tipul de intervenție pentru care insistăm de 
atâția ani este la granița dintre sistemul educa-

tiv și cel social. Noi îl considerăm mai degrabă 
o investiție în resursa umană şi mai puţin un 
serviciu civic axat pe rezolvarea unei probleme 
sociale imediate. Şi avem deja dovezi că perse-
verenţa şi competenţa noastră a schimbat în 
bine viaţa a cel puţin 13.500 de copii.

Dar copiii şi familiile pe care le ajutăm să 
evite excluziunea socială sunt departe de a fi 
masa critică, puterea noastră de intervenție 
fiind limitată de dificultatea strângerii de fon-
duri. De aceea, ne tot întrebăm cum de reacția 
celor responsabili este în continuare atât de 
modestă, România raportând acum un pro-
cent mai mare de copii care au părăsit tim-
puriu școala (20%) decât în 2011 (17%). Pen-
tru noi toți asta înseamnă un număr mai mic 
de instalatori, asistente medicale, tehnicieni, 
zidari, etc, persoane calificate care sar fi pre-
supus că își vor aduce contribuția la reforma 
economică, atât de mult necesară țării noas-
tre. Ori înțelegerea noastră este că această re-
formă economică va întârzia și mai mult dacă 
20% dintre copiii de acum vor rămâne necali-
ficați. Şi credem cu tărie că întreaga societate 
are toate motivele să se alăture cu mai multă 
hotărâre demersului nostru.

FRCCF n-ar fi fost utilă  
copiilor şi societăţii  
fără ajutorul dumneavoastră

Vă mulțumim tuturor celor care ați înțe-
les urgența acestui tip de intervenție și ați 
muncit nemijlocit sau ați susținut cu bani, cu 
timp, cu produse eforturile FRCCF! Pentru că 
existenţa FRCCF semnalează nevoia de inter-
venţie socială – situaţie regretabilă, aş dori să 
sărbătorim nu faptul că drepturile copilului nu 
sunt încă respectate în România,  ci solidari-
tatea comunităţii noastre, spre folosul întregii 
societăţi! Vă invit să ne fiţi în continuare alături!

Dragi beneficiari, susținători, membri și angajați ai FRCCF, 
în anul 2017 s-au împlinit 20 de ani de la înregistrarea juridică a FRCCF!  
20 de ani de muncă, de inovație, de diversitate de abordare și rezolvare  
a dificultăților unui număr impresionant de copii și adulți  
aflați în situația de a avea nevoie de servicii sociale. 
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Misiunea noastră este aceea de a  
sprijini copiii vulnerabili şi Marginalizaţi, 
astfel încât aceştia să crească într-un mediu familial protector,  
să beneficieze de educaţie şi de serviciile medicale de care au nevoie. 

sprijiniM copiii, faMiliile  
şi coMunităţile sărace să-şi cunoască  
şi să-şi folosească drepturile, 
să îşi atingă într-o măsură cât mai mare potenţialul şi să fructifice  
toate şansele de a deveni adulţi independenți de serviciile sociale.

proMovăM continuarea studiilor şcolare 
şi reducerea riscului de eşec şcolar 
drept condiţii necesare, dar nu suficiente pentru şanse reale  
la integrarea pe piaţa muncii şi la o remuneraţie corectă.  
Investim la fel de multe resurse în dezvoltarea personală  
a copiilor şi adulţilor pe care îi sprijinim, pentru ca aceştia  
să evite izolarea socială şi discriminarea.

sunteM deprinşi să vedeM fiecare oM 
drept ceea ce este 
şi avem încrederea că, fiindu-i alături, îl putem ajuta să crească  
de la un simplu număr de identificare a unui copil instituţionalizat,  
la persoana care are discernământul şi încrederea de a-şi urma aspiraţiile.

DE 20 DE ANI SChImbAm VIETIlE CoPIIloR

mEmbRII CoNSIlIUlUI DIRECToR

Preşedinte
Prof. univ. dr. Livia Popescu 
Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea 
“BabeşBolyai”

Vicepreşedinţi
Mirela-Crina Marica 
Director executiv TIPOFLEXO SRL
Kinga Kerekes 
Conf. univ. dr. la Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea Afacerilor, 
Universitatea “BabeşBolyai”

Membri
Daniela Proinov
Medic Specialist în Obstretică ginecologie
Antonius Walter Maria Pies 
Primul Secretar General al Serviciului  
de Ajutor Maltez în România

FRCCF Cluj-Napoca, România, 
str. Rene Descartes nr. 6, 400486 

tel./fax: +40264-594893, 
www.frccf.org.ro

mISIUNEA
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I. 1.  Spune „NU”  

abandonului Scolar

Perioada de desfăşurare:  
13.02 – 15.06.2017 şi  
01.10.2017 – 31.01.2018

Implementat din februarie 2017  
în cadrul Şcolii Gimnaziale Horea 

Proiect finanţat de

Rezultate

45 de elevi provenind din 
27 de familii au beneficiat 
de evaluări iniţiale şi planuri 

educaţionale în cele 2 semestre şcolare;

Planurile educaţionale au inclus sprijin 
la realizarea temelor şcolare, dar şi 
participarea la diverse activităţi de 
dezvoltare personală şi socializare;

La sfârşitul anului şcolar 20162017,  
din cei 30 de beneficiari activi ai 
proiectului, 24 au promovat anul şcolar 
fără nici o corigenţă, iar 6 elevi au 
promovat după trecerea examenului de 
corigenţă.

I. PRoIECTE ÎN DERUlARE
I. 1. SPUNE ”NU” AbANDoNUlUI SColAR

I. 2. CENTRUl DE zI EVERyChIlD

I. 3. ClUjUl ARE SUflET

I. 4. PRoIECTUl PENTRU DEzVolTAREA oRgANIzATIoNAlA
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I. 2. Centrul de zi EveryChild

•  echipa multidisciplinară a centrului 
integrează specialişti care urmăresc 
prevenirea abandonului şi reducerea 
riscului de eşec şcolar şi, în acelaşi timp, 
dezvoltarea personală şi incluziunea socială 
a familiilor pe care le asistă;

•  37 de adulţi şi 54 de copii au beneficiat 
de servicii specializate şi vizite lunare, 33 
dintre părinţii copiilor din Centru au 
beneficiat de consiliere socială; 

•  elevii au participat zilnic la activităţi 
educative – sprijin la teme, asistenţă 
psihopedagogică individuală şi de grup; 
activităţi de consiliere şi suport – consiliere 
socială, consiliere psihologică individuală şi 

de grup; orientare şcolară şi profesională; 
activităţi de dezvoltare personală, 
socializare şi petrecere a timpului liber;

•  Pe lângă sprijin în educaţia şcolară, 
copiii şi adulţii au primit îndrumare 
şi în alte aspecte ale educaţiei: 
dezvoltarea încrederii în capacităţile 
proprii şi a relaţionării pozitive cu ceilalţi; 
conștientizarea importanței igienei 
personale și importanța igienizării locuinței, 
prevenirea oricăror forme de abuz 
asupra copilului, respectarea regulilor, 
comunicarea asertivă, utilizarea la nivel 
maxim a capacităţilor proprii şi relaţionarea 
pozitiva cu ceilalţi.

Rezultate

Proiectul a început în 2001, ca primul centru comunitar/de zi din Cluj-Napoca, 
şi a fost finanţat în 2017 printr-o finanțare privată acordată de  
un român ce trăiește în Satele unite ale americii, prin strângere de fonduri  
şi subvenţia acordată de Consiliul local în baza legii 34/1998.

Prevenirea abandonului şcolar

Îmbunătăţirea situaţiei şcolare,  
a nivelului de cunoştinţe  
şi însuşirea de deprinderi  
eficiente de învăţare de către

Creşterea gradului  
de incluziune socială

atragerea colaborării părinţilor  
în sprijinirea educaţiei şcolare a copiilor  
şi în ghidarea dezvoltării lor sociale;

Reducerea cauzelor marginalizării şi excluderii sociale a familiilor defavorizate 
prin promovarea serviciilor centrului de zi la nivelul comunității, datorită 
colaborării Centrului cu instituţiile statului: Direcția Generală de asistență 
Socială și Protecția Copilului Cluj și Direcția de asistență  Socială și Medicală 
Cluj Napoca, serviciul Protecția Copilului.

98,1%

80%

75%

dintre copii şiau continuat studiile, 
1 elev a abandonat școala;

dintre copii;

dintre copii şiau îmbunătăţit 
abilităţile de relaţionare cu adulţii 
şi copiii din clasă;

Ce înseamnă Centrul pentru copiii  
care vin la noi?  
Ne bucură foarte mult că, înainte de 
toate, copiii simt Centrul ca pe un loc 
sigur. Faptul că se simt în siguranţă îi face 
să fie deschişi şi să coopereze cu noi atunci 
când încercăm să le dezvoltăm abilităţile, să 
le modelăm comportamentul şi să îi ajutăm 
să aibă mai multă încredere în ceea ce pot 
deveni. 

Copiii care vin la noi se simt 
ascultaţi, înţeleşi şi au încrederea 
că au un cuvânt de spus legat de 
orice activitate în care vrem săi 
implicăm. Încrederea – pe care leo 
câştigăm pas cu pas – ne ajută să 
îi sprijim în relaţia lor cu şcoala.

Cum am descrie munca  
pe care o facem la Centru zi de zi? 
este o muncă destul de complexă. 
Ne străduim să îi pregătim pentru 
cerinţele şcolii, să le menţinem 
motivaţia de a nu abandona, să îi 
atragem spre învăţătură şi activităţi 
educative. Pentru noi e un efort 

continuu. Dar credem că devotamentul 
nostru dă roade, mai ales atunci când 
copiii ne spun că activităţile noastre 
educaţionale sunt „distracţie 
maximă” pentru ei.

8 9
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TESTImoNIAlE VolUNTARI / CENTRUl DE zI EVERyChIlD TESTImoNIAlE CoPII / CENTRUl DE zI EVERyChIlD

Voluntariatul aici a însemnat:  
să nu am așteptări, copiii  
au nevoie din partea  
noastră, a voluntarilor, de 

prezenţă continuă,  
stabilitate.  
Nu e totul atât de uşor  
cum pare. De ce contribui?  
Că-mi place! Că mă stimulează! 
Pentru că atunci când  
îmi vine o idee de a contribui  
nu mă pot opri. Îmi vine uşor  
să sprijin, mai ales anumiţi 
copii, şi în special pe cei  
care au vulnerabilităţi,  
fie materiale,  
fie de alt fel.” 
Ioana R.

Pentru mine voluntariatul la 
EveryChild a însemnat o etapă de

dezvoltare personală, 
de creștere a încrederii în mine.  
Am descoperit că nu există copii 
proști, ci copii cărora li se spune  

că sunt proști și ajung s-o creadă. 
Am învățat de la ei să am mai 
multă răbdare, să îmbrățișez 

cu încredere, să dau  
mai multă atenție  
curcubeului decât 

ploilor.” 
Geta V.

Centrul înseamnă pentru mine 
poarta în care intru în lumea 

distracţiei şi a activităţilor 
educative. Centrul este locul în 

care am cei mai buni prieteni sau 
prietene. Centrul este locul unde 
mă simt în siguranţă şi unde ştiu 
că am să mă distrez la maxim.”

Pe mine m-a ajutat Centrul 
foarte mult la nivelul de 
învăţătură şi distracţie.  

Fără Centru nu puteam să am 
note aşa de mari şi tot aici 

mi-am deschis mintea pentru 
toată lumea. Acum sunt fericit 

datorită Centrului.” 

Pe mine, faptul că am venit la 
Centru, m-a ajutat cel mai mult 

să învăţ mai bine.”

Centrul m-a ajutat  
să mă deschid mental,  

dar şi emoţional.”

Centrul pentru mine înseamnă 
activităţi, sport în parc, teme.”

Pentru mine, Centrul înseamnă 
un loc pentru meditații, în care 
am foarte mulţi prieteni noi și 

alte activităţi educative, la care 
voluntari au venit cu idei de 

activităţi frumoase.”

Cum aş putea descrie  
în câteva cuvânte Centrul?

Palatul distracţiei.
Şcoală.

Familie.”
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•  Îmbunătăţirea 
performanţei şcolare  
a 25 de elevi;

•  Încadrarea în câmpul 
muncii a 75 tineri;

•  Îmbunătăţirea 
inteligenţei emoţionale şi a 
comportamentului  
a 103 adolescenţi; 

•  Participarea a 51 de 
tineri la cursuri de calificare 
ca ospătar, barman, bucătar, 
cofetarpatiser,  coafor/
frizerie, fotograf ;

•  Dezvoltarea abilităţilor 
cognitive şi dobândirea de 
strategii de învăţare de către 
35 de elevi;

•  Dezvoltarea abilităţilor 
sociale şi de comunicare 
prin participarea la grupuri 
tematice de dezvoltare 
personală a unui număr  
de 47 de tineri;

•  Adoptarea unui stil de 
viaţă mai sănătos de către  
68 de adolescenţi.

de tineri au beneficiat de serviciile de asistenţă psihologică, 
asistenţă medicală individuală şi de grup, educare şi formare, 
facilitarea accesului la educaţie generală, socializare,  
activităţi culturale şi petrecerea timpului liber.

IMPlICaRe – construirea  
unei relaţii mai strânse  
cu donatorii existenţi;

NotoRIeRate – 
recunoaşterea numelui 
organizaţiei de către  
audienţa relevantă.

•  Îmbunătăţirea prezenţei organizaţiei pe reţelele 
sociale şi comunicarea cu audienţa pe Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube;

•  extinderea bazei de date şi diversificarea acţiunilor de 
email marketing;

•  Diversificarea modalităţilor de efectuare a 
donaţiilor prin eficientizarea contului PayPal, care a 
înlesnit donaţiile recurente din partea românilor din 
diaspora şi este un mijloc de plată preferat de către 
donatorii cu nivel de educaţie ridicat;

•  Îmbunătăţirea funcţionalităţilor şi a aspectului 
grafic al site-ului: o experienţă a utilizatorului 
îmbunătăţită, adăugarea secţiunii video, traducerea 
automată în engleză a conţinutului, introducerea metodei 
de plată recurentă cu cardul prin euplatesc.ro; 

•  utilizarea instrumentelor de comunicare online 
înseamnă notorietate crescută a organizaţiei, 
comunicarea în mediile digitale preferate de audienţele 
relevante pentru noi şi atragerea de mai multe fonduri din 
donaţii individuale.

I. 3. „Clujul Are Suflet“
I. 4. Proiectul pentru dezvoltarea organizaTionalA

Rezultate

obIeCtIVe Rezultate

295 finanTat de fundaTia pentru o Societate DeschisA
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•  Campania rulată prin Facebook Ads  
care a avut cel mai mare succes a fost 
„Sărăcia nu te învață carte – 2% din 
impozitul pe venit datorat statului”, 
a ajuns la 365.234 de români, iar 119.079 
dintre ei au vizualizat cel puțin 3 secunde  
din spotul campaniei;

•  octombrie 2017: Recepția aniversară 
dedicată celor 20 de ani de la 
recunoașterea juridică a fundației la avut 
ca invitat de onoare pe domnul Robert 
Edwards, former director of CCF GB, alături 
de soția sa, Barbara. Evenimentul sa 
desfăşurat în cadrul proiectului ”Spune Nu 
abandonului ȘColaR!”, realizat cu sprijinul 
Primăriei și a Consiliul Local ClujNapoca. 
Partenerii evenimentului: Morphoza și Casa 
de Cultură a Studenților;

•  Noiembrie 2017: ”ziua universală a 
Copiilor”, eveniment dedicat tuturor 
copiilor şi desfăşurat în VIVo! Cluj-
Napoca. Am adus zâmbete pe fețele copiilor 
prin activități haioase și educative: desen, 
momente de magie, profesorul trăznit Utonium, 
photobooth, baloane și mascote. Evenimentul 
sa desfăşurat în cadrul proiectului ”Spune 
NU abandonului ȘCOLAR!”, realizat cu sprijinul 
Primăriei și a Consiliul Local ClujNapoca;

•  lunile noiembrie și decembrie au fost 
dedicate, ca în fiecare an, cadourilor. 
În 2017, cadourile au venit din partea 
companiei Betfair, a grădinițelor private 
Camigo și Arystokids. Toți copiii din proiect 
au primit pachete care au inclus alimente, 
dar şi îmbrăcăminte şi încălţăminte de iarnă, 
ambele inaccesibile financiar familiilor pe 
care le sprijinim.

II. ACTIVITATI DE PR ←
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•  MiniGolf for everyChild, în parteneriat 
cu Golfee Cluj – sau mobilizat 250 lei din 
taxa de participare;

•  2 excursii de 1 zi la adrenalin Park – 
finantaţă de YARDI România şi, respectiv 
la Grădina botanică Jibou – finanţată de 
Office Depot;

•  Dotarea Centrului cu mochetă şi 
videoproiector – prin donaţii în valoare 
de 3000 de lei de la angajaţii YARDI 
România;

•  Campania „Dăruieşte-ţi ziua de 
naştere” a generat cea mai mare donaţie 
de până acum – 2000 de lei direcţionaţi 
pentru acoperirea parţială a costurilor 
gustărilor celor 30 de copii din programul 
Centrului Prietenia din Popeşti;

•  a 4-a ediţie a campaniei „un nou 
început de şcoală” a generat 3500 de lei 
din care sau cumpărat rechizite pentru 
copiii de la Centrul de zi EveryChild;

•  Christmas tree Charity auction, 
parte a campaniei de direcţionare a 20% 
din impozitul pe venit, a generat 25.000 
de lei în seara evenimentului. Christmas 
Tree Charity Auction este un eveniment 
aflat la a IIIa ediție și organizat de Fundația 
Româna pentru Copii, Comunitate și 
Familie cu scopul de a mobiliza anual 
fonduri pentru copiii proveniți din familii 
vulnerabile înscriși în centrele sale de zi. 

III. ACTIUNI DE fUNDRAISINg / PR
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IV.2. Etnie

etnia familiilor intervievate în funcție de locație
•  87%  dintre beneficiarii centrelor noastre sunt de etnie română,  
fiind urmaţi de cei de etnie romă – 9,6%, mixtă – 1,7%.

Etnia Română Maghiară Romă Mixtă Moldovenească Etnie	
nedeclarată Total

Locaţii
EveryChild	 
Cluj-Napoca

21 
75%

0 6 
21,4%

0 0 1 
3,6%

28

Centru	Horea	–	
Cluj	Napoca

15	
62,5%

1 
4,2%

5	
20,8%

3 
12,5%

0 0 24

Centrul	de	zi	–	
Clujul	are	Suflet

118	
94,4%

0 6 
4,8%

0 1 
0,8%

0 125

Total 154 
87%

1 
0,6%

17 
9,6%

3 
1,7%

1 
0,6%

1 
0,6%

177 
100%

IV.3. SAnAtate
Starea de sănătate a tuturor membrilor familiilor  
în funcție de vârstă și locație
•  Peste 65% dintre copii şi peste 78% dintre adulţii beneficiari ai serviciilor centrelor 
noastre sunt persoane sănătoase, în deplina capacitate de învăţare şi de muncă.

IV.1. familia / NumAr persoane
Numărul de familii intervievate
•  Din totalul de 177 de familii intervievate, 28 fac parte din programul everyChild,  
24 – din Centrul Horea, iar 125 – din Centrul de zi Clujul are Suflet. 

Numărul adulților și copiilor în funcție de locație
•  În vreme ce everyChild şi Centrul Horea au o proporţie aproape egală  
de copii şi adulţi pe care îi ajută,  la Centrul de zi Clujul are Suflet  
285 persoane adulte beneficiază de suport.

Numărul membrilor familiilor în funcție de locație
•  Peste 50% dintre familiile care beneficiază de serviciile tuturor celor 3 centre  
sunt formate din 3 sau 4 membri. Următorii cei mai frecvenţi beneficiari provin  
din familii cu 2 membri, procentul beneficiarilor scăzând pe măsură ce numărul de  
membri per familie creşte peste 5.

Locaţii Nr.	adulţi Nr.	copii Nr.	adulţi	şi	
copii

Date	lipsă	 
(nu	se	cunoaște	
anul	nașterii)

Nr.	mediu	
persoane	pe	

familie

EveryChild	Cluj-Napoca 51 60 111 2 4.04
Centru	Horea	–	Cluj	Napoca 43 48 91 2 3.88
Centrul	de	zi	–	Clujul	are	Suflet 285 180 465 2 3.74
Total 379 288 667 6 3.80

Locaţii EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	 
Cluj	Napoca

Centrul	de	zi	 
Clujul	are	Suflet

Număr	familii 28 24 125
Total 177

IV. oAmENI DE CARE SUNTEm AlATURI
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IV.4. EducaTie
Numărul mediu de clase absolvite de către  
persoanele majore/mame/tați, în funcție de locație
•  În medie, adulţii şi părinţii din centrele noastre au absolvit minim 8 clase. 

Nivelul de școlarizare al persoanelor peste 7 ani/mamelor/taților  
în funcție de locație
•  Femeile care sunt beneficiare ale serviciilor noastre  
au studii de mai lungă durată decât bărbaţii,  
diferenţele crescând odată cu nivelul de şcolarizare.  
52% dintre mame şi, respectiv, 48% dintre taţi au absolvit 10 clase.  
65% dintre mame şi, respectiv, 35% dintre taţi au absolvit 12 clase.  
2 dintre mame au absolvit facultatea, în vreme ce nici unul dintre taţi  
nu are studii universitare.

Toate	locaţiile EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet

Mame Taţi Mame Taţi Mame Taţi Mame Taţi

Forma	de	învăţământ % % % % % % % %

Nu	e	şcolarizat 2.7 0.8 12.5 5.9 0 0 1.0 0

Nivel	primar 4.1 2.5 4.2 0 0 7.1 4.8 2.2

Gimnaziu 29.1 24.2 33.3 35.3 40.0 21.4 26.0 22.5

Prima	treaptă	de	liceu	 
(10	clase) 8.8 10.0 4.2 29.4 10.0 7.1 9.6 6.7

Liceu 33.8 21.7 33.3 5.9 25.0 28.6 35.6 23.6

Şcoala	profesională 20.3 40.8 12.5 23.5 20.0 35.7 22.1 44.9

Şcoala	postliceală 0.7 0 0 0 0 0 1.0 0

Facultate 0.7 0 0 0 5.0 0 0 0

Masterat 0 0 0 0 0 0 0 0

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca

Centrul	de	zi	–	
Clujul	are	Suflet Toate	locaţiile

Adulţi	(peste	18	ani) 8.5 10.5 10.3 10.1

Mame 8.5 10.3 10.0 9.6

Taţi 9.0 10.6 10.2 9.9

20
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IV.5. VENIT
Venitul mediu net pe familie în funcție de locație
•  Venitul mediu net al familiilor asistate  
este de 437,26 lei, respectiv de 95,72 euro / lună. 

•  Venitul lunar al mamelor este mai mare decât al taţilor. 
S-au declarat fără venit 4,2% dintre femei şi 38,9% dintre bărbaţi.  
75% dintre femei câştigă peste 1065 lei, în vreme ce  
doar 44,4% dintre bărbaţi raportează aceleaşi câştiguri.

Venit mediu  
pe	familie

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet Toate	locaţiile

Venit mediu pe 
membru	de	familie	
pe	lună	în	RON

513.51 451.78 417.39 437.26

Venit mediu pe 
membru	de	familie	
exprimat	în	EURO*

112.41 98.90 91.37 95.72

* Euro = 4,5681 – valoarea medie anuală pe anul 2017, conform cursului BNR

Venit mediu mame și tați în funcție de locație

Venit mediu  
mame	și	taţți,	
exprimat	în	Ron

Venit	mediu	pe	locaţții

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca

Centru	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet Toate	locaţțiile

Mame 1141.9 833.6 609.7 726.3

Taţți 701.2 1037.9 781.2 799.0

Numărul de familii care beneficiază de venitul minim garantat
•  92,7% dintre familii intervievate au declarat că nu beneficiază de venitul minim 
garantat, în timp ce doar 6.2% au declarat contrariul.

Beneficiaţți	de	
venitul	minim	
garantat?

Nr.	Familii/procent	din	numărul	de	familii	total/pe	locaţții

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca Toate	locaţiile

Nu 119 95.2% 26 92.9% 19 79.2% 164 92.7%

Da 5 4.0% 2 7.1% 4 16.7% 11 6.2%

IV.6. mESERII
Numărul persoanelor care au declarat o anume meserie,  
respectiv procentul din numărul adulților total/pe locații
•  Doar 36,1% dintre beneficiarii tuturor centrelor au declarat că au o meserie.

IV.7. Concediu
Numărul de familii care au plecat în concediu  
pe parcursul anului studiului
•  Doar 4,5% dintre familiile beneficiare şi-au permis  
să îşi ia sau să meargă undeva în concediu în 2017.

IV.8. Arest
Numărul familiilor în care vreun membru al familiei  
a fost arestat sau are dosar penal pe rol
•  Doar 6,8% dintre familiile asistate au printre membri  
pe cineva arestat sau cu dosar penal pe rol.

Meserie	declarată

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca Toate	locaţiile

114 40% 17 33.3% 6 14% 137 36.1%
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IV.9. locuinTa

TIP loCUINTA
Numărul familiilor care locuiesc în apartament, casă sau alt tip de locuință,  
în funcție de locație, respectiv procent din numărul de familii total/pe locație
•  Peste 61% dintre familiile asistate locuiesc la casă, iar 31,1% - la apartament.  
un procent mic – 3,4% - locuiesc în condiţii precare: garsonieră sau adăpost.

Tip	locuințţă

Nr	familii	/	procent	din	total	familii	chestionate

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj	Napoca

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet Toate	locațţiile

Apartament 8 28.6% 7 29.2% 40 32.0% 55 31.1%

Casă 11 39.3% 16 66.7% 81 64.8% 108 61.0%

Alt	tip	(garsonieră,	
adăpost,	etc) 3 10.7% 0 0.0% 3 2.4% 6 3.4%

Non	răspuns 6 21.4% 1 4.2% 1 0.8% 8 4.5%

DotAri
•  Doar 69,5% dintre familiile asistate declară că au apă curentă în locuinţă  
şi doar 63,8% au gaz, de la reţea sau de la butelie.  
un procent de 36,2% dintre familii nu au baie şi 20,3% nu au bucătărie.  
aceste familii ocupă, în medie, 1,8 camere.

SursA de încAlzire
•  Deşi locuiesc în mediul urban, 44,6% dintre familii se încâlzesc cu lemne.  
2,8% dintre familii sunt conectate la reţeaua termică a oraşului,  
iar 26,6% au locuinţe dotate cu centrale termice.

bunuri
•  Majoritatea familiilor au frigider (90,4%) şi maşină de spălat (79,7%).  
următoarele bunuri şi servicii deţinute de majoritatea familiilor  
sunt cele ce ţin de comunicare şi entertainment – telefon mobil (93,8%),  
televizor (97,2%), abonament cablu (80,2%).  
19,8%  dintre familii deţin un autoturism.

Proprietar
Numărul de familii ale căror locuințe se află în proprietatea următoarelor  
categorii de persoane, respectiv procent din numărul de familii total/pe locație
•  Majoritatea familiilor locuiesc în imobile asupra cărora  
deţin drept de proprietate – 39% -  
sau care se află în proprietatea cuiva din familie – 23,2%.  
14,1% dintre familii locuiesc cu chirie.

Proprietarul	locuințţei

Nr	familii	/	procent	din	numărul	de	familii	total/pe	locațţie

EveryChild	 
Cluj-Napoca

Centrul	Horea	–	
Cluj	Napoca

Centrul	de	zi	–	
Clujul	are	Suflet Toate	locațţiile

Părinţții	copilului	beneficiar 3 10.7% 3 12.5% 63 50.4% 69 39.0%

Statul 11 39.3% 5 20.8% 5 4.0% 21 11.9%

O	persoană	fizică	(închiriat) 7 25.0% 8 33.3% 10 8.0% 25 14.1%

Rude 4 14.3% 6 25.0% 31 24.8% 41 23.2%

Firmă 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6%

Altă	situațţie	(concubin,	
DGASPC,	banca,	ilegal,	etc) 1 3.6% 1 4.2% 15 12.0% 17 9.6%

Non-răspuns 1 3.6% 1 4.2% 1 0.8% 3 1.7%
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IV.10. Servicii
Familii beneficiare de servicii
•  Serviciile cu cea mai mare cerere din partea beneficiarilor  
sunt consilierea psihologică (67,2%) şi consilierea psihopedagogică (63,8%).  
am acordat asistenţă socială tuturor beneficiarilor,  
au beneficiat de donaţii 91,5% dintre persoane  
şi au primit sprijin educaţional 96,6% dintre copiii aflaţi în centrele noastre.

Schimbări în viața familiilor intervievate  
după accesarea serviciilor oferite de fundație
•  Răspunsurile dominante la întrebarea:  
”Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră după accesarea serviciilor  
Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie?” au fost: 

Tipul	serviciu

Nr.	familii/	Procent	din	total	familii

EveryChild	 
Cluj	Napoca

Centrul	Horea	–	 
Cluj-Napoca

Centrul	de	zi	–	 
Clujul	are	Suflet Toate	locaţiile

Consiliere	psihopedagogică 28 100.0% 10 41.7% 75 60.0% 113 63.8%

Consiliere	psihologică 28 100.0% 4 16.7% 87 69.6% 119 67.2%

Excursii,	tabere 11 39.3% 7 29.2% 44 35.2% 62 35.0%

Asistenţă	socială	 
(consiliere	socială,	mediere,	 
acces	la	servicii	existente	 
în	comunitate	etc)

28 100.0% 24 100.0% 125 100.0% 177 100.0%

Donaţii 27 96.4% 24 100.0% 111 88.8% 162 91.5%

Sprijin	educaţional	 
(sprijin	la	teme,	meditaţii,	 
dezvoltare	personală	etc.)

28 100.0% 24 100.0% 119 95.2% 171 96.6%

ALTE	SERVICII	(MEDICALE,	
PROFESIONALE,	ETC.) 3 10.7% 4 16.7% 15 12.0% 22 12.4%

îmbunătățirea rezultatelor școlare starea emoțională a copiilor
75% 59,32%

27
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1,694,723.88 1,760,914.00

701,013.00

Donaţii	 
persoane	juridice

Venituri	 
proprii

Direcţia	de	 
Asistenţă	Socială	 

şi	Medicală	 
Cluj-Napoca

Donaţii	în	natură Proiect	 
“Clujul	are	
Suflet”

Proiect	
“EveryChild”

Proiect	
“Dezvoltarea	

Organizaţională”

Cheltuieli	
Administrative	

Cluj

Proiect	 
“Şcoala	Horea”

Cheltuieli	
Administrative	

Bihor

Cheltuieli	
financiare

Donaţii	urne Redirecţionare	2%

Open	Society	 
Institute

Donaţii	 
persoane	fizice

Fundaţia	 
Clujul	are	Suflet

428,297.00

237,000.00

135,938.00

67,011.00 61,812.00 39,605.00 14,965.00 9,082.88 LEI

LEI LEI

LEI

777,264.00

237,000.00

152,933.00

75,184.00 62,916.00
42,533.00

413,084.00

28 29
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ÎȚI MULȚUMIM CĂ NE AJUȚI 
SĂ CONTINUĂM!

TOȚI COPIII AU DREPTUL LA EDUCAȚIE. 
DE 20 DE ANI FACEM PARTE  

DIN VIAȚA A 13.500 DE COPII. 

* costul mediu pe care fundaţia îl are zilnic cu un copil

20 LEI/ COPIL*Recuperarea
lacunelor 

şcolare

Monitorizare
şcolară

Monitorizare
familială

Consiliere 
psihologică

O masă caldă

Ajutor 
la teme
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Opinia noastră cu privire la situaţiile 
financiare nu acoperă şi aceste alte in-
formatii şi, cu excepţia cazului în care se 
menţionează explicit în raportul nostru, 
nu exprimăm nici un fel de concluzie de 
asigurare cu privire la acestea. 

În legătură cu auditul situaţiilor finan-
ciare pentru exerciţiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2017, responsabilitatea 
noastră este să citim acele alte informatii 
şi, în acest demers, să apreciem dacă acele 
alte informaţii sunt semnificativ incon-
secvente cu situaţiile financiare sau cu 
cunostinţele pe care noi le-am obţinut în 
timpul auditului sau dacă par a fi denatur-
ate semniticativ. 

În ceea ce priveşte Raportul admin-
istratorilor, am citit şi raportăm dacă 
acesta a fost întocmit, în toate aspectele 
semnificative, în conformitate OMFP nr. 
1969/2007 care să nu conţină denaturări 
semnificative şi pentru acel control intern 
pe care conducerea îl consideră necesar 
pentru a permite întocmirea raportului 
administratorilor care să nu conţină de-
naturări semnificative, datorate fraudei sau 
erorii. 

În baza exclusiv a activităţilor care 
trebuie desfăşurate în cursul auditului situ-
aţiilor financiare, în opinia noastră:

a) informaţiile prezentate în Raportul 
administratorilor pentru exerciţiul finan-
ciar pentru care au fost întocmite situaţiile 
financiare sunt în concordanţă, în toate 
aspectele semniticative, cu situaţiile finan-
ciare; 

b) Raportul administratorilor a fost 
întocmit în toate aspectele semnificative, 
în conformitate cu informaţiile cerute de 
O.M.E.F. 1969/2007. 

În plus, în baza cunoştinţelor şi înţele-
gerii noastre cu privire la Fundaţie şi la me-
diul acesteia, dobândite în cursul auditului 
situaţiilor financiare pentru exerciţiul finan-
ciar încheiat la data de 31 decembrie 2017, 
ni se cere să raportăm dacă am identificat 
denaturări semnificative în Raportul ad-
ministratorilor. Nu avem nimic de raportat 
cu privire la acest aspect. 

Responsabilităţile conducerii 
şi ale persoanelor  
responsabile cu guvernanţa 
pentru situaţiile financiare

6. Conducerea Fundaţiei este respons-
abilă pentru intocmirea situaţiilor financia-
re care să ofere o imagine fidelă în confor-
mitate cu reglementările de contabilitate 
aplicabile în România, respectiv Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată 
(Legea 82/1991) şi O.M.E.F. nr. 1969/2007 
privind aprobarea reglementărilor contabile 
pentru persoanele juridice fără scop patri-
monial (O.M.E.F. 1969/2007) şi pentru acel 
control intern pe care conducerea îl con-
sideră necesar pentru a permite întocmirea 
de situaţii financiare lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare.

7. În întocmirea situaţiilor financia-
re, conducerea este responsabilă pentru 
evaluarea capacităţii Fundaţiei de a-şi 
continua activitatea, pentru prezentarea, 
dacă este cazul, a aspectelor referitoare la 
continuitatea activităţii şi pentru utilizarea 
pe baza continuităţii cu excepţia cazului in 
care conducerea fie intenţionează să lichi-
deze Fundaţia sau să oprească operaţiuni-
le, fie nu are nicio altă alternativă realistă în 
afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guver-
nanţa sunt responsabile pentru supra-
vegherea procesului de raportare financia-
ră al Fundaţiei. 

Responsabilităţile  
auditorului într-un audit  
al situaţiilor financiare 

9. Obiectivele noastre constau în 
obţinerea unei asigurări rezonabile priv-
ind măsura în care situaţiile financiare, 
în ansamblu, sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie:de 
eroare, precum şi în emiterea unui raport 
al auditorului care include opinia noastră. 
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel 
ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie 
a faptului că un audit desfăşurat în con-
formitate cu ISA va detecta întotdeauna 

Către, Consiliul Director,  
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie  

Cluj-Napoca, România 

VII. RAPoRTUl  
AUDIToRUlUI INDEPENDENT

opinia 
1. Am auditat situaţiile financiare 

individuale anexate ale Fundaţiei Române 
pentru Copii, Comunitate şi Familie 
(„Fundaţia”), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Rene Descartes, nr. 6, identificată prin 
codul unic de înregistrare 9898291, care 
cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 
2017, contul de profit şi pierdere, afer-
ente exerciţiului încheiat Ia această dată, 
precum şi un sumar al politicilor contabile 
semnificative şi notele explicative. 

2. Situaţiile financiare individuale la 31 
decembrie 2017 se identifică astfel: 

• Capitaluri totale 2.732.180 lei 
• Venituri totale 1.691.723 lei 
• Cheltuieli totale 1 718.380 lei 
• Deficit 26.657 lei 
3. În opinia noastră, situaţiile financiare 

anexate prezintă fidel, sub toate aspectele 
semnificative poziţia financiară a Fundaţiei 
Române pentru Copii, Comunitate şi 
Familie la data de 31 decembrie 2017 şi a 
rezultatelor activităţii sale aferente exer-
ciţiului la data respectivă, în conformitate 
cu reglementările contabile din România, 
respectiv Legea nr. 82/ 1991 şi a O.M.E.F. 
nr. 1969/2007 privind aprobarea regle-
mentărilor contabile pentru persoanele 
juridice fără scop patrimonial (O.M.E.F. 
1969/2007). 

baza pentru opinie 
4. Am desfăşurat auditul nostru în 

conformitate cu Standardele Internaţio-
nale de Audit („ISA”) şi Legea nr.16212017 
(„Legea”). Responsabilitaţile noastre în 
baza acestor standarde sunt descrise de-
taliat în secţiunea „Responsabilităţile audi-
torului într-un audit al situaţiilor financiare” 
din raportul nostru. Suntem independenţi 
faţă de Fundaţie, conform Codului Etic al 
Profesioniştilor Contabili, emis de Consiliul 
pentru Standarde Internaţionale de Etică 
pentru Contabili („Codul IESBA”), conform 
cerinţelor etice care sunt relevante pentru 
auditul situaţiilor financiare în România, 
inclusiv Legea, şi ne-am îndeplinit re-
sponsabilităţile etice conform acestor 
cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem 
că probele de audit pe care le-am obţinut 
sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza 
o bază pentru opinia noastră. 

alte informaţii —  
Raportul administratorilor 

5. Administratorii sunt responsabi-
li pentru întocmirea şi prezentarea altor 
informaţii. Acele alte informaţii cuprind 
Raportul administratorilor, dar nu cuprind 
situaţiile financiare şi raportul auditoru-
lui cu privire la acestea şi nici declaraţia 
nefinanciară. 

MDA GlobAl AUDIT Capital social: 22.000 lei MDA GlobAl AUDIT Capital social: 22.000 lei
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AU foST AlATURI DE NoI
o denaturare semnificativă, dacă aceasta 
există. Denaturările pot fi cauzate fie de 
fraudă, fie de eroare şi sunt considerate 
semnificative dacă se poate preconiza, în 
mod rezonabil, că acestea, individual sau 
cumulat, vor influenţa deciziile economice 
ale utilizatorilor, luate în baza acestor situ-
aţii financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformi-
tate cu ISA, exercităm raţionamentul profe-
sional şi menţinem scepticismul profesion-
al pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de 
denaturare semnificativă a situaţiilor 
financiare, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare, proiectăm şi executăm pro-
ceduri de audit ca răspuns la respec-
tivele riscuri şi obţinem probe de audit 
suficiente şi adecvate pentru a furniza 
o bază pentru opinia noastră. Riscul de 
nedetectare a unei denaturări sem-
nificative cauzate de fraudă este mai 
ridicat decât cel de nedetectare a unei 
denaturări semnificative cauzate de 
eroare, deoarece frauda poate presu-
pune înţelegeri secrete, fals, omisiuni 
intenţionate, declaraţii false şi evitarea 
controlului intern.
• Înţelegem controlul intern relevant 
pentru audit, în vederea proiectării de 
proceduri de audit adecvate circum-
stanţelor, dar fără a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra eficacităţii 
controlului intern al Fundaţiei. 
• Evaluăm gradul de adecvare a politi-
cilor contabile utilizate şi caracterul 
rezonabil al estimărilor contabile şi 
al prezentărilor aferente de informaţii 
realizate de către conducere. 
• Formulăm o concluzie cu privire la 
gradul de adecvare a utilizării de către 
conducere a contabilităţii pe baza con-
tinuităţii activităţii şi determinăm, pe 
baza probelor de audit obţinute, dacă 
există o incertitudine semnificativă cu 
privire la evenimente sau condiţii care 
ar putea genera îndoieli semnificative 
privind capacitatea Fundaţiei de a-şi 
continua activitatea. În cazul în care 
concluzionăm că există o incertitu-
dine semnificativă, trebuie să atragem 

atenţia în raportuI auditorului asupra 
prezentărilor aferente din situaţiile 
financiare sau, în cazul în care aces-
te prezentări sunt neadecvate, să ne 
modificăm opinia. Concluziile noastre 
se bazează pe probele de audit obţinute 
până la data raportului auditorului. Cu 
toate acestea, evenimente sau condiţii 
viitoare pot determina Fundaţia să nu 
îşi mai desfăşoare activitatea în baza 
principiului continuităţii
• Evaluăm prezentarea, structura şi 
conţinutul situaţiilor financiare, incIusiv 
al prezentărilor de informaţii, şi măsu-
ra în care situaţiile financiare reflectă 
tranzacţiile şi evenimentele care stau 
la baza acestora într-o manieră care să 
rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor respons-
abile cu guvernanţa, printre alte aspecte, 
aria planificată şi programarea în timp a 
auditului, precum şi principalele constatări 
ale auditului, inclusiv orice deficienţe sem-
nificative ale controlului intern, pe care Ie 
identificăm pe parcursul auditului. 

Cluj-Napoca, România 
30 aprilie 2018 

În numele 
MDA GLOBAL AUDIT s.R.L. 

Capital social: 22.000 lei 
Înregistrată la Camera Auditorilor  

Financiari din România cu nr. 116/2001 

Mircea Dragoş

Partener 
Înregistrat la Camera Auditorilor  

Financiari din România cu nr. 719 

Calea Dorobanţilor nr. 70
Cluj-Napoca

CUI: RO 12598235
ORC: J12/52/2000

Tel/Fax +40 264 450215

e-mail: office@mdaglobal.ro
www.mdaglobal.ro

MDA GlobAl AUDIT Capital social: 22.000 lei
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Sediul Central Cluj-Napoca
Str. Rene Descartes, nr. 6, 400486
Tel.: 0264594 893
Email: frccf@frccf.org.ro

biroul oradea
Oradea, str. Dimitrie Cantemir,  
nr. 14/28, 410519
Email: frccf.oradea@frccf.org.ro

Centrul de zi everyChild
ClujNapoca,  
Str. Ilie Măcelaru, nr. 4, 400380
Tel.: 0372.981.417
Email: frccf@frccf.org.ro

Centrul de zi Clujul are Suflet
ClujNapoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 30A 
(intrare de pe str. Uzinei Electrice nr. 1A)
Tel.: 0729.119.239
Email: contact@clujularesuflet.ro

Programul de Școală după Școală  
- în cadrul Școalii Gimnaziale Horea
ClujNapoca, str. Horea nr. 19/A
Tel.: 0264594 893
Email: frccf@frccf.org.ro

www.frccf.org.ro

Fundaţia Română pentru  
Copii, Comunitate şi Familie


