Raport Anual 2006
Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie

Contact
Biroul Cluj-Napoca
Str. René Descartes, nr. 6, 400486, Cluj-Napoca
tel./fax: 0264-594893, 0729-119059
e-mail: frccf@frccf.org.ro
Centrul Comunitar "EveryChild" din Cluj-Napoca
Str. Ilie Măcelaru, nr. 4, 400380, Cluj-Napoca
tel.: 0264-599212
Al 2-lea Centru Comunitar din Cluj-Napoca
Str. Dumbrava Roşie, nr. 33, 400260, Cluj-Napoca
tel.: 0264-439808
Centrul Comunitar din Cîmpia Turzii
Str. Liviu Rebreanu, nr. 2, 405100, Cîmpia Turzii
tel.: 0264-369173, 0729-119249
e-mail: centru.ct@frccf.org.ro
Biroul Oradea
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14, 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
Str. Mihai Viteazu, nr.19/1, 440030, Satu Mare
tel./fax: 0361-804961, 0729-119239
e-mail: frccf.sm@frccf.org.ro
Centrul Comunitar din Satu Mare
Str. Gabriel Georgescu, nr. 16, 440052, Satu Mare
tel.: 0361-804664, 0729-119329
e-mail: centru.sm@frccf.org.ro
Centrul Comunitar “Prietenia”
Popeşti, Bihor
www.frccf.org.ro

Mulţumiri!

CUVÂNT ÎNAINTE
2006 a fost pentru FRCCF un an al unor schimbări
semnificative. Ca pentru toate celelalte ONG-uri din
sectorul serviciilor sociale, mai ales pentru cele din
domeniul protecţiei drepturilor copilului, procedurile
legate de acreditare şi licenţiere au introdus instrumente de
lucru noi, abordări aparent mai birocratice, raportări faţă
de mai multe autorităţi.

Mihai-Florin Roşca
Director Executiv FRCCF

Discursul oficial a devenit unul cu mult mai prietenos,
organizaţiile neguvernamentale fiind chemate să
contribuie cu ştiinţa şi experienţa lor la o mai bună
absorbţie a fondurilor de dezvoltare regională. În acest
context, al modificărilor substanţiale de legislaţie şi de
abordare, FRCCF şi-a revizuit strategia de viitor, optând
pentru programe de dezvoltare comunitară urbană şi rurală
şi închizând, cu acordul şi uneori la cerinţa finanţatorilor,
proiectele din centre de plasament sau şcoli ajutătoare şi
pe cele care şi-au atins obiectivele sau nu au şanse să le
atingă.
Această concentrare a proiectelor are menirea şi de a
reduce cheltuielile administrative ale fundaţiei, fără a
afecta negativ componenţa echipelor multidisciplinare, şi
de a spori astfel şansele FRCCF de a finanţa proiectele la
care s-a angajat, din resurse alternative clasicelor sume
venite de la partenerul britanic EveryChild.
Cu resursele obţinute de la persoane fizice prin
mecanismul 2%, de la MMSSF prin Legea 34/1998, de la
mediul de afaceri şi din parteneriatul cu Primăria
Cluj-Napoca pentru PHARE 2004 – Servicii Sociale,
FRCCF a reuşit chiar să depăşească propriile estimări de
strângere de fonduri pentru 2006. Susţinerea principală a
venit în continuare de la EveryChild, susţinere care a fost
concretizată nu numai în bani, ci şi în punerea la dispoziţie
a consultanţei tehnice în domeniu, aducerea la cunoştinţa
specialiştilor FRCCF a tendinţelor, a metodologiei şi a
abordărilor de ultimă oră în protecţia copilului.
Ne dorim ca 2007 să aducă României rata de absorbţie a
fondurilor de dezvoltare regională care să permită
continuarea înfiinţării de servicii sociale comunitare, chiar
şi în zonele rurale, pentru a garanta accesul la acestea
tuturor copiilor României.
Pentru toate succesele şi menţinerea înaltelor standarde de
calitate a serviciilor oferite de fundaţie, mulţumesc
angajaţilor, voluntarilor, membrilor Consiliului de
Administraţie şi susţinătorilor FRCCF.
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Etrangers et des Migrations
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă Bihor
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă Satu Mare
Aisberg S.R.L.
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România Liberă
Rompres
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Selgros Cash&Carry Oradea
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Serviciul Public Asistenţă Socială
Oradea
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Cîmpia Turzii
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Cluj-Napoca
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Şcoala „Ioan Slavici” Oradea
Şcoala „Ion Creangă” Cluj-Napoca
Şcoala „Iuliu Deac” Cîmpia Turzii
Şcoala „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Şcoala „Lucreţia Suciu” Oradea
Şcoala „Mihai Viteazul”
Cîmpia Turzii
Şcoala „Mircea Eliade” Satu Mare
Şcoala „Nicoale Iorga” Cluj-Napoca
Şcoala „Nicolae Bălcescu” Oradea
Şcoala „Nicolae Titulescu
Cluj-Napoca
Şcoala „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Şcoala „Simion Bărnuţiu”
Cluj-Napoca
Şcoala de Arte şi Meserii
„Ioan Bococi” Oradea
Şcoala Generală Călineşti-Oaş
Şcoala Generală Gherţa Mică
Şcoala Generală Nr. 10 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 13 Satu Mare
Şcoala Generală Nr. 21 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 3 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 6 Cluj-Napoca
Şcoala Generală nr.5 Satu Mare
Şcoala Generală Târşolţ
Şcoala Generală Trip
Şcoala Specială Popeşti
Teatrul de Păpuşi PUCK
Televiziunea Transilvania
Telezimex S.A.
Terapia Ranbaxy
Termoplast
Tigger
Tipografia Treira din Oradea
Top Design
Transilvania General Import-Export
TVR Cluj
TVS Oradea
UNICEF
Unitatea Militară 01969 Cîmpia Turzii
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Universitatea din Oradea
Vereignite Aktion fur Rumanien
Wajda & Wajda SRL
Woodcote
XHC Printing
Zahărul Oradea S.A.
Ziarul Clujeanului
Ziarul Crişana
Ziarul Realitatea Bihoreană
Ziarul Reggeli Ujsag
Ziua de Cluj
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Companiile pot direcţiona către copiii din familii nevoiaşe 20%
din impozitul pe profit, în limita a 3 ‰ din cifra lor de afaceri.
Studio Impress Design este una din firmele care a ales să sprijine
misiunea fundaţiei în acest fel. De asemenea, ajutorul din partea
companiilor poate veni şi prin acţiuni de marketing comunitar. La
sfârşitul anului şcolar, florăria Magnolia a decis să doneze 10% din
banii obţinuţi din vânzarea de buchete de flori făcută de voluntarii
FRCCF, în câteva şcoli clujene, în cadrul campaniei O să meargă
sau nu o să meargă la şcoală.
FRCCF mulţumeşte tuturor celor care au fost alături de noi în
îndeplinirea misiunii noastre, menţionaţi sau nemenţionaţi în
această scurtă prezentare. Ajutorul dumneavoastră a însemnat
enorm pentru fiecare copil, familie sau comunitate către care v-aţi
îndreptat atenţia.
Şi dumneavoastră puteţi să vă alăturaţi acestor oameni generoşi şi
să aduceţi zâmbetul pe faţa copiilor asistaţi de FRCCF.
Dacă sunteţi persoană fizică puteţi întinde o mână de ajutor astfel:
direcţionaţi 2% din impozitul pe venit pe care îl plătiţi
statului, prin simpla completare a cererii 230 sau a
punctului III.2 al declaraţiei 200, unde la numele
organizaţiei treceţi Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie, cod fiscal 9898291, cont bancar
RO32BUCU644091102511RO09;
donaţi o sumă de bani direct în contul FRCCF sau la
unul din birourile noastre din Cluj-Napoca, Oradea sau
Satu Mare;

-

-

-

luaţi sub protecţia dumneavoastră un copil din familii cu
venituri foarte mici. Printr-o donaţie lunară de 60 de lei
noi, acesta poate beneficia de tot ajutorul fundaţiei
noastre;
donaţi o sumă de bani din salariul dumneavoastră şi
convingeţi-vă colegii să facă acest lucru, iar angajatorul
să ni se adreseze pentru instituirea unui program de
donaţii salariale;
cumpăraţi şi purtaţi o brăţară Împreună pentru Copii care
costă doar 4 lei şi contribuiţi la gustarea zilnică a unui
copil care vine la centrele comunitare;
fiţi unul din voluntarii noştri. Dedicaţi un pic din timpul
dumneavoastră liber copiilor din centre şi ajutaţi-i la
teme sau jucându-vă cu ei sau participaţi la evenimentele
organizate de FRCCF în fiecare an.

Dacă sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii puteţi să
susţineţi misiunea FRCCF astfel:
-

-

-

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;
direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit statului, în
limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, către
FRCCF;
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
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.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este una
dintre cele mai mari şi stabile organizaţii neguvernamentale
româneşti din domeniul protecţiei copilului şi se află acum în al
10-lea an de activitate. Munca FRCCF a cuprins copii, familii şi
comunităţi din Transilvania. În tot acest timp, fundaţia a ajutat
copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi
comunităţilor din care provin aceştia. FRCCF doreşte să îi ţină pe
cei mici 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 2006, activitatea fundaţiei s-a concentrat pe judeţele Cluj,
Bihor şi Satu Mare.
Au fost ajutaţi copii care trăiesc în case fără apă, gaz sau lumină,
care deseori îndură foame, care nu au acasă pe cineva care să îi
înţeleagă şi să le dea sfaturile potrivite pentru viaţă. Fundaţia le
este aproape şi, prin munca sa, urmăreşte ca drepturile acestora să
fie respectate.

Istoric
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a fost
înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator a fost
organizaţia britanică The Christian Children' Funds of Great
Britain care a fuzionat în 2002 cu The European Children' Trust,
luând naştere EveryChild. Aceasta din urmă este, în prezent,
principalul partener şi finanţator al FRCCF.
Viziunea EveryChild, urmărită de altfel şi de Fundaţia Română
pentru Copii, Comunitate şi Familie, este o lume în care toţi copiii
au dreptul să crească şi să se dezvolte la potenţialul lor maxim,
într-un mediu familial sigur, lipsit de sărăcie şi exploatare.
EveryChild lucrează cu familii, comunităţi şi guverne, contribuind
la întărirea şi dezvoltarea lor, astfel încât acestea să le poată
construi copiilor un mediu în care să crească în mod armonios.
Fundaţia britanică doreşte ca proiectele sale să se adreseze celor
mai vulnerabili şi marginalizaţi copii, dorind să producă schimbări
de durată şi în folosul lor, al familiilor şi al comunităţilor din care
provin.
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 şi din European
Network for Street Children Worldwide. De asemenea, din 2006,
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este
membră FOND, platforma organizaţiilor neguvernamentale din
România implicate în programul european de Cooperare pentru
Dezvoltare, şi membru fondator RePeRe, reţeaua de organizaţii
şi profesionişti care atrag resurse din comunitate.

Programele FRCCF în 2006
În 2006, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi
Familie a fost alături de mai mult de 14.000 de oameni, copii
şi familiile lor. Aceştia au fost sprijiniţi prin 4 programe
principale.
Prin centrele comunitare din Cluj-Napoca, Cîmpia Turzii,
Oradea, Satu Mare, Popeşti, copiii din familii cu venituri
extrem de reduse au fost ajutaţi să facă faţă şcolii şi
greutăţilor pe care le întâmpină în fiecare zi. Ei au fost
sprijiniţi la teme, au primit ajutorul psihologului şi al
medicului oricând au avut nevoie şi au beneficiat zilnic de

o gustare. De asemenea, au participat la diverse activităţi
recreative şi de socializare. Copiii percep centrele comunitare ca
pe o a doua casă şi şcoală. Aici sunt iubiţi, ocrotiţi şi primesc
îndrumările potrivite pentru viaţă, iar familiile lor sunt ajutate să
treacă peste situaţiile de criză care se ivesc deseori.
Programul de dezvoltare comunitară rurală a cuprins 3 localităţi
din Cluj, Bihor şi Satu Mare. FRCCF a contribuit la întărirea
acestor comunităţi. Au fost identificate problemele fiecărei
localităţi în parte, iar împreună cu oamenii de aici s-a încercat
soluţionarea lor. Prin toate acestea, fundaţia a vrut să se asigure că
drepturile copiilor sunt respectate şi că ei trăiesc într-un mediu
potrivit, în comunităţi pregătite să obţină cât mai multe împreună.
Prin programul de ocrotire a copiilor din instituţii fundaţia doreşte
să se asigure că şi copiii abandonaţi sau cu dizabilităţi cresc într-un
mediu potrivit şi că aceştia vor fi pregătiţi să facă faţă vieţii, după
părăsirea instituţiilor care îi adăpostesc acum. În 2006, FRCCF a
fost prezentă în 4 astfel de instituţii din Cluj, Bihor şi Satu Mare.
De asemenea, copiii din alte câteva centre şi şcoli speciale, din
care fundaţia se retrage, au primit cadouri sau le-au fost create
carnete de cecuri pe care aceştia le vor primi când împlinesc 18
ani.
Programul de prevenire a migraţiei şi a traficului de copii din
Ţara Oaşului se adresează câtorva comunităţi din această zonă a
ţării, grav afectată de plecările în străinătate ale minorilor şi nu
numai. Programul cuprinde campanii de informare asupra
pericolelor la care sunt expuşi copiii care migrează neînsoţiţi în
Vest, dar încearcă să ofere şi alternative pentru cei care doresc să
plece din ţară. De asemenea, în 2006, la Gherţa Mică, una dintre
comunităţile afectate de acest fenomen, FRCCF a deschis şi un
centru comunitar prin care fundaţia doreşte să îi ajute pe copii să
rămână acasă, în siguranţă, şi cât mai aproape de şcoală.
Pentru anul următor fundaţia şi-a propus să continue aceste
programe, insistând însă pe proiectele comunitare urbane şi rurale.
FRCCF va continua munca pentru îndeplinirea misiunii şi va căuta
să implice în proiecte sale
organizaţii, instituţii şi
donatori din
comunităţile
cărora se
adresează.
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Centrele Comunitare
Cluj-Napoca
În anul 2006, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi
Familie a fost alături de aproape 700 de familii care trăiesc în
sărăcie, în Cluj-Napoca. Oamenii au fost ajutaţi să depăşească
momentele de criză, să îşi rezolve problemele legate de locuinţă
sau lipsa unui loc de muncă, au primit suport psihologic
profesionist, au putut apela oricând au avut nevoie la un medic şi
un jurist, iar copiii lor au fost îndrumaţi şi pregătiţi pentru şcoală şi
sprijiniţi să se integreze cât mai bine în comunitatea în care trăiesc.
Cele mai multe servicii au fost oferite acestora prin cele două
centre comunitare din oraş. Peste 300 de copii au ajuns aici pe
parcursul anului 2006.
O mare parte dintre copiii, care vin la centrul comunitar
„EveryChild” şi la cel de al doilea centru comunitar FRCCF din
cartierul Iris, nu au acasă un loc al lor să înveţe şi nici pe cineva
care să îi îndrume. În anul 2006, în fiecare zi a anului şcolar,
aproximativ 40 de copii au primit sprijin la teme din partea
specialiştilor şi a voluntarilor FRCCF. De asemenea, 80 de
adolescenţi, din ultimii ani de gimnaziu şi de liceu, au primit
meditaţii la limba română, la matematică, geografie, istorie, limba
engleză, franceză şi chiar germană. Rezultatele şi progresul lor la
şcoală au fost urmărite cu ajutorul asistenţilor sociali care au
păstrat permanent legătura cu învăţătorii şi profesorii copiilor.
Cei cu probleme speciale de învăţare sau cu slabe abilităţi de scris
şi citit au fost ajutaţi să facă faţă şcolii prin recuperarea
cunoştinţelor şi rezolvarea problemelor emoţionale. Astfel, peste
70 de copii au primit asistenţă psihopedagogică. Alţi 80 de copii au
primit toată atenţia psihologului în cadrul şedinţelor de consiliere
individuală şi de grup. S-a urmărit identificarea cauzelor
rezultatelor şcolare slabe şi îmbunătăţirea potenţialului lor de
învăţare. Copiii au fost îndrumaţi cum să înveţe, sunt mai motivaţi
să meargă la şcoală şi comunică mai bine cu familia, cu prietenii,
colegii şi profesorii. Prin consilierea psihologică, o mare parte din
ei au reuşit să îşi rezolve şi problemele de comportament, fiind mai
puţin agresivi şi impulsivi. De asemenea, ei au acum mai multă
încredere în forţele proprii.
În perioada noiembrie 2005-noiembrie 2006, FRCCF a beneficiat
de o finanţare din partea Uniunii Europene, prin programul Phare
2003 Consolidarea Societăţii Civile în România, Componenta
ACCESS Social, pentru proiectul Prevenirea abandonului şcolar
prin centre comunitare. În
acest proiect au fost
incluşi 160 de copii
cu mari probleme
la şcoală din
Cluj, Cîmpia
Turzii, Oradea
şi Satu Mare.
La ClujNapoca,
specialiştii
fundaţiei au
lucrat cu
46 de
copii.

Toţi aveau corigenţe, iar o parte din ei repetau clasa. La finalul
proiectului, 41 de elevi au trecut cu bine în anul şcolar 2006-2007.
La majoritatea copiilor s-a observat că merg mai motivaţi la şcoală
şi că au mai multă încredere în ei. Şi-au redus numărul absenţelor
şi au note mai bune. 11 din cei 12 absolvenţi de gimnaziu îşi
continuă acum studiile învăţând meseriile care au descoperit că li
se potrivesc în cadrul şedinţelor de orientare profesională. De
asemenea, FRCCF a lucrat şi cu părinţii lor, dintre care o parte au
devenit mult mai interesaţi de educaţia copiilor şi le acordă mai
multă atenţie.
Prevenirea abandonului şcolar s-a făcut şi prin proiectul Reuşim la
şcoală împreună cu FORNETTI. În cadrul acestuia au fost incluşi
doar acei copii care aveau probleme speciale de învăţare. La Cluj,
10 copii au fost ajutaţi să îşi îmbunătăţească abilităţile de scris-citit
şi socotit. Ei au acum note mult mai bune, se simt mult mai bine la
şcoală şi lipsesc mai rar, pentru că au recuperat cunoştinţele cu
care rămăseseră în urmă faţă de colegii lor.
Pe parcursul anului 2006, aproape 30 de elevi din clasele a VII-a şi
a VIII-a au fost orientaţi şcolar şi profesional. Ei şi-au descoperit
aptitudinile şi au fost ajutaţi să îşi dea seama ce şcoli sau meserii,
după caz, li se potrivesc. De asemenea, ei au fost informaţi şi
despre cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a lua decizii
realiste în legătură cu viitorul lor.
Adolescenţii au primit o atenţie specială în cadrul unor grupuri de
dezvoltare personală unde au dezbătut probleme specifice vârstei
lor şi au învăţat cum să se comporte şi să reacţioneze în societate.
De asemenea, în parteneriat cu Societatea de Educaţie
Contraceptivă şi Sexuală şi Population Services International,
adolescentele au participat la un grup de educaţie sexuală.
Un grup de suport a fost creat şi pentru copiii victime ale violenţei
verbale şi fizice de acasă. 12 copii, între 9 şi 12 ani, au fost ajutaţi
să treacă peste momentele grele şi peste vorbele urâte care li se
adresează în familie, au fost învăţaţi cum să comunice cu părinţii
lor şi să îşi stăpânească la rândul lor furia. Alţi 22 de copii au
primit consiliere psihologică individuală tot pentru a face faţă
problemelor de abuz fizic şi emoţional. Acest ajutor a fost posibil
datorită subvenţiilor venite de la Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei, prin Legea 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică
ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Tocmai pentru că acasă o mare parte dintre copiii care vin la centru
nu au pe cineva care să îi ajute sau să le dea sfaturile potrivite
pentru viaţă, FRCCF împreună cu iQuest Technologies au pregătit
pentru cei mici un proiect de mentoring. 20 de copii care au un
singur părinte sau care nu primesc suficientă atenţie din partea
familiei au avut alături de ei, mai mult de o jumătate de an, 20 de
voluntari, care au devenit modele de comportament pentru ei.
Fiecare adult a „răspuns” de un copil pe care l-a dus în oraş, la
film, la restaurant, la cofetărie, la teatru, în cadrul unor întâlniri
săptămânale. Copiii au făcut lucruri pe care nu le mai făcuseră
niciodată în viaţa lor. De exemplu, au mers cu maşina, au mâncat
la restaurant, au fost la cinema şi s-au simţit foarte bine alături de
aceşti tineri care au devenit prietenii lor. Încet-încet ei au început
să îi perceapă pe adulţi ca pe nişte persoane de referinţă în viaţa lor
şi au adoptat modelul de comportament văzut. Pentru implicarea în
acest proiect, iQuest Technologies a fost premiată la Gala Oameni
pentru Oameni, eveniment organizat anual de Asociaţia pentru
Relaţii Comunitare pentru a mulţumi, pentru implicare socială,
companiilor şi indivizilor.
Pentru a se dezvolta în mod armonios, copiii au avut alături de ei,
la centrele comunitare, şi un medic. În fiecare lună, peste 50
dintre ei au primit ajutorul acestuia, pentru simple răceli, dar şi
pentru anemii sau probleme mai deosebite de sănătate cauzate
de mediul în care trăiesc sau de felul în care sunt hrăniţi. De
asemenea, copiii au participat şi la grupuri de educaţie
pentru sănătate, unde au învăţat cum să se menţină
sănătoşi şi curaţi.

„Am găsit aici la Cluj, la FRCCF, un nucleu de civilizaţie.
M-am alăturat acestor oameni printr-un gest de
responsabilitate socială şi din dorinţa de civilizare a opiniei
publice” (Dan Puric, 13 decembrie 2006, Cluj-Napoca).
În anul 2006, ni s-au alăturat în munca şi misiunea noastră oameni
şi companii atât din România, cât şi din străinătate. Prin
generozitatea şi gesturile lor minunate au fost aproape de copiii
marginalizaţi şi vulnerabili, pe care fundaţia îi sprijină. Ei au întins
o mână de ajutor şi au susţinut misiunea FRCCF, regăsindu-se în
principiile şi valorile noastre şi având încredere în munca noastră
de fiecare zi cu copii, familii şi comunităţi aflate în nevoie.
Împreună am făcut mii de copii să zâmbească şi mii de familii să
creadă şi să dea o şansă viitorului lor.
În fiecare an, printr-un sistem de sponsorizare „unu la unu” mii de
oameni din Marea Britanie au grijă de copii din România, prin
intermediul FRCCF şi EveryChild. De anul trecut, şi oamenii de
inimă din ţara noastră pot să facă acest lucru şi să aibă grijă de
copiii din comunitatea lor. Printr-o donaţie lunară de 60 de lei noi
ei ajută un copil aflat în dificultate. Datorită lor, aceştia primesc
zilnic o gustare la unul din centrele comunitare, sunt ajutaţi la teme
şi au mereu aproape sprijinul profesionist al unui psiholog,
psihopedagog, medic şi jurist.
Şi anul trecut, oameni din peste 20 de localităţi din România au
ales să redirecţioneze 2% din impozitul plătit statului către
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie. Gestul
lor a însemnat peste 17.000 de lei noi, bani care vor fi folosiţi
pentru a asigura gustarea zilnică a copiilor care vin la centrele
comunitare ale organizaţiei, biletele de transport, sprijinul la
teme, consilierea medicală şi psihologică.
De asemenea, alţi oameni au ales să doneze bani direct în
contul FRCCF sau la unul din birourile fundaţiei, în timp ce
alţii au virat lunar o sumă din salariul lor. Angajaţii
Telezimex sunt un exemplu în acest sens. În fiecare lună, ei
donează o mică parte din salariu, după posibilităţile
fiecăruia, iar la final compania dublează suma adunată de ei.
Fondurile sunt folosite pentru a asigura transportul unor
copii de acasă la centru şi înapoi, pentru ca ei să poată
participa la activităţile de aici şi să fie în siguranţă. În
preajma Crăciunului, angajaţii Orange au strâns fonduri
pentru a cumpăra cadouri unui grup de 50 de copii care vin
la centrul comunitar din Cluj, din cartierul Iris. De
asemenea, angajaţii Sales Consulting au donat banii pentru a
cumpăra cărţi în biblioteca centrului comunitar
„EveryChild” şi pentru reamenajarea cu tapet a unei săli de aici.
Sute de studenţi şi profesori de la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, precum şi alţi tineri din oraş au
ales să sprijine copiii din familii nevoiaşe
răspunzând campaniei de strângere de
fonduri Împreună pentru Copii,
organizată de FRCCF. Prin aceasta, ei
şi-au cumpărat o brăţară albastră
inscripţionată cu acest mesaj şi au
susţinut misiunea fundaţiei. Mai
mult, mesajul de responsabilitate
faţă de problemele comunităţii a
fost dus de ei mai departe, prin
purtarea acestor brăţări.
90 de oameni au voluntariat în cadrul
fundaţiei pe parcursul anului trecut. Ei
au fost alături de copii în centrele
comunitare, sprijinindu-i la lecţii sau
jucându-se cu ei, sau au ajutat la
organizarea evenimentelor pregătite de
FRCCF. Au fost alături de noi pentru că au
dorit să ajute în mod direct copiii şi pentru că
au vrut să facă parte dintr-o echipă dinamică,
profesionistă şi hotărâtă în ceea ce face.

Au ales să ne ajute în îndeplinirea misiunii şi companii din
România care au dovedit astfel încă o dată că sunt interesate de
comunităţile în care activează şi că urmează politici de
responsabilitate socială. Contribuţiile acestora au fost financiare şi
în produse.
Terapia prin joacă. Joonior Park, Ziua Copiilor, Crăciunul
Copiilor şi Vis cu Dan Puric au fost posibile şi datorită sponsorilor
generoşi ca Terapia Ranbaxy, Cora Cluj-Napoca, BRD Groupe
Société Générale, Zahărul Diamant Oradea. Donaţii în natură au
fost făcute de companii precum Ozone Laboratoires, care a oferit
medicamente extrem de necesare copiilor şi părinţilor acestora;
Peak Toys, care a adus zâmbetul pe faţa copiilor prin jucăriile
făcute cadou; Danone, care a contribuit la gustarea zilnică a
copiilor prin produsele lactate donate; şi EBS, care a oferit câtorva
copii computere. De asemenea, în preajma Crăciunului, Medsan a
cumpărat ghete de iarnă pentru 20 de copii. Au ales să trimită
felicitări de Crăciun tipărite de către FRCCF după desene ale
copiilor firme precum Provident Financial şi iQuest Technologies,
iar Grup de Lux a tipărit calendarele pentru 2007 cu desene
realizate tot de copii.
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Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a ajutat în
anul 2006 peste 14.000 de oameni din Transilvania.

Vezi graficul şi tabelul de mai jos pentru repartizarea cheltuielilor
pe proiecte şi pentru sursele veniturilor FRCCF în 2006.

Sprijinul a fost acordat prin programul din centrele comunitare,
prin cel de dezvoltare comunitară rurală, prin cel din instituţii şi
prin cel de prevenire a migraţiei şi a traficului minorilor în Vest,
desfăşurate în:
cele două centrele comunitare din Cluj-Napoca;
Liceul pentru Elevii cu Deficienţe de Vedere din
Cluj-Napoca;
centrul comunitar Dej;
centrul comunitar Cîmpia Turzii;
Măguri-Răcătău;
centrul comunitar Oradea;
Leş;
centrul comunitar Popeşti;
centrul comunitar Satu Mare;
Şcoala Specială şi Centrul de Plasament pentru copii cu
nevoi speciale din Satu Mare;
centrul de Plasament Halmeu;
centrul comunitar Gherţa Mică;
Călineşti Oaş, Bixad şi Târşolţ.

Distribuţia veniturilor din 2006 pe surse de finanţare
Granturi (Uniunea Europeană, CCFD, FONPC,
RON
World Learning, Hors la Rue, Forumul German) 441.889,25 (17,55%)
Sponsorizări persoane juridice
269.014,45 (10,68%)
Donaţii persoane fizice
51.251,10 (2,04%)
1% (bani viraţi în 2006)
7.453,74 (0,30%)
2% (bani viraţi în 2006)
14.506,90 (0,58%)
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 15.000,00 (0,60%)
Autorităţi Locale
7.969,65 (0,32%)
Restituire de TVA
115.554,00 (4,59%)
Venituri proprii
120.294,25 (4,78%)
EveryChild
1.475.196,22 (58,58%)
Total
2.518.129,56 (100%)

*Rata medie de schimb pentru anul 2006 a fost:
1 EUR-3,5258 RON
1 GBP-5,1706 RON
1 USD-2,8104 RON
Fundaţia a fost alături de comunităţi şi prin evenimentele speciale
organizate, de exemplu, de Ziua Internaţională a Copiilor şi de
Crăciun. În total, la evenimentele FRCCF au participat peste 6.000
de oameni.

Alături de aceşti oameni aflaţi în nevoie au fost 87de angajaţi ai
fundaţiei şi 90 de voluntari.

De asemenea, mesajul fundaţiei a ajuns în comunităţi şi datorită
partenerilor noştri din presa scrisă, radio şi televiziune. În anul
2006, FRCCF a avut 173 de apariţii în ziare; conform monitorizării
noastre, proiectele fundaţiei au constituit subiectele a cel puţin 53
de ştiri, interviuri, reportaje şi emisiuni radio şi a 13 ştiri,
interviuri, reportaje şi emisiuni de televiziune; iar evenimentele
speciale au fost mediatizate prin 308 difuzări de spoturi radio şi
TV.

Ajutorul dat de FRCCF copiilor, familiilor şi comunităţilor s-a
ridicat în anul 2006 la 2.261.339,56 de lei noi. Fondurile au fost
obţinute în cea mai mare parte de la sponsori din Marea Britanie,
prin intermediul EveryChild, partenerul principal al fundaţiei; prin
granturi; prin sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice
din România; prin subvenţii primite de la Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la câteva primării; prin
restituiri de TVA. Donatorii individuali ne-au susţinut şi prin
direcţionarea a 1% şi a 2% din impozitul pe venit plătit statului. În
anul 2006, ne-au fost virate ultimele sume obţinute prin campania
de 1% din 2005 - 7.453,74 de lei. Până la sfârşitul anului,
administraţiile financiare au transferat de la contribuabili şi o parte
din donaţiile din 2% strânse în 2006, adică 14.506,90 de lei. În
total, prin direcţionarea din impozitul pe venit, făcută anul trecut,
FRCCF a primit 17.408,26 de lei. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru
gustarea zilnică a copiilor care vin la centrele comunitare, pentru
sprijin la teme şi pentru consilierea psihologică, medicală şi
juridică pe care le primesc în caz de nevoie.

Centre Comunitare Cluj-Napoca
Liceul pentru Elevii cu Deficienţe de Vedere
Centrul Comunitar Cîmpia Turzii
Centrul Comunitar Dej
Prevenirea migraţiei şi a traficului minorilor
Proiecte închise
Alte cheltuieli
Centrul Comunitar Popeşti
Leş
Centrul de Plasament Halmeu
Şcoala Specială Satu-Mare
Centrul Comunitar Satu-Mare
Domăneşti

44.986,8
316.468,4
14.577,4
19.005,79
12.253,7
374.363,9
252.292,1

26.909,5

54.142,1

35.421,5
41.074,8
117.284,5

De asemenea, copiii au participat la jocuri distractive şi educative,
la concursuri de cultură generală, la grupuri de maniere; s-au uitat
la filme şi desene animate, au mers la cinema şi la teatru. În
vacanţe, ei au ieşit în parc, au vizitat Grădina Botanică şi au făcut
drumeţii şi picnicuri în Făget. Aici, ei au ajutat şi la curăţarea
spaţiului verde şi au învăţat cât de important este să trăim într-un
mediu sănătos.

Joonior Park este un eveniment prin care fundaţia îi sărbătoreşte
pe toţi copiii din Cluj. În anul 2006, în Parcul Central al oraşului a
avut loc cea de a patra ediţie a acestuia - Joonior Park. Terapia
prin joacă. Aici au ajuns peste 2.000 de copii. De dimineaţă până
seara, ei au avut parte de zeci de jocuri şi concursuri, de muzică,
teatru, dans, prezentare de modă, karaoke, tombolă şi sute de
premii.

În vară, 100 de copii au fost în excursii organizate de FRCCF,
unele dintre ele cu ajutorul unor sponsori generoşi. Ei au ieşit din
oraşul pe care rareori au ocazia să îl părăsească, au văzut locuri noi
şi şi-au făcut prieteni. O parte dintre copii au ajuns pe
Transfăgărăşan, alţii au vizitat Peştera Urşilor, alţii au fost la
munte, la Măguri-Răcătău, iar alţii s-au bucurat de o zi petrecută la
Herghelia Sf. Ioan.

Tot pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copiilor, în 2006,
FRCCF a pregătit împreună cu Antena 1 Cluj prima ediţie a
Joonior Bal - Copii aproape de copii. Organizat la Muzeul de Artă,
la acesta au participat copii din familii mai înstărite din Cluj care
au avut parte de o după-masă specială cu muzică, dans şi clovni.
Alături de părinţii lor ei au avut astfel posibilitatea să susţină, prin
donaţiile făcute aici, programul de meditaţii al copiilor care vin la
centrele comunitare.

Pentru că FRCCF doreşte ca toţi copiii să crească într-un mediu
familial protector, specialiştii fundaţiei şi-au oferit sprijinul, pe
parcursul anului 2006, şi părinţilor. Cele aproape 700 de familii au
primit sfaturile şi ajutorul asistenţilor sociali în aproape toate
problemele lor, cum ar fi situaţii conflictuale, crize financiare, lipsa
unei locuinţe, nevoia unui loc de muncă şi altele.

778.127,9

132.839,0

Distribuţia pe proiecte a fondurilor în 2006 (RON)

Aproape 400 de părinţi au fost consiliaţi de asistenţii sociali în
rezolvarea problemelor pe care le au cu copiii. Ei au fost ajutaţi să
le înţeleagă mai bine nevoile, au fost sfătuiţi să le acorde mai
multă atenţie şi să fie mai interesaţi de educaţia lor. De asemenea,
24 de părinţi au primit şi ajutorul specializat al psihologului,
pentru rezolvarea conflictelor din familie şi pentru a învăţa metode
pozitive de educare a copiilor.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este alături
nu doar de copiii şi familiile cu venituri foarte mici din Cluj, ci şi
de întreaga comunitate clujeană. În fiecare an, FRCCF organizează
câteva evenimente speciale prin care doreşte să fie aproape de toţi
clujenii, dar şi să contribuie la responsabilizarea acestora faţă de
problemele oraşului în care trăiesc.

Şi ziua de Moş Nicolae a fost una specială la centrul comunitar
„EveryChild”. Cei mai talentaţi copii, care s-au înscris în
concursul de desene Vreau linişte în familia mea, au fost premiaţi
şi toţi ceilalţi au primit cadouri de la Prefectura Cluj. Evenimentul
a făcut parte din cadrul campaniei locale de combatere a violenţei
domestice organizată de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi
Familie Cluj.

Centrul Comunitar Oradea

Pe parcursul anului, asistenţii sociali au ajutat 14 oameni să îşi
găsească un loc de muncă şi să aducă acasă un venit stabil,
asigurându-le copiilor un trai decent. Printr-un parteneriat cu
Habitat for Humanity Cluj, 5 familii care locuiau în case
dărăpănate trăiesc acum în spaţii mai îngrijite şi mai sănătoase,
după ce locuinţele lor au intrat într-un program de renovare.

Copiii vin la centrele comunitare şi pentru că aici şi-au făcut
prieteni alături de care se pot juca în voie, precum şi pentru că îşi
pot petrece timpul într-un mod plăcut şi cu folos. În fiecare
săptămână, ei au frecventat cercurile de creaţie unde au pictat,
desenat şi au confecţionat diverse obiecte de artizanat şi felicitări
pe care le-au dăruit celor dragi. Cei mai talentaţi copii de la cele
două centre comunitare au realizat şi steagul expediţiei alpiniştilor
români care au ajuns în primăvara lui 2006 pe cel mai înalt vârf de
munte din America de Nord, McKinley. Misiunea FRCCF a fost
astfel susţinută, mesajul fundaţiei surprins în desenul copiilor a
ajuns în unul din cele mai îndepărtate locuri ale lumii. Copiii au
fost încurajaţi astfel de alpinişti să creadă în visurile şi forţele lor.

Copiii au avut parte de momente plăcute, s-au simţit iubiţi şi
importanţi şi în cadrul micilor petreceri organizate în fiecare lună
pentru a le sărbători zilele de naştere. Datorită generozităţii
doamnelor din Clubul Lions Genesis, aproximativ 200 dintre ei au
avut parte de torturi cu lumânări şi de cadouri, li s-a cântat La
mulţi ani!, au dansat şi s-au jucat alături de prietenii lor de la
centre. Tot datorită unor oameni generoşi, în preajma Crăciunului,
copiii au primit cadouri, ghete de iarnă şi cărţi extrem de utile.

Măguri-Răcătău

41.591,8

O atenţie specială au primit-o copiii bolnavi de astm bronşic sau
care suferă de afecţiuni respiratorii grave. 40 dintre ei, cu ajutorul
FRCCF şi al Băncii Transilvania, au urmat un tratament de 9 zile
la Salina de la Turda. În ultimii 7 ani, fundaţia le-a asigurat celor
mici anual acest tratament: copiii respiră mult mai bine, nu mai
sunt atât de dependenţi de medicamente şi nu sunt nevoiţi să îşi
întrerupă şcoala atât de des, cum se întâmpla înainte, din cauza
problemelor de sănătate pe care le au.

Aproape 350 de familii au primit sprijinul financiar al fundaţiei,
atunci când nu au mai avut bani să îşi plătească apa, lumina sau
căldura sau când au avut nevoie să le cumpere copiilor hrană
şi îmbrăcăminte. De asemenea, aproximativ 20 de
persoane au cerut lunar ajutorul consilierului juridic în
cazuri de divorţ, de conflicte de muncă, de obţinere
de acte sau alocaţii. Medicul a consultat şi a
îndrumat spre specialişti, lunar, aproape 50 de
persoane adulte.

De Ziua Universală a Drepturilor Copiilor, fundaţia a pus la cale
concursul de desene Familia ta. La acesta s-au înscris aproape 380
de copii din 15 şcoli clujene, fiind premiaţi 23 dintre aceştia pentru
talentul şi ideile lor. De asemenea, elevii din
mai multe şcoli din
Cluj au aflat care le
sunt drepturile
datorită pliantelor
distribuite de
FRCCF.
Spectacolul de
caritate Vis susţinut
de maestrul Dan
Puric şi organizat
de FRCCF le-a
oferit celor peste
1.000 de clujeni
prezenţi la Opera
Naţională o
seară de
excepţie.
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Sursele de venit ale taţilor

Sursele de venit ale mamelor

Consiliul Director
EveryChild

Consiliul de Administraţie
FRCCF

ajutor social (20%)

venituri ocazionale (6%)
alte venituri (5%)

Director Executiv
Mihai-Florin Roşca

pensie (8%)
fără venit (29%)

ajutor social (6%)

fără venit (12%)
pensie (6%)
alocaţii (1%)
salariu (47%)
salariu (60%)

Mai mult, prin participarea la acest spectacol ei au susţinut
misiunea fundaţiei. Donaţiile lor au fost folosite pentru gustarea pe
care copiii, care vin la centrele comunitare, o primesc în fiecare zi.

în care trăiesc copiii chestionaţi, 43% dintre ei recunosc că părinţii
îi bat, iar 16% afirmă că acasă se întâmplă să fie bătăi între ceilalţi
membri.

Atmosfera de Crăciun a fost adusă în centrul Clujului de Fundaţia
Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, Primăria ClujNapoca, Merlin Consulting şi Logo Design. În perioada 8-22
decembrie 2006, în Piaţa Unirii a avut loc târgul Crăciunul
Copiilor, după modelul celor desfăşurate în marile oraşe europene.
Aici au fost amplasate căsuţe din lemn, împodobite de iarnă,
bradul de Crăciun, o scenă pentru copiii colindători şi un patinoar
artificial. În fiecare zi, în jurul statuii lui Matei Corvin, s-au cântat
şi ascultat colinde, clujenii au putut cumpăra de aici cadouri de
Crăciun (obiecte de artizanat, unele confecţionate chiar de copiii
asistaţi de FRCCF), iar cei mici s-au bucurat din plin de patinoarul
pus la dispoziţie de Coca-Cola.

55,5% dintre familii sunt de etnie română, 22,3% de etnie romă,
14,1% de etnie maghiară şi 8,2% de etnie mixtă.

Adrian are 14 ani, iar acum e un adolescent care se bucură de
viaţă şi e mai harnic la şcoală. Locuieşte doar cu mama sa, o
femeie care a cerut sprijinul fundaţiei în urmă cu doi ani.
Adi avea mari probleme la şcoală, riscând să rămână repetent. Nu
învăţa, din cauza problemelor de acasă: nu avea un loc unde să
studieze şi trăia în fiecare zi între părinţii care se certau. Nu aveau
bani, stăteau într-o casă din care urmau să fie evacuaţi, în urma
unui proces de retrocedare, iar tatăl venea des beat acasă şi era
violent. Mama nu muncea, iar singurul venit al familiei era format
din alocaţia copilului şi salariul bărbatului.
Asistentul social a intervenit în familie, iar copilul a început să
vină la centrul comunitar. Aici el îşi putea face temele în linişte şi
a primit meditaţii la materiile unde întâmpina mari dificultăţi. Adi
a fost testat de psihologul centrului care a observat că e un băiat
inteligent, iar rezultatele lui şcolare slabe sunt cauzate de
problemele de acasă.
Şi mama lui a primit consiliere psihologică, ea dorind să înveţe
cum să comunice cu băiatul său şi cum să îl educe pentru ca lui să
îi fie bine. Femeia nu a avut în viaţă şansa de a învăţa aceste
lucruri de la mama sa. Ea a crescut într-un centru de plasament,
fiind abandonată de mică. De asemenea, mama lui Adrian a apelat
şi la juristul FRCCF, pentru că dorea să se despartă de bărbatul
ce era din ce în ce mai violent.
Femeia a fost ajutată şi a divorţat de el. Apoi, cu sprijinul
asistentului social şi-a găsit un loc de muncă şi o locuinţă în care
s-a mutat împreună cu Adi. Mult mai liniştit şi atent supravegheat
la centrul comunitar, băiatul a început să înveţe mai bine şi a
promovat clasa fără probleme.
În ultimele două luni ale anului 2006, FRCCF a realizat un studiu
sociologic, culegând informaţii despre profilul beneficiarilor săi şi
despre impactul muncii fundaţiei asupra acestora. În Cluj, au fost
chestionate 574 de familii, care însumează 2.866 de persoane, iar în
centrele comunitare au răspuns întrebărilor noastre 134 de copii.

Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Mamele au în medie 9 clase, în timp ce taţii au 10 clase. Aproape
un sfert (24%) dintre copiii acestora au rămas corigenţi sau
repetenţi cel puţin o dată până în anul şcolar 2005-2006. Acest
lucru se poate explica şi prin faptul că 38% dintre copiii
chestionaţi spun că nu au acasă un loc al lor pentru a învăţa.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 346 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 434 de lei noi. Mai mult de un sfert din femei nu au nici un
venit şi doar 60% dintre bărbaţi au un salariu constant. De
asemenea, pentru unele familii alocaţiile copiilor sunt singura lor
sursă de venit.
Starea de sănătate a familiilor este destul de precară. 37% dintre
persoanele chestionate spun că au probleme de sănătate: 50%
dintre mame, 41% dintre taţi şi 29% din copii. De altfel, 12%
dintre bărbaţi şi 16% dintre femei au fost spitalizaţi din cauza
acestor probleme, în anul 2006.
Utilităţile şi bunurile deţinute de familii sunt folosite deseori ca
indicatori de estimare a nivelului de trai al acestora. Oamenii
ajutaţi de FRCCF duc lipsă de utilităţi sau bunuri de bază. De
exemplu, aproape o treime din familiile asistate în Cluj nu au acasă
o baie, 21% dintre ele nu au gaz, iar 16% nu au apă curentă. Apoi,
69% dintre familii nu au o maşină de spălat în casă, iar 58% nici
măcar un frigider.
Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă
Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Procentul familiilor care NU le deţin
29,7
16
4
21
15,8
Procentul familiilor care NU le deţin
25,5
79,9
68,5
57,7
66,4
94,6
99,3
93,3

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF au în medie 5 membri; o treime dintre
acestea au 3 sau mai mulţi copii; iar în fiecare încăpere a casei
locuiesc în medie 3,4 persoane. În ceea ce priveşte mediul familial

În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 98% dintre ele beneficiind de acesta. De
asemenea, 58% au primit ajutorul financiar pentru restanţele la plata
cheltuielilor legate de locuinţă, iar 31% dintre ele au apelat la serviciile
unui centru comunitar din Cluj. Serviciile FRCCF considerate de
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Prevenirea traficului şi a migraţiei minorilor
Ţara Oaşului
Încă din 2004, FRCCF a început să lucreze în Ţara Oaşului pentru
a preveni traficul şi migraţia copiilor din această zonă în Vest. În
ultimii ani, un număr foarte mare de copii de aici au fost găsiţi
neînsoţiţi în străinătate, în situaţii dificile fără adăpost, cerşind pe
străzi sau furând din magazine şi, chiar mai rău, practicând
prostituţia.
La începutul anului 2006, conform bazei de date alcătuite de
asistenţii sociali ai fundaţiei, care au adunat informaţii din cele
câteva comunităţi din Ţara Oaşului în care FRCCF activează, erau
înregistraţi 230 de minori plecaţi în străinătate. De asemenea,
asistenţii sociali au identificat alţi 317 de copii care ar putea migra
din cauza influenţei rudelor apropiate plecate deja din ţară, a
sărăciei de acasă sau a problemelor de la şcoală.
Din cauza riscului crescut de migraţie sau trafic, FRCCF a ales să
îşi continue munca şi în 2006 în Ţara Oaşului, căutând finanţări
pentru proiectele începute aici. Acţiunile fundaţiei s-au axat pe
câteva linii principale: campanie de informare şi prevenire,
înfiinţarea unui centru comunitar, oferirea de burse şcolare şi de
cursuri de calificare pentru tineri. Toate aceste activităţi s-au
concentrat pe 4 localităţi din Satu Mare: Călineşti Oaş, Gherţa
Mică, Bixad şi Târşolţ, identificate ca a fi cele cu gradul cel mai
mare de risc din punctul de vedere al migraţiei copiilor.
Pe parcursul întregului an, aproape 330 de copii din această zonă
au primit informaţii şi sfaturi din partea reprezentanţilor FRCCF în
legătură cu ceea ce li s-ar putea întâmpla rău dacă aleg să plece în
străinătate neînsoţiţi. Copiii sunt elevi de gimnaziu înscrişi la
şcolile din localităţile amintite. Informaţiile au ajuns şi la
profesorii lor, pentru ca şi aceştia să fie conştienţi de pericolele
migraţiei şi ale traficului şi să contribuie la prevenirea acestora
prin orele de dirigenţie şi discuţiile individuale cu cei mici.
Campania a făcut parte dintr-un proiect finanţat de Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement care are ca
scop reducerea numărului de minori care migrează neînsoţiţi în
străinătate şi al celor care abandonează şcoala imediat ce au
terminat gimnaziul. De altfel, prin acelaşi proiect, 5 liceeni din
Călineşti Oaş, Bixad şi Târşolţ primesc în anul şcolar 2006-2007
burse pentru a nu se lăsa de şcoală şi pentru a nu fi nevoiţi să plece
la muncă în străinătate.
Astfel de burse au fost acordate şi
printr-un proiect finanţat de fundaţia
franceză d'Auteil. De acestea au
beneficiat în anul şcolar anterior
12 liceeni din cele patru
localităţi. Aceeaşi fundaţie a
sprijinit prin intermediul
FRCCF 5 tineri din Târşolţ
să participe la cursuri de
calificare pentru meseria
de zidar. Şi asta pentru
a-şi găsi mai uşor un
loc de muncă bine
plătit în ţară şi să
nu fie nevoiţi să
migreze, aşa
cum au
făcut-o
rudele
lor.

Dacă fraţii lui mai mari sunt în străinătate şi trăiesc de pe o zi pe
alta, pentru că nu şi-au găsit de lucru, Radu e acum la facultate în
Timişoara. El este unul dintre liceenii care au beneficiat de o
bursă şcolară prin intermediul FRCCF, pentru a nu se lăsa de
studiu şi pentru a nu pleca la muncă în Vest. Radu era în clasa a
XII-a când fundaţia a hotărât să îi acorde sprijinul. El e din unul
din satele aflate în atenţia FRCCF. Părinţii lui au părăsit această
lume, iar Radu stătea în timpul şcolii la o soră mai mare într-un
sat foarte aproape de Satu Mare, dar în nişte condiţii greu de
imaginat. Făcea zilnic naveta pentru a ajunge la şcoală, dar asta
nu l-a împiedicat să fie cel mai bun din clasă şi să obţină premiul
III la Olimpiada Naţională de Tehnică Interdisciplinară. Cu toate
acestea, presiunile familiei de a aduce bani în casă erau tot mai
mari, mai ales în condiţiile în care fratele cel mai mic al său
abandonase şcoala şi lucra ziler prin sat. FRCCF l-a ajutat pe
Radu acordându-i sprijinul financiar de care avea nevoie pentru a
termina şi clasa a XII-a. El şi-a luat bacalaureatul şi şi-a
îndeplinit visul: e student la Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare din Timişoara, unde beneficiază de o bursă
socială.

Centrul Comunitar „Licuricii”
Gherţa Mică
Datele oficiale strânse în momentul iniţierii centrului comunitar de
aici arătau că 220 de copii din Gherţa Mică au un părinte plecat la
muncă în străinătate, iar 61 aveau ambii părinţi plecaţi în Vest. De
altfel, din cei aproape 3.000 de oameni ai localităţii, aproximativ
70% din cei apţi de muncă lucrau în afara ţării. Printre aceştia se
regăseau şi 89 de copii, cei mai mulţi cu vârste cuprinse între 15 şi
16 ani.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, în
parteneriat cu Primăria comunei Gherţa Mică, a demarat proiectul
Crearea unui centru comunitar încă din primăvara lui 2006.
Scopul noului centru este de a ajuta familiile care au unul sau mai
mulţi membri plecaţi la muncă în străinătate, de a îmbunătăţi
situaţia şcolară a copiilor de aici şi de a contribui la integrarea
socială a acestora, în contextul în care aproape 300 dintre ei sunt
îngrijiţi de un singur părinte, de o rudă mai îndepărtată sau de o
persoană străină.
Centrul se adresează acestor copii, deoarece adulţii în grijia cărora
au rămas nu le pot oferi ajutorul şi educaţia de care au nevoie. De
asemenea, prin acest centru, sunt asistaţi şi ceilalţi copii din
comunitate, care sunt neglijaţi de părinţi şi nu sunt ajutaţi la teme
sau îndemnaţi şi sprijiniţi să meargă la şcoală.
Centrul, inaugurat la jumătatea lunii noiembrie, oferă ajutor la
teme pentru cei mici, consiliere pentru probleme legate de relaţiile
dintre părinţi şi copii, sprijin pentru reintegrarea socială şi şcolară
a tinerilor repatriaţi, activităţi artistice şi sportive. Pentru început,
în program au fost înscrişi 39 de copii, care până la sfârşitul anului,
pe lângă că au beneficiat de toate aceste servicii, au participat şi la
organizarea unor evenimente speciale. Ei au pregătit o expoziţie de
desene de Ziua Universală a Drepturilor Copilului şi au pus la cale
o serbare de Crăciun. De asemenea, au scos şi primul număr al
revistei centrului - Recreaţia Mare.
Proiectul centrului comunitar de la Gherţa Mică beneficiază de o
finanţare de 10.000 de Euro de la Ministerul Afacerilor Externe al
guvernului francez. La aceasta s-a adaugat, contribuţia FRCCF, de
6.500 de Euro, cea a Primăriei din Gherţa Mică (5.200 de Euro) şi
cea a organizaţiei franceze Hors la Rue (4.700 de Euro). Finanţarea
din partea Ministerului Afacerilor Externe din Franţa a fost
acordată în cadrul Programului PROCOPIL - Componenta Fond de
Susţinere a Iniţiativelor Departamentale. Acesta este coordonat,
pentru partea română, de Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC), iar pentru
partea franceză, de organizaţia Solidarité Läique.

familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel
de asistenţă socială, oferită prin
intermediul ajutoarelor de urgenţă,
şi acelea primite de copii la
centrele comunitare. Părinţii sunt
liniştiţi că după şcoală copiii au un
loc unde să îşi facă temele şi că
sunt supravegheaţi şi sunt
mulţumiţi de progresele făcute de
aceştia.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

97,6%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă

58,1%

Servicii comunitare

31,4%

Ajutor de urgenţă - rechizite

29,9%

Consiliere medicală

28,1%
17,9%

Tabere, excursii

12,3%

Ajutor de urgenţă -îmbrăcăminte

Cele mai frecvente răspunsuri
date la întrebarea: „Care este
cel mai important lucru obţinut
de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor respondente:
Ajutorul de urgenţă
148
Serviciile Centrului
Comunitar
117
Rechizite Şcolare
112
Sprijinul financiar
82
Sfaturi, discuţii cu asistentul
social
48
Tratamentul de la Salina
Turda
37
Plata restanţelor
la întreţinere
33
Intermediere pentru spitalizare
şi medicamente
22
Referitor la impactul serviciilor
FRCCF asupra familiei, 67%
consideră că cea mai mare
schimbare a fost şi este faptul
că pot apela la cineva în caz de
nevoie, iar aproape jumătate
dintre ele au apreciat
informaţiile utile primite. Alţi
respondenţi au considerat că
cea mai importantă schimbare
s-a petrecut asupra copiilor care
învaţă mai bine şi sunt mai
cuminţi.

11,9%

Consiliere psihologică

5,9%

Consiliere juridică
Ajutor de urgenţă - alimente

4%

Ajutor de urgenţă - medicamente

3,1%

Ajutor de urgenţă -ochelari 0,77%
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale 0,5%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

67,3%

51%

Am beneficiat de sprijin la necaz

49,5%

Am primit informaţii utile
19,1%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Cineva din familie şi-a
găsit un loc de muncă

9,1%

1%

Mai mult de o treime din cei
134 de copii, chestionaţi în
cadrul studiului sociologic, consideră că cel mai important lucru pe
care l-au învăţat de când frecventează centrele comunitare este
cum să se comporte cu cei din jurul lor, adică să fie punctuali, să
nu înjure, să nu se bată etc. Apoi, ei spun că au învăţat să fie mai
cuminţi şi mai buni, că dau mai multă importanţă şcolii, sunt
mulţumiţi că au devenit mai comunicativi şi că ştiu cum să îşi facă
singuri temele.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
48
Să fiu mai cuminte
18
Importanţa şcolii
16
Să îmi fac singur temele, să învăţ singur
12
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit, matematică, română
ş.a.)
12
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, aproape un sfert dintre copii spun că au
rezultate mai bune la şcoală. Apoi, ei apreciază în număr mare
faptul că aici şi-au putut face prieteni noi şi că au primit ajutor la
teme.
De asemenea, copiii spun că de când au venit la centru se joacă
mai mult, sunt mai cuminţi sau au mai multă încredere ei.

Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea “Ce s-a schimbat
în viaţa ta de când frecventezi centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
31
Mi-am făcut noi prieteni
24
Acum primesc ajutor la teme şi la învăţat
10
Din punctul de vedere al asistenţilor sociali care au fost rugaţi să
identifice progresul celor chestionaţi, 34% dintre copii au rezultate
mai bune la şcoală, 30% sunt mai sociabili, iar 31% au încredere
mult mai mare în ei înşişi.
Cele mai frecvente progrese identificate de asistenţii
sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/
rezultatele şcolare
46
Au mai multă
încredere în ei
42
Sunt mai sociabili
41
Relaţionează mai bine cu cei
din jur/au noi prieteni 36
Sunt mai respectuoşi/
politicoşi/respectă regulile
centrului
28
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Centrul Comunitar
Cîmpia Turzii
Comunitatea din Cîmpia Turzii este una multietnică. Aici trăiesc
români, maghiari şi romi care se confruntă cu aceleaşi probleme:
lipsa locurilor de muncă şi sărăcie. Şi asta după ce în localitate a fost
închisă compania care asigura slujbele majorităţii locuitorilor. La
centrul comunitar FRCCF din acest oraş vin copiii care trăiesc în
sărăcie, nu au acasă un loc al lor să înveţe şi au nevoie pe cineva care să
îi înţeleagă şi să le fie mereu alături. Indiferent de etnia lor, ei primesc
toţi aceeaşi atenţie din partea fundaţiei. Centrul este astfel un loc în care
copiii români, romi şi maghiari se întâlnesc, învaţă sau se joacă
împreună.
Fundaţia sprijină comunitatea de aici prin servicii de asistenţă socială,
dorind să îmbunătăţească viaţa copiilor. În 2006, 270 de familii din
Cîmpia Turzii au primit ajutorul FRCCF, iar centrul comunitar i-a adus
împreună pe aproape 240 de copii.
În fiecare lună, aproape 50 de copii au primit meditaţii la limba română
şi matematică, iar alţi aproximativ 40 au fost sprijiniţi la realizarea
temelor. Cei cu probleme speciale de învăţare au primit mai multă
atenţie, fiind ajutaţi şi de psihopedagogul şi psihologul fundaţiei pentru
a-şi dezvolta abilităţile de învăţare. De asemenea, 40 de copii şi-au
îmbunătăţit cunoştinţele de limba engleză şi au învăţat cum să lucreze
cu un computer.
În cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană, Prevenirea
abandonului şcolar prin centre comunitare, FRCCF a reuşit să ajute 40
de elevi în risc de repetenţie şi cu corigenţe să promoveze clasa.
Dintre aceştia, 28 şi-au îmbunătăţit semnificativ notele şi
majoritatea copiilor lipsesc mult mai rar de la şcoală. Mai mult de
jumătate de elevi sunt acum mai motivaţi să meargă la şcoală, iar
părinţii lor sunt mult mai atenţi cu evoluţia lor şcolară.
Tot pentru a-i ajuta să nu se lase de şcoală, 10 copii, cu probleme
speciale de învăţare, au fost incluşi în proiectul Reuşim la şcoală
împreună cu FORNETTI. Ei sunt acum mult mai siguri pe ei,
au note mult mai bune şi se simt mai bine alături
de colegii lor la şcoală, lipsind
foarte rar de la ore.
60 de copii cu înclinaţii artistice
au putut să îşi dezvolte
imaginaţia şi talentul în cadrul
cercurilor de arte plastice, de
dans modern şi popular şi
de teatru. 18 copii au
urmat cercul de
gospodărie, iar alţi 40 sau înscris la fotbal şi
handbal.

De altfel, copiii au fost încurajaţi să ia parte şi la diverse competiţii
organizate la centru, dar şi în cadrul comunităţii, fiind aduşi în
concurs copiii asistaţi de FRCCF şi elevi din şcolile oraşului.
Astfel, s-au organizat cupele de fotbal şi handbal pentru copii până
în 14 ani, competiţii pentru micii sanitari şi concursuri de cultură
generală. De asemenea, de Ziua Mamei, ei au pregătit împreună un
spectacol la Casa de Cultură a municipiului. De Ziua Internaţională
a Copiilor, fundaţia a organizat în oraş un concurs de desene pe
asfalt, iar la centru, copiii de la cercul de teatru au pus în scenă un
spectacol pentru prietenii şi colegii lor de aici. Drepturile copiilor
au fost promovate intens în şcoli cu ocazia Zilei Universale a
Drepturilor Copilului (20 noiembrie), printr-o campanie de
informare şi concursuri de desene şi eseuri. De Crăciun, copiii au
pregătit o serbare în centru, arătându-şi munca din cadrul
cercurilor artistice, şi au primit cadouri din partea Unităţii Militare
din Cîmpia Turzii. Ei au mers şi cu colinda pe la mai multe
instituţii din municipiu.
În vacanţa de vară, 75 de copii au ajuns la tabăra de la Vidolm.
Mulţi s-au aflat pentru prima dată într-o astfel de ieşire, departe de
sărăcia şi problemele de acasă. Aici ei au făcut drumeţii, s-au jucat
în voie, iar înainte de a pleca spre casă au făcut un foc de tabără şi
au pregătit un mic spectacol.
FRCCF a dorit să fie alături de familii şi în probleme mai grave:
situaţii conflictuale, violenţă, probleme de sănătate sau situaţii
disperate în care riscă să rămână fără lumină, apă, căldură sau
chiar mâncare.
Copiii, dar şi unii părinţi, au primit ajutorul psihologului fundaţiei.
Cei mici au fost consiliaţi în rezolvarea conflictelor cu familia, cu
colegii, au fost motivaţi să meargă la şcoală şi să aibă mai multă
încredere în forţele proprii. 15 copii au primit şi suport emoţional
şi sfaturi profesioniste atunci când au fost victime ale violenţei de
acasă. Şi asta datorită finanţării venite din partea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică ce înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială. De asemenea, 10 copii au participat la un grup de
dezvoltare personală. Părinţii au fost consiliaţi mai ales pentru
diminuarea conflictelor din familie şi pentru o mai bună relaţionare
şi comunicare cu copiii lor. În total, pe parcursul anului, au fost
sprijiniţi peste 100 de copii şi adulţi.
Aceştia au putut de altfel apela şi la medicul fundaţiei pentru a
primi medicamente gratuite, pentru a fi îndrumaţi spre specialişti
care să le rezolve problemele de sănătate sau pentru a beneficia de
sfaturi de prim ajutor în cazuri de anemii, angine sau astm bronşic.
În total au fost ajutaţi aproape 160 de oameni. De asemenea, 20 de
copii au dobândit cunoştinţe despre corpul, sănătatea lor şi igiena
personală, în cadrul grupurilor de educaţie pentru sănătate. 40 de
copii cu grave afecţiuni respiratorii au beneficiat de un tratament la
Salina Turda organizat cu sprijinul Vereignite Aktion fur
Rumanien, organizaţia care este alături de FRCCF de o lungă
perioadă de timp, în încercarea de a sprijini cei mai vulnerabili
copii din Cîmpia Turzii.
Familiile au avut alături de ele, atunci când au avut nevoie, şi pe
juristul fundaţiei. 30 de beneficiari au fost ajutaţi în cazuri de
divorţ, de obţinere de pensii alimentare sau de certificate de
naştere. De asemenea, 230 de familii au primit şi un sprijin
financiar în situaţii de criză, pentru a-şi putea plăti facturile de apă,
căldură, lumină sau pentru a cumpăra mâncare, haine sau rechizite
copiilor.
În decembrie 2005, FRCCF a organizat un concurs de cultură
generală la care au participat elevi din şcolile oraşului şi din
centrul comunitar. Prin intermediul unui mediator şcolar pentru
romi au fost invitaţi la concurs şi copiii din această etnie, care au
format două echipe. Ne-am bucurat să îi avem alături de noi şi să
îi vedem interesaţi de concurs. În acel an, ei însă nu au reuşit să
obţină punctaje prea bune, situându-se pe ultimele locuri. Pentru

Dezvoltare comunitară rurală
Domăneşti
Oamenii din Domăneşti pot fi daţi ca exemplu oricând şi oriunde
pentru felul în care se mobilizează ca să îşi rezolve problemele
comune, pentru iniţiativele de adevăraţi gospodari şi pentru
eforturile pe care le fac pentru a deveni o comunitate organizată şi
prosperă. Prezenţa fundaţiei aici a întărit şi mai mult spiritul
comunitar, ajutându-i pe localnici să îşi definească clar problemele,
să găsească soluţiile cele mai bune pentru acestea şi să îşi
organizeze cât mai bine munca, iar pentru o mare parte din
proiecte, FRCCF le-a oferit şi sprijinul financiar necesar.
Datorită eforturilor comune din 2006, localnicii pot să fie mândri
de cum arată şcoala care acum are un gard nou, de vestiarele de pe
terenul de fotbal şi de bucătăria căminului cultural care a fost
renovată. În aceste proiecte, FRCCF a oferit cea mai mare parte
din banii necesari reparaţiilor, restul fiind suportată de primăria din
localitate. Iniţiativele lor nu se opresc aici: localnicii vor să
cumpere un buldo-excavator, care, prin intermediul Asociaţiei
Comunitare Crasna Domăneşti, să aducă venituri comunităţii ce
vor fi investite, în special, în educaţia copiilor. De altfel, utilajul va
fi folosit mai întâi pentru refacerea sistemului de canalizare a
satului. Fundaţia a încurajat această iniţiativă, ajutându-i pe săteni
în elaborarea planului de afaceri şi în obţinerea unei finanţări,
pentru ca în 2007 această idee să devină realitate.
Ajutorul FRCCF nu s-a oprit aici. Tot în 2006, fundaţia a organizat
cursuri de informatică la care au participat 40 de copii. Cei mici
s-au înscris şi la cercurile de dansuri şi obiceiuri populare, de
teatru şi de abilităţi manuale. Prin intermediul acestora, pe de o
parte, copiii au intrat în contact cu noutăţile societăţii în care trăim,
învăţând să folosească un calculator, iar de cealaltă parte, ei au
învăţat să păstreze tradiţiile în care au crescut. Ei au fost încurajaţi
să îşi dezvolte şi spiritul artistic, precum şi să îşi folosească în mod
înţelept timpul liber pe care îl au la dispoziţie. Pentru a arăta tot
ceea ce au învăţat la cercurile de arte copiii au organizat cu
sprijinul fundaţiei spectacole de Paşti, de Ziua Copilului şi de

Crăciun şi au participat la diverse concursuri, cum a fost festivalul
folcloric de tineret de la Beiuş din luna aprilie.
Pe timpul verii, FRCCF a organizat şi excursii pentru o parte din
membrii comunităţii Domăneşti, care au fost privite de copii ca
momente speciale de vacanţă, iar de cei mai în vârstă ca ocazii
bune de socializare. Astfel, 90 de copii au ajuns la Şuncuiuş, iar
alţi 40 de copii şi vârstnici au vizitat Sighetu Marmaţiei.
Pentru a-i încuraja pe cei mici să înveţe şi pentru a ajuta familiile
acestora, la începutul anului şcolar 2006-2007, aproape 170 de
copii au primit de la fundaţie rechizite. De altfel, la sfârşitul anului
şcolar precedent, peste 100 de copii, cei mai buni la învăţătură, au
primit cărţi din partea fundaţiei cu mesajul „ţineţi-o tot aşa!”. De
Crăciun însă aproape toţi copiii din comunitate au primit cadouri
din partea FRCCF.
Fundaţia şi-a oferit ajutorul şi în cazuri mai speciale, cum ar fi
problemele grave de sănătate ale unor copii.
Ana e din ce în ce mai sigură că visul ei de a dansa alături de
prietenii săi de la cercul de dansuri şi obiceiuri populare va deveni
în curând realitate.
Fetiţa de 9 ani care acum aşteaptă cu răbdare să se vindece şi să
se ridice din pat s-a născut cu o boală gravă la piciorul stâng care
o făcea să se mişte foarte greu. Anul trecut medicii din Cluj, în
urma unor investigaţii atente, i-au dat fetiţei în sfârşit speranţa că
va putea umbla normal. Ana a fost operată, iar la următorul
spectacol al ansamblului folcloric poate fi şi ea pe scenă dansând
alături de prietenii ei.
Reprezentanţii fundaţiei sunt cei care au luat legătura cu medicii
din Cluj şi cei care au programat-o pe fetiţă pentru operaţie. De
asemenea, FRCCF a suportat toate cheltuielile de transport pentru
Ana şi mama sa, precum şi cele legate de tratamentul necesar
imediat după operaţie. Şi dincolo de toate acestea, asistentul
social a fost alături de familie, atât în momentele grele, cât şi în
cele de bucurie.
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Program în instituţii
În toamna anului 2006, FRCCF a încheiat încă două proiecte,
conform strategiei de retragere treptată din instituţii cum ar fi
centrele de plasament şi şcolile pentru copii cu nevoi speciale.
Astfel, la sfârşitul lui septembrie, la Satu Mare, fundaţia şi-a
încheiat colaborarea cu centrul de plasament Halmeu, iar la finalul
lui octombrie a închis proiectul destinat copiilor din Şcoala
Specială şi Centrul de plasament pentru cei cu nevoi speciale.
Munca FRCCF din aceste instituţii s-a axat pe pregătirea copiilor
pentru a se integra în societate cât mai bine în momentul părăsirii
centrelor şi pe întărirea legăturii acestora cu familiile, acolo unde a
fost posibil.

Centrul de Plasament Halmeu
În anul 2006, FRCCF a fost alături de aproape 100 de copii care
locuiesc în centrul de plasament Halmeu, muncind cu aceştia
pentru a le dezvolta abilităţile personale care i-ar putea ajuta în
câştigarea independenţei sociale şi financiare după părăsirea
instituţiei.
Copiii au participat la mai multe cercuri, învâţând diverse meserii
şi primind informaţii extrem de necesare pentru a se integra în
societate. Astfel, 23 de tineri au dobândit cunoştinţele de bază în
meseria de tâmplar, iar alţii 18 în cea de patiser. De asemenea, 35
de copii au participat la cercul de abilităţi manuale unde au învăţat
cum să confecţioneze diverse obiecte, cum ar fi cele de
îmbrăcăminte, iar alţi 25 s-au înscris la clubul de calculatoare. Mai
mult, 19 dintre ei, cei cu aptitudini muzicale, au fost activi în
cadrul cercului de muzică.
Pentru a le da o anumită independenţă şi pentru a-i lăsa să înveţe
cum să îşi administreze banii, toţi copiii din centrul de plasament
au primit un mic ajutor lunar, sub forma unor bani de buzunar pe
care fiecare i-a cheltuit după propria dorinţă. De asemenea, pentru
a se simţi valorizaţi şi iubiţi, copiilor le-au fost organizate mici
petreceri pentru a sărbători zilele lor de naştere. Surprizele au
continuat cu o masă de Paşti pentru ei şi cu cadouri de Crăciun.

Pentru a întări legătura cu familia, acolo unde a fost posibil,
FRCCF i-a ajutat să-şi întâlnească rudele apropiate în timpul
vacanţelor sau fraţii şi surorile aflate în alte instituţii asemănătoare.
Tot în vacanţe, copiii au făcut mici ieşiri sau au fost duşi în
excursii.

Şcoala Specială şi Centrul de Plasament pentru
copii cu nevoi speciale
În anul 2006, activităţile organizate de FRCCF în cele două
instituţii pentru cei peste 250 de copii s-au axat în principal pe
socializare, pentru ca aceştia să îşi facă prieteni, să vadă locuri noi
şi să înveţe lucruri practice care să îi ajute în viitor. Trebuie spus că
aproximativ 50 dintre copiii de aici au deficienţe de auz, în timp ce
ceilalţi au deficienţe mintale, fiind deseori marginalizaţi de
oamenii din jur.
Pe parcursul anului trecut, 80 de copii au participat la cercurile de
desen şi alţi 20 la cursurile de pictură pe sticlă, dezvoltându-şi
simţul artistic şi petrecându-şi timpul liber într-un mod plăcut. De
asemenea, alţi aproape 100 de copii au învăţat să confecţioneze
obiecte de maximă necesitate şi haine în cadrul cercurilor de
abilităţi manuale şi croitorie.
În fiecare lună, copiii au avut parte de mici petreceri prin care leau fost sărbătorite zilele de naştere. Ei au primit cadouri şi s-au
simţit bine alături de colegii şi prietenii care le-au cântat La mulţi
ani. În timpul vacanţelor, acolo unde a fost posibil, fundaţia i-a
ajutat să îşi revadă familiile sau fraţii şi surorile din alte instituţii.
Pentru ca să nu se simtă singuri şi abandonaţi şi pentru ca să iasă
din oraşul pe care rareori îl părăsesc, FRCCF a organizat pentru
copii şi câteva excursii. Astfel, 43 dintre ei au vizitat Clujul, alţi 85
au ajuns la Zalău şi Jibou, iar alţi 40 la Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei şi Săpânţa.
Toţi copiii au primit şi bani de buzunar pentru a-i ajuta în
câştigarea independenţei şi pentru a le da posibilitatea să înveţe să
îşi administreze resursele. Apoi, de Paşti copiii din centrul de
plasament au luat parte la o masă specială pregătită de fundaţie.

Sursele de venit ale mamelor

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (4%)
alte venituri (1%)

venituri ocazionale (6%)
fără venit (41%)

ajutor social (13%)

alocaţii (7%)

pensie (6%)
fără venit (23%)

pensie (5%)

salariu (36%)
salariu (58%)

că am văzut că îşi doresc şi ei să aibă aceleaşi cunoştinţe ca şi
ceilalţi copii, i-am chemat la centrul comunitar FRCCF.
Aici, pe parcursul anului şcolar, s-au pregătit intens şi au studiat
cu ajutorul specialiştilor fundaţiei geografie, istorie şi limba
română. În decembrie 2006, erau gata să participe la cea de a
doua ediţie a concursului de cultură generală. De această dată,
copiii romi au fost printre cei mai buni concurenţi. Ei au luat
premiul III şi nu vor să se oprească aici. Vor continua să vină la
centrul comunitar unde vor învăţa alături de ceilalţi copii, deja
prietenii şi colegii lor.

58% nici măcar un frigider.

În studiul sociologic realizat la sfârşitul anului 2006, la Cîmpia
Turzii, au fost chestionate 150 de familii, care înseamnă 674 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
70 de copii.
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF în Cîmpia Turzii au în medie 4,5
membri; mai mult de un sfert (28%) dintre acestea au 3 sau mai
mulţi copii; iar în fiecare cameră locuiesc în medie 3,4 persoane.
34,2% dintre familii sunt de etnie română, 62,3% de etnie romă,
2,1% de etnie maghiară şi 1,4% de etnie mixtă.

Starea de sănătate a familiilor
nu este una tocmai bună. 19,4%
dintre persoanele chestionate au
recunoscut că au probleme de
sănătate: 25% dintre mame,
20% dintre taţi şi 14% din
copii. De altfel, 11,5% dintre
bărbaţi şi 10% dintre femei au
fost spitalizaţi din cauza acestor
probleme, în anul 2006.
Familiilor ajutate de FRCCF le
lipsesc deseori utilităţi şi
bunuri de bază. Mai mult de
jumătate dintre familiile
chestionate nu au acasă o baie,
iar 41% dintre ele nu apă.
Apoi, 69% dintre familii nu au
o maşină de spălat în casă, iar

Procentul familiilor care NU le deţin
25,5
79,9
68,5
57,7
66,4
94,6
99,3
93,3

Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
55,4
36,5
16,9
36,5
41,2

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, 91% dintre familiile chestionate au apelat la serviciul de
asistenţă socială. Majoritatea familiilor au primit ajutor financiar în
caz de nevoie şi o mare parte au accesat serviciile oferite prin
intermediul centrelor comunitare.

Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este foarte
scăzut. Mamele au în medie 6 clase, în timp ce taţii au 7,5 clase.
Procentul copiilor care au rămas cel puţin o dată repetenţi sau
corigenţi este de 4%, respectiv 7%. Eşecul şcolar al acestora se
poate explica şi prin faptul că ei nu au acasă un loc destinat
temelor şi învăţatului, 27% dintre ei susţinând acest lucru.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 283 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 424 de lei noi. Mai mult
de un sfert din femei nu au nici
un venit şi doar 58% dintre
bărbaţi au un salariu constant.

Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel de asistenţă socială, oferită prin
sprijinul financiar acordat pentru cumpărarea de alimente şi prin
facilitarea accesului la serviciile medicale şi la medicamente
gratuite. De asemenea, au fost apreciate ajutorul în rechizite pentru
copii şi munca de la centrul comunitar cu aceştia.

Serviciile de care au beneficiat familiile

Asistenţă socială

91,3%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

66,9%

Consiliere medicală

63,5%

Servicii centre comunitare

62,8%

Tabere, excursii

56,8%

Ajutor de urgenţă - rechizite

54,7%
51,3%

Ajutor de urgenţă - medicamente

26,4%

Ajutor de urgenţă - ochelari

21,6%

Consiliere psihologică

18,9%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă
Consiliere juridică
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale

10,1%
2,7%

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Cluj

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Satu Mare
17

8

Centrul de zi
„Familia şi copilul” Dej
Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

78,1%

61,6%

Am primit informaţii utile
41,1%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

Încă un proiect încheiat cu succes. În martie
2006, Centrul de zi „Familia şi copilul” Dej
deschis la iniţiativa şi cu sprijinul Fundaţiei
Române pentru Copii, Comunitate şi Familie,
a fost predat în grija partenerilor săi: Primăria
Dej şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj.

37%

23%

Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este
cel mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul
2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Alimente
38
Intermediere pentru spitalizare şi medicamente 30
Rechizite Şcolare
25
Serviciile Centrului Comunitar
20
Îmbrăcăminte, încălţăminte
17
Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 78%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că
pot apela la cineva în caz de nevoie, iar 62% dintre ele au
apreciat informaţiile utile primite. Alţi respondenţi
(41%) au considerat că cea mai importantă schimbare
s-a petrecut asupra copiilor, care învaţă mai bine.
Mai mult de un sfert din cei 70 de copii,
chestionaţi în cadrul studiului sociologic,
consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare
este să fie mai cuminţi şi mai buni. Apoi, ei spun
că au învăţat cum să se comporte cu cei din jurul
lor, au apreciat activităţile de timp liber şi noile
cunoştinţe dobândite.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la
întrebarea „Care este cel mai important lucru
învăţat la centru?”
Număr cazuri
Să fiu mai cuminte, mai bun 20
Să mă comport mai bine
18
Cunoştinţele dobândite în timpul activităţilor de
timp liber (dans, arte ş.a.)
10
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit,
matematică, română ş.a.)
9
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când
frecventezi centrul comunitar?”, cei mai mulţi copii
spun că au prieteni noi, apreciază ajutorul primit la
teme şi sunt mulţumiţi de rezultatele lor şcolare.
Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea
“Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Mi-am făcut noi prieteni
12
Acum primesc ajutor
la teme şi la învăţat
10
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
9

Din octombrie 2004, data de începere a
proiectului, până în momentul predării către
parteneri, de ajutorul FRCCF au beneficiat 66
de copii aflaţi în risc de abandon sau cu mari
probleme de integrare socială, cauzate mai
ales de sărăcia de acasă.
Pentru cei mici, FRCCF a renovat clădirea centrului, pentru a le
oferi acestora un spaţiu de studiu şi de joacă pe care nu îl au acasă.
De asemenea, centrul a fost astfel gândit încât aici să aibă loc
şedinţe de consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
Mai mult, fundaţia a pregătit şi personalul centrului pentru ca
oamenii de aici să poată răspunde în mod profesionist şi eficient la
solicitările venite din partea celor aflaţi în nevoie.
Cei mai mici dintre copii au fost pregătiţi pentru grădiniţă, pentru a
se integra cât mai repede şi mai bine într-un mediu total străin lor
până atunci; iar elevii au fost ajutaţi să facă faţă şcolii şi să
nu abandoneze studiile. Ei au fost ajutaţi la teme,
au primit sprijinul unui psiholog la
nevoie şi au fost implicaţi în
diverse activităţi de
socializare şi relaxare.
De asemenea, în fiecare zi,
copiilor le-a fost oferită
câte o masă caldă, pentru
a le asigura minimul de
hrană necesar, în
condiţiile în care masa
de acasă e extrem de
sărăcăcioasă.

Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
35,1
17,3
13,3
32,6
39,6

Aproape un sfert din cei 95 de copii, chestionaţi în cadrul studiului
sociologic, consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare este cum să se
comporte cu cei din jurul lor. Apoi, ei spun că au învăţat cât de
importantă este şcoala, să îşi facă singuri temele, să fie mai
cuminţi şi sunt mulţumiţi de noile cunoştinţe dobândite.

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 95,5% dintre ele beneficiind de
acesta. Jumătate dintre ele au apelat la serviciile centrului
comunitar, iar 41% au primit ajutor financiar pentru a-şi cumpăra
hrană.
Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: serviciile primite de copii la centrele
comunitare şi cel de asistenţă socială oferită prin intermediul
ajutoarelor financiare de care au beneficiat în situaţii de criză.
Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este cel
mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Ajutorul de urgenţă
34
Serviciile Centrului Comunitar
59
Consiliere psihologică
19
Alimente
17
Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 88%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că pot
apela la cineva în caz de nevoie, iar 60% dintre ele au apreciat
informaţiile utile primite. Alţi respondenţi (30%) au considerat că

Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
23
Importanţa şcolii
15
Să fiu mai cuminte, mai bun
8
Să îmi fac singur temele, să învăţ singur
8
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit,
matematică, română ş.a.)
8
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, mai mult de o treime dintre copii spun că au
prieteni noi, iar alţii că au rezultate mai bune la şcoală.
Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea “Ce s-a schimbat
în viaţa ta de când frecventezi centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Mi-am făcut noi prieteni
37
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
10

Din punctul de vedere al asistenţilor sociali care au
fost rugaţi să identifice progresul celor chestionaţi,
43% dintre copii au rezultate mai bune la şcoală şi
32% sunt mai comunicativi.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

95,5%

Ajutor de urgenţă - alimente

41,3%

Tabere, excursii

33,6%

Ajutor de urgenţă - rechizite

21,1%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

20,2%
18,8%
17%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă
Consiliere juridică

Cele mai frecvente progrese identificate de
asistenţii sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/rezultatele
şcolare
41
Sunt mai comunicativi
30
Sunt mai activi, mai atenţi
24
Sunt mai sociabili
20

50,2%

Servicii centre comunitare

Consiliere psihologică

Deschiderea şi
funcţionarea până în
martie 2006 a
Centrului de zi
„Copilul şi Familia”
au fost finanţate cu
ajutorul USAID prin
World Learning, în
cadrul programului
Childnet. După
retragerea FRCCF,
responsabilităţile
financiare şi de
organizare au fost
preluate de Primăria
Dej.

cea mai importantă schimbare s-a petrecut asupra copiilor care
învaţă mai bine.

5,8%

Ajutor de urgenţă - medicamente

1,8%

Consiliere medicală

0,9%

Ajutor de urgenţă - ochelari 0,4%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

87,8%

60,4%

Am primit informaţii utile
29,7%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

24,3%

18%

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Satu Mare

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Cluj
9

16

8 adulţi au participat şi la un curs parental la care au învăţat tehnici
de negociere cu adolescenţii şi metode neagresive de educaţie a
copiilor. 10 părinţi s-au arătat interesaţi şi de informaţiile şi
sfaturile oferite în cadrul şedinţelor de consiliere pentru sănătate,
iar alţii 2 au luat parte la cursurile de alfabetizare, pentru că aveau
probleme mari de scris şi citit.
Pe parcursul întregului an, copiii ajutaţi de FRCCF au participat şi
la câteva evenimente speciale, organizate pentru a-i face să simtă
că sunt importanţi pentru comunitatea în care trăiesc şi că sunt
ocrotiţi. De asemenea, fundaţia a dorit ca ei să se simtă bine în
momente importante ca Ziua Internaţională a Copiilor sau Crăciun.
De 1 iunie, curtea centrului comunitar s-a umplut de copii peste
100. Ei au participat la diverse activităţi distractive precum pictura
pe faţă, coafuri trăznite, dar şi la concursuri precum cel de desene
pe asfalt sau aruncatul la ţintă. Toţi au primit ca premii jucării şi
dulciuri. De Halloween, cei mici au avut parte de un carnaval la
care au participat cu costume confecţionate chiar de ei la cercurile
de creaţie. În 20 noiembrie, de Ziua Universală a Drepturilor
Copilului, aproximativ 30 de copii şi-au pictat drepturile pe
baloane pe care apoi le-au împărţit trecătorilor în centrul oraşului.
60 de copii au primit cadouri de Moş Nicolae, iar în apropierea
Crăciunului, ei au organizat o serbare cu poezii şi colinde. La
aceasta au participat 100 de copii. Toţi au primit cadouri de la
Moş.

Sursele de venit ale mamelor

venituri ocazionale (1%)
alte venituri (2%)

Raluca este acum în clasa întâi. Îi place la şcoală. Îi place să
înveţe şi să se joace în pauze cu prietenii pe care şi i-a făcut aici.
În urmă cu câteva luni ea nu avea prieteni şi nu vorbea cu nimeni,
decât cu părinţii şi bunicii ei. Raluca trăieşte în sărăcie într-o casă
în care stă alături de mama, tata, sora ei mai mare şi bunici. Tata
lipseşte foarte des de acasă, lucrând în construcţii. Fetiţa a ajuns
la centru adusă de mama ei care nu mai ştia ce să facă: Raluca nu
vorbea cu nimeni din afara casei şi chiar şi acasă era retrasă, iar
în câteva luni trebuia să meargă la şcoală. Ea a început să
participe la activităţile centrului şi a fost luată în grijă de
psihologul şi psihopedagogul de aici. Specialiştii fundaţiei au
observat că problemele de comunicare ale copilului corespund cu
cele ale părinţilor de acasă. Aceştia vorbeau şi se întâlneau rar.
După 3 luni de eforturi, Raluca a început să comunice nonverbal
cu cei din centru. Arăta prin zâmbet şi prin tot ceea ce făcea că îi
place să vină aici. Apoi, a început să vorbească cu psihologul şi
psihopedagogul în care avea deja încredere. Încet-încet s-a
deschis şi a început să comunice şi cu copiii din centru. Şi-a făcut
prieteni noi, iar la şcoală nu a întâmpinat nici o problemă de
comunicare cu cei din jur.
La sfârşitul anului 2006, FRCCF a cules informaţii despre profilul
beneficiarilor săi şi despre impactul muncii fundaţiei asupra
acestora. Pentru acest studiu sociologic, în Satu Mare, au fost
chestionate 226 de familii, care însumează aproximativ 1.000 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
95 de copii.
Profilul beneficiarilor
La Satu Mare, familiile asistate de FRCCF au în medie 4,7
membri, o treime (33%) dintre acestea au 3 sau mai mulţi copii şi

fără venit (37%)

ajutor social (4%)
pensie (11%)

alocaţii (1%)
salariu (44%)

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (17%)

alte venituri (1%)

pensie (15%)
fără venit (15%)

În vacanţa de vară, 40 de copii au fost în excursie la Valea Măriei,
alţii 28 au ajuns la Băile Acâş, iar alţi aproape 140 au fost ieşit la
picnic şi au vizitat diverse obiective din judeţul Sălaj şi din Ţara
Oaşului.
FRCCF a dorit să îi înveţe pe cei mici să ajute şi ei alţi oameni
care au nevoie de sprijin. Astfel, în primăvara anului 2006, copiii
din centru au fost implicaţi într-o acţiune de strângere de ajutoare
pentru oamenii afectaţi de inundaţii, din sudul ţării. Ei au reuşit să
adune 10 cutii de haine, 4 de încălţăminte şi 5 de jucării. Donaţiile
au ajuns la sinistraţi prin intermediul unei parohii ortodoxe care
făcea transporturi regulate în aceste zone.

Dezvoltare comunitară rurală
Măguri-Răcătău

salariu (52%)

locuiesc în medie 3 persoane într-o încăpere. 44,4% dintre familii
sunt de etnie română, 45,8% de etnie maghiară şi 9,8% de etnie
romă.
Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Atât mamele, cât şi taţii au în medie 9 clase. Copiii lor au rezultate
slabe la şcoală, iar 4% dintre ei au fost cel puţin o dată corigenţi
sau repetenţi. Eşecul şcolar poate fi explicat şi prin faptul că ei nu
au acasă un loc al lor pentru a învăţa, 62% afirmând acest lucru.
De asemenea, 28% dintre copii spun că părinţii nu se ocupă de ei şi
19% declară că nu se simt bine acasă.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 327 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 330 de lei noi. Mai mult de un sfert din femei nu au nici un
venit şi doar 52% dintre bărbaţi au un salariu constant. De
asemenea, pentru unele familii, alocaţiile copiilor sunt singura
sursă de venit.
Starea de sănătate a beneficiarilor este în unele cazuri precară.
14% dintre persoanele chestionate spun că au probleme de
sănătate: 20% dintre mame, 22% dintre taţi şi 8% din copii. De
asemenea, 10% dintre femei şi 11,5% dintre taţi au fost spitalizaţi
pe parcursul anului 2006.
Oamenii ajutaţi de FRCCF duc lipsă deseori de utilităţi şi bunuri
de bază. De exemplu, 40% din familii nu au acasă apă, 33% dintre
ele nu au gaz, iar 35% nu au baie. Apoi, 62% dintre familii nu au o
maşină de spălat în casă, iar 34% nici măcar un frigider.
Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Procentul familiilor care NU le deţin
15,1
92
62,2
33,8
87,1
99,6
100
99,6

Măguri-Răcătău, comuna montană cu cea mai mare întindere din
Cluj şi din ţară, a fost inclusă în programul de dezvoltare
comunitară al Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi
Familie în 2004. Munca FRCCF de aici a început cu renovarea
internatului şcolar unde să poată locui copiii care stau foarte
departe de şcoală, iar drumul de acasă până aici şi înapoi le ia ore
întregi. Fundaţia a dorit să ajute comunitatea oferind mai multe
şanse celor mai mici membri ai săi să înveţe şi să îşi continue
studiile. Asta în condiţiile în care numărul oamenilor care au
terminat un liceu sau o şcoală profesională este extrem de redus în
această zonă. Alături de generaţiile de acum se află FRCCF care
încearcă să le fie în fiecare zi aproape şi să le asigure condiţiile
cele mai bune pentru a învăţa.
În anul 2006, aproape 40 de copii din comunitate au stat la
internatul de aici, nemaifiind nevoiţi să piardă ore în şir pe drumul
de acasă la şcoală şi înapoi. Ei au fost odihniţi şi au putut participa
mult mai activ la ore. De asemenea, copiii au fost ajutaţi la teme
zilnic. Mai mult, toate costurile lor cu mâncarea au fost suportate
de către fundaţie, pentru a fi siguri că au tot ceea ce le trebuie şi
pentru ca părinţii lor să îi poată lăsa aici în fiecare săptămână.
Rezultatele au apărut şi sunt vizibile în dorinţa copiilor de studia,
în efortul lor de a sta departe de cei de acasă pentru a avea
rezultate mai bune la şcoală şi chiar în bagajul lor de cunoştinţe net
îmbunătăţit.
De altfel, accesul copiilor la informaţii este şi mai mare acum,
pentru că au în şcoală o bibliotecă nouă. Aceasta a fost realizată în
vara anului 2006. 9 sponsori englezi, oameni extrem de generoşi,
au ales ca prin intermediul fundaţiei şi al EveryChild, partenerul
principal al FRCCF, să ajute comunitatea de aici. Ei au venit în
România şi au pus umărul la realizarea acestei biblioteci. Englezii
au finanţat renovarea sălii (de la zugrăvit până la punerea
parchetului şi a mochetei) şi chiar au dat o mână de ajutor la
lucrările făcute. Apoi, ei au donat bani şi pentru cărţile din
bibliotecă, valoarea acestora ridicându-se la aproximativ 3750 de
lei noi. Mobilierul pentru sală a fost asigurat din fondurile şcolii
din Măguri.
Călin este elev în clasa a VII-a şi se află la şcoala din
Măguri-Răcătău doar de un an, dar de când e aici a început să îi
placă să înveţe, e mai cuminte şi e hotărât ca la sfârşitul clasei a
VIII-a să meargă la Cluj pentru a face şcoală mai departe. Deşi a
fost transferat de nevoie la Măguri-Răcătău, din cauza unor
probleme avute cu unul dintre profesori, iar la început i-a fost
destul de greu să se acomodeze cu viaţa în internat, departe de
familie, Călin este acum mulţumit de ceea ce a găsit aici.
Angajatul fundaţiei care îi sprijină pe copii la teme şi colegii de
cameră sunt cei care l-au ajutat să se acomodeze, să prindă drag
de şcoală şi să lase deoparte gândurile de a renunţa la învăţat.
Acum, nu îi mai este teamă de orele de matematică şi îi face chiar
plăcere să locuiască alături de prietenii săi. Părinţii lui ştiu că e în
mâini bune şi că el a primit o şansă în plus să continue şcoala şi
să aibă un viitor mai bun.

Program în instituţii
Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere
La Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere învaţă peste 200 de
copii şi adolescenţi, de la preşcolari până la cei de clasa a XII-a.
Aceştia, poate mai mult ca oricare alţi copii, au nevoie mereu pe
cineva aproape de ei.
Fundaţia a dorit să le fie alături pentru a le umple timpul liber în
care ei nu se pot bucura de jocurile obişnuite ale copilăriei şi să îi
ajute să îşi facă prieteni noi în rândul celor de aceeaşi vârstă cu ei.
În anul 2006, FRCCF a organizat şi finanţat în continuare
activităţile educative şi de socializare din cadrul liceului. Astfel,
aproximativ 140 de copii au participat la diverse cercuri cum sunt

cele de muzică, şah, teatru, pictură pe sticlă, informatică, audiţii de
cărţi şi torbal (un sport de aruncare cu mingea creat special pentru
cei cu deficienţe de vedere). Copiii au dobândit cunoştinţe noi şi
şi-au petrecut timpul liber într-un mod plăcut alături de prietenii şi
colegii lor. De asemenea, datorită cercului de torbal, echipa şcolii a
avut posibilitatea de a se antrena în mod constant, iar pe parcursul
anului a câştigat două premii I la concursurile internaţionale
dedicate acestui sport.
În cadrul acţiunilor de socializare, fundaţia a organizat pentru
elevii de aici şi întâlniri cu elevi de vârsta lor de la alte licee din
Cluj. S-au legat prietenii noi, iar copiii au văzut că au aceleaşi
probleme şi bucurii, chiar dacă învaţă în medii diferite. Pentru a
întări aceste legături, precum şi pentru a favoriza crearea unora
noi, FRCCF i-a dus pe copiii din liceu la teatru şi la concerte
simfonice alături de alţi elevi din oraş.
Tot în anul 2006, fundaţia i-a premiat pe 6 dintre cei mai buni elevi
ai şcolii, încurajându-i în munca lor. Aceştia sunt cei care au
participat la olimpiadele şcolare, dar care nu au reuşit să ia
premiile cele mari, chiar dacă efortul şi rezultatele lor au fost
extrem de apreciate. De asemenea, de Ziua Universală a
Drepturilor Copilului, FRCCF a organizat pentru ei şi un concurs
pe această temă: cei mici au ilustrat la alegere unul din drepturile
lor, în timp ce copiii din clasele mai mari l-au descris în eseuri.
Interesată şi de sănătatea elevilor, FRCCF le-a asigurat pe
parcursul anului şi o parte din medicamentele de care ei au mare
nevoie. Au fost cumpărate în special picături de ochi, extrem de
necesare, şi medicamente anti-răceli.
Încă o dată salvat. Marius este complet nevăzător şi suferă şi de
autism, iar acum e în clasa a patra. El a fost abandonat la naştere,
iar la 3 ani a ajuns la Liceul de Nevăzători din Cluj. Acum câţiva
ani, cu sprijinul asistentului social FRCCF, lui Marius i s-a găsit o
familie. Cei doi părinţi adoptivi au avut mare grijă de el şi s-au
ataşat foarte tare de băiat. În anul 2006, familia biologică a lui
Marius i-a chemat în instanţă pe actualii lui părinţi, pentru a-şi
lua copilul înapoi. Aceştia nu aveau resursele necesare pentru a-l
îngriji şi intenţionau să îl scoată de la şcoală, pentru că o vedeau
fără rost şi nu credeau în şansele lui Marius.
Pentru a-l ţine pe băiat la şcoală şi pentru a fi sigur că va rămâne
la părinţii adoptivi care-l iubeau şi doreau ca el să aibă o viaţă
normală, asistentul social s-a implicat din nou în acest caz. Acesta
a consiliat familia, a apelat la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Cluj, iar la sfârşitul
toamnei, judecătorul a
decis: Marius rămâne
alături de cei care îl
iubesc şi care îi
doresc tot
binele din
lume,
adică
alături de
părinţii
adoptivi.
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Centrul Comunitar
Oradea
În 2006, zeci de copii au trecut pragul centrului comunitar din
Oradea, iar asistenţii sociali de aici şi-au oferit sprijinul pentru
aproape 400 de familii cu venituri reduse ai căror copii sunt
înscrişi în programele FRCCF. Copiii au acum note mai bune la
şcoală, au mai multă încredere în forţele lor şi îşi cunosc
drepturile, sunt mai comunicativi şi mai creativi. Părinţii au ieşit cu
bine din mai multe situaţii de criză şi au avut mereu pe cineva
aproape de ei pentru a-i cere sfatul şi ajutorul.
Centrul comunitar din Oradea a fost deschis în 2002. De atunci,
aici vin zilnic aproximativ 50 de copii pentru a învăţa, pentru a
cere ajutorul unui psiholog sau psihopedagog, pentru a se juca sau
pur şi simplu pentru a fi într-un mediu în care se simt în siguranţă,
fericiţi şi iubiţi.
În 2006, în fiecare lună, peste 40 de copii din clasele primare au
fost sprijiniţi la temele zilnice sau de vacanţă şi tot cam atâţia elevi
din clasele de gimnaziu au participat la meditaţii de matematică şi
de română. Mai mult, cei care au avut nevoie, au beneficiat şi de
ajutorul psihopedagogului, fiind îndrumaţi cum să înveţe şi
motivaţi pentru şcoală. De altfel, psihopedagogul i-a ajutat şi pe
cei care întâmpinau mari probleme de vorbire şi pe cei care nu
puteau ţine pasul cu ceilalţi copii la scrierea temelor. Rezultatele
nu au întârziat să apară. Copiii au început să aibă note mai bune şi
să meargă la şcoală cu mai multă încredere în ei.
Cele mai vizibile reuşite au fost cele din cadrul proiectului
Prevenirea abandonului şcolar prin centre comunitare, finanţat de
Uniunea Europeană prin programul Phare 2003 Consolidarea
Societăţii Civile în România, Componenta ACCESS Social, care a
început la sfârşitul anului 2005 şi s-a încheiat în toamna lui 2006.
34 din cei 40 de copii, înscrişi în acest proiect pentru că aveau
corigenţe, iar unii dintre ei se aflau chiar în risc de repetenţie, au
promovat clasa. Mai mult, toţi absolvenţii de clasa a VIII-a îşi
continuă studiile, iar la mai mult de jumătate din copii s-a observat
şi o creştere a motivaţiei şcolare. Profesorii spun că ei sunt mai
activi la oră, mai interesaţi de ceea ce li se predă şi lipsesc mai rar
de la şcoală. De asemenea, o mare parte din părinţii elevilor au
devenit mult mai interesaţi de
educaţia acestora: îi ajută la
teme sau îi supraveghează
şi participă la şedinţele
cu părinţii.
10 copii cu probleme
speciale de învăţare au
fost ajutaţi prin
proiectul Reuşim la
şcoală împreună cu
FORNETTI
(octombrie 2005martie 2006) să fie
mai siguri pe ei şi să
aibă note mai bune.
De asemenea,
copiii lipsesc mai
rar de la ore şi au
învăţat şi
metode potrivite
lor pentru
învăţare.

Tot în 2006, la centrul comunitar, aproximativ 50 de elevi din
clasele V-VIII au fost consiliaţi pentru a-şi alege din timp liceul pe
care vor să îl urmeze, după dorinţele şi abilităţile lor, dar şi pentru
a-şi găsi meseria care li s-ar potrivi cel mai bine. Copiii au avut
ocazia chiar să cunoască îndeaproape unele meserii. Ei au vizitat o
tipografie, un ziar, tribunalul, o bibliotecă şi mai multe fabrici. De
asemenea, 25 de copii de vârstă preşcolară care nu au fost
niciodată la grădiniţă au primit, în vară, toată atenţia specialiştilor
FRCCF pentru a fi la fel de bine pregătiţi pentru clasa întâi ca şi
viitorii lor colegi.
Copiii vin la centrul comunitar din Oradea şi pentru că aici pot să
se joace în voie. Pentru a le canaliza energia cât mai cu folos, ei au
fost implicaţi în diverse activităţi de timp liber care să le stimuleze
imaginaţia, să le aducă informaţii noi şi să îi facă să se simtă bine.
Jocurile şi activităţile sportive au fost cea mai mare bucurie a celor
mici care au participat în număr mare la acestea, mai ales pe
timpul vacanţei, când foarte puţini dintre ei au reuşit să iasă din
oraş. Apoi, în fiecare lună, aproape 50 de copii au participat la
cercurile de creaţie unde au desenat şi pictat, inclusiv pe sticlă şi
pietre, au învăţat să facă mici obiecte de artizanat şi să
mulţumească celor dragi prin felicitări făcute chiar de ei. Alţii au
vrut să studieze în timpul liber limba engleză, să înveţe să lucreze
la un computer sau au stat şi ascultat cu mare atenţie care le sunt
drepturile sau ce ar trebui să facă pentru a se menţine sănătoşi. La
toate aceste ultime activităţi au participat în medie 55 de copii pe
lună.
Pentru a spori interesul celor mici pentru artă, o parte dintre ei au
fost incluşi şi în proiectul Împreună pentru comunitate prin artă,
finanţat printr-un program al Fundaţiei „Oameni pentru
Comunitate” susţinut prin donaţii salariale de angajaţii companiei
Coca-Cola HBC România, din regiunea de nord-vest. Proiectul de
7 luni a început în toamna lui 2006. În prima etapă, 20 de copii au
învăţat diverse tehnici de pictură şi de artizanat, iar înainte de
Crăciun ei şi-au deschis la centrul comunitar prima expoziţie. De
asemenea, pe parcursul primelor luni, copiii au participat la câteva
lecţii de arhitectură, vizitând mai multe clădiri importante din
Oradea şi învăţând caracteristicile de bază ale unor stiluri
arhitecturale din oraş.
Pe timpul vacanţei de vară, FRCCF a pregătit pentru copii şi ieşiri
în afara oraşului sau în locuri unde rareori se întâmplă ca aceştia să
iasă împreună cu familia. Astfel, peste 100 de copii au fost în
excursii la Peştera Urşilor şi tot cam atâţia au ajuns la Rieni, la
fabrica de răcoritoare. Apoi, alţi aproximativ 70 de copii au ieşit la
picnic şi au vizitat grădina zoologică.
Pentru că majoritatea copiilor provin din familii cu mari probleme
(lipsa banilor, certuri frecvente, alcoolism) şi pentru că de multe
ori acasă nu primesc atenţia şi sfaturile potrivite, cei mici au
deseori nevoie de a sta de vorbă cu cineva care să îi înţeleagă şi să
îi ajute. Pentru că FRCCF vrea să le ofere cel mai bun sprijin,
copiii pot apela oricând la psihologul centrului.
În 2006, a fost creat un grup pentru copiii abuzaţi emoţional şi
uneori şi fizic la care au participat 10 copii care au fost ajutaţi, pe
parcursul a şase luni, să treacă peste momentele grele pe care le
trăiesc deseori şi învăţaţi cum să se apare emoţional de vorbele
urâte care li se adresează. Acest grup a fost organizat în parteneriat
cu asociaţia Artemis. De asemenea, alţi 12 copii au fost consiliaţi
în cadrul unui grup destinat celor care provin din familii cu părinţi
alcoolici. Aici, ei au aflat tot ceea ce trebuie să ştie despre alcool şi
efectele lui negative şi au primit sfaturile necesare legate de
comportamentul şi relaţia cu părinţii alcoolici.
Intervenţia psihologică pentru 15 dintre copiii supuşi violenţei
domestice a fost posibilă datorită subvenţiilor primite din partea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică ce înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială.

Centrul Comunitar
Satu Mare
Peste 200 de copii din Satu Mare care provin din familii cu
venituri foarte mici au încheiat anul 2006 mai bine pregătiţi pentru
şcoală, cu mai multă încredere în forţele lor şi, foarte important,
alături de familiile din care provin. Ei sunt cei care au beneficiat de
serviciile centrului comunitar FRCCF din Satu Mare. Alături de ei,
peste 300 de familii au fost ajutate să treacă peste situaţiile de criză
care apar atât de des în viaţa lor, mai ales din cauza sărăciei şi a
excluderii sociale.
Pentru că de cele mai multe ori nu au pe nimeni acasă care să îi
îndrume pentru şcoală, copiii vin la centrul comunitar să ceară
sprijin la teme şi meditaţii pentru materiile la care au mari
probleme. Părinţii lor sunt prea ocupaţi să strângă bani pentru
nevoile minime ale familiei, nu au cunoştinţele necesare pentru a-i
ajuta sau, şi mai rău, în unele cazuri, nu consideră educaţia copiilor
a fi un lucru important. Astfel, cei mici vin la FRCCF pentru a
primi ajutorul de care au mare nevoie.
În 2006, în fiecare lună au primit sprijin la teme, în medie, 25 de
copii. Tot cam atâţia au beneficiat de meditaţii la limba română şi
la matematică, iar 8 dintre ei, pentru că aveau mari probleme de
scris şi de citit, au participat la cursurile de alfabetizare ţinute la
centrul comunitar. O atenţie specială li s-a acordat copiilor cu
deficienţe de vorbire şi pronunţie. 31 dintre ei au primit asistenţa
psihopedagogului, iar lor li s-au alăturat alţi 19 preşcolari din
grădiniţele partenere, care au fost pregătiţi în acest fel pentru clasa
întâi.
Pentru a nu se lăsa de şcoală şi a scăpa de corigenţe sau repetenţie,
40 de elevi care frecventează centrul comunitar au fost înscrişi în
proiectul Prevenirea abandonului şcolar prin centre comunitare,
finanţat de Uniunea Europeană. Rezultatele muncii din acest
proiect şi nu numai au fost vizibile la sfârşitul anului şcolar 20052006. Din cei 40 de copii aflaţi în risc de abandon şcolar, 38 au
promovat clasa, reuşind să scape de corigenţe şi repetenţie. Mai
mult, la jumătate dintre elevi s-a observat şi o creştere
semnificativă a notelor, iar absolvenţii de gimnaziu şi-au luat
capacitatea, în prezent, urmând un liceu. De asemenea, o mare
parte din copii lipsesc mai rar de la şcoală şi chiar sunt mai
motivaţi să participe la ore.
Tot pentru a preveni abandonul şcolar, alţi 11 copii cu probleme
speciale de învăţare au fost ajutaţi să aibă note mai bune prin
proiectul Reuşim la şcoală împreună cu FORNETTI, desfăşurat în
perioada octombrie 2005-martie 2006. Ei au început să aibă
rezultate şcolare mai bune, să lipsească mai rar de la ore,
observându-se şi o creştere a capacităţii lor de învăţare.
Unii dintre copii vin la centru şi pentru că au nevoie de cineva care
să îi asculte, să îi înţeleagă şi să le dea sfaturile cele mai bune
pentru a trece peste momente grele cum ar fi cele de abuz fizic sau
emoţional, neînţelegeri cu familia, cu prietenii, probleme la şcoală
şi altele. În 2006, 70 de copii şi adolescenţi au beneficiat de
consiliere psihologică din partea specialistului fundaţiei. Aproape
jumătate dintre ei au fost consiliaţi în probleme legate de abuzuri
fizice şi emoţionale. Ajutorul acordat în cazul a 15 copii abuzaţi a
fost posibil datorită subvenţiilor primite de la Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică ce
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
De asemenea, copiii au primit sprijin în rezolvarea
tulburărilor de comportament, a dificultăţilor de învăţare,
de comunicare şi de relaţionare cu cei din jur.
Majoritatea cazurilor au fost rezolvate, copiii reacţionând
bine la intervenţiile psihologului. În probleme mai grave
de abuz, FRCCF a colaborat cu asociaţia ARTEMIS.

Copiii au fost implicaţi şi în grupuri de consiliere psihologică
pentru a-şi îmbunătăţi comunicarea cu familia. De altfel, la acestea
au participat şi părinţii, lucrându-se cu ambele părţi implicate în
conflicte sau cazuri de abuz. În total, aici au fost ajutaţi 25 de copii
şi adolescenţi şi 16 adulţi. La finalul grupurilor s-a observat
îmbunătăţirea comunicării dintre ei, iar riscul de agresivitate şi
violenţă a scăzut semnificativ. Pe lângă aceste grupuri au fost
create şi altele de dezvoltare personală şi de suport. 15 adolescenţi
au participat la un grup de dezvoltare, prin care şi-au îmbunătăţit
comportamentul atât la şcoală, cât şi la centru, respectând regulile
de aici şi fiind mult mai puţin agresivi fizic sau verbal. Alţi 11 au
frecventat grupul de suport pentru copiii cu părinţi alcoolici. Ei au
învăţat să îşi controleze emoţiile şi să comunice mai bine cu
părinţii lor dependenţi de alcool.
FRCCF le-a oferit copiilor informaţii şi consiliere pentru sănătatea
lor. Astfel, 31 de copii şi adolescenţi au participat de două ori pe
lună la activităţile de acest tip organizate pe următoarele teme:
igiena personală, cea sexuală şi prevenirea infectării cu HIV/SIDA.
Adolescenţii au fost ajutaţi să îşi aleagă liceele şi meseriile
potrivite, fiind orientaţi şcolar şi profesional în funcţie de dorinţele
şi capacităţile lor. Ei au avut ocazia de a cunoaşte mai îndeaproape
unele meserii cum ar fi cele de manichiuristă şi pilot în cadrul Zilei
Carierei, organizate în luna august.
Copiii care au venit la centrul comunitar au putut să îşi ocupe
timpul liber cu activităţi de relaxare, dar şi care să le stimuleze
imaginaţia şi să le dezvolte abilităţile. Astfel, ei au participat în
număr mare la atelierul de creaţie unde, pe parcursul anului, au
desenat, pictat, au confecţionat măşti, felicitări, mărţişoare, au
făcut colaje şi s-au simţit foarte bine. De asemenea, ei au participat
la concursuri sportive şi jocuri distractive, iar cei care au dorit să
înveţe mici secrete de grădinărit s-au înscris la clubul Micii
Grădinari, având grijă de curtea şi grădina centrului comunitar.
Ajutorul dat familiilor cu venituri reduse din Satu Mare nu s-a
oprit la serviciile oferite copiilor. În atenţia FRCCF au intrat şi
părinţii acestora. Ei au primit sfatul asistenţilor sociali şi au fost
ajutaţi să depăşească momentele de criză ale familiei, beneficiind
şi de un sprijin financiar din partea fundaţiei. Astfel, au fost
acordate 176 de ajutoare de urgenţă pentru plata cheltuielilor de
gaz, energie electrică, precum şi pentru cumpărarea lemnelor
pentru iarnă, a alimentelor sau a rechizitelor şi a hainelor pentru
cei mici. Părinţii au primit atunci când au avut nevoie şi ajutorul
unui consilier juridic. Acesta i-a sprijinit în acţiuni precum cele de
obţinere sau păstrare a unei locuinţe şi cele de divorţ.
De ajutorul psihologului centrului au beneficiat şi părinţii copiilor.
21 dintre ei au primit consiliere individuală pentru a-şi îmbunătăţi
relaţia cu copiii, pentru a evita conflictele din familie sau pentru a
trece peste
momente dificile
precum cele de
divorţ.
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Dezvoltare comunitară rurală
Leş
Ultimul an de activitate al fundaţiei în proiectul de la Leş, un sat
aflat la 15 km distanţă de Oradea, s-a concentrat pe sprijinirea
copiilor din comunitate să nu se lase de şcoală şi să îşi găsească
meseria care li se potriveşte cel mai bine.
Proiectul din Leş a început în 1999, pentru a ajuta copiii din
această comunitate, în care o mare parte din oameni nu aveau
locuri de muncă, trăind doar din alocaţiile celor mici. În program,
au fost înscrişi 200 de copii din satele Leş, Păuşa şi Şauaieu, iar
munca specialiştilor FRCCF s-a concentrat pe activităţi educative
şi de socializare. Fundaţia i-a ajutat şi pe absolvenţii de clase
primare din Păuşa şi Şauaieu, precum şi pe o parte din liceenii din
cele trei sate să îşi continue studiile, asigurându-le transportul spre
şcoli. Şi asta în condiţiile în care singura şcoală cu clase de
gimnaziu se află la Leş, iar cele mai apropiate licee sau şcoli
profesionale sunt cele din Oradea.
În 2006, 40 de tineri din aceste localităţi au fost orientaţi şcolar şi
profesional, pe parcursul mai multor şedinţe de consiliere. Ei au
fost ajutaţi să îşi aleagă liceul care li se potriveşte, în funcţie de
aptitudinile şi rezultatele lor şcolare, precum şi meseria spre care
să se îndrepte în viitor, fiind luate în calcul nevoile lor şi cerinţele
de pe piaţa de muncă locală.
De asemenea, FRCCF a suportat toate cheltuielile de transport
pentru 25 de tineri din cele trei sate care urmau un liceu din
Oradea, precum şi pe cele pentru 20 de micuţi din Păuşa şi
Şauaieu, ca aceştia să îşi continue studiile gimnaziale la Leş. La
sfârşit de an şcolar, cei mai buni elevi din aceste
comunităţi au fost premiaţi şi de fundaţie.

În vacanţa de vară, adolescenţii din Leş au învăţat ce înseamnă
voluntariatul şi munca pentru comunitate alături de un grup de
voluntari din Ţara Galilor. Ei au vopsit gardul şcolii şi leagănele de
aici, iar apoi au organizat două mici spectacole. Copiii din
localitate au pus la cale o scenetă în limba engleză, iar voluntarii
galezi au pregătit un dans tradiţional.
De Crăciun, toţi cei 200 de copii din comunitate au primit cadouri
din partea FRCCF şi au fost organizate spectacole speciale în toate
cele trei şcoli.

O atenţie specială au primit-o şi adolescenţii care şi-au creat un
club al lor unde au dezbătut împreună problemele şi bucuriile
specifice vârstei lor. De consiliere psihologică individuală, pentru
probleme ca anxietate, tulburări de comportament cauzate de
mediul în care trăiesc, conflicte cu părinţii, consecinţe mai grave
ale abuzului exercitat asupra lor, au beneficiat aproape 60 de copii,
primind tot suportul emoţional şi ajutorul profesionist de care
aveau nevoie.
FRCCF îşi îndreaptă întotdeauna atenţia şi spre familiile din care
provin copiii pe care îi dorim mai fericiţi. Cele aproape 400 de
familii incluse în proiectul de la Oradea au fost sprijinite şi
financiar în momentele de criză, fiind acordate aproximativ 650 de
ajutoare de urgenţă. Astfel, familiile şi-au putut plăti utilităţile, au
cumpărat alimente şi haine necesare celor mici. De asemenea,
pentru a reduce o parte din cheltuielile familiilor, peste 40 de copii
au primit la începutul anului şcolar rechizite din partea fundaţiei.
De asemenea, 21 de persoane au fost ajutate să îşi găsească un loc
de muncă şi să aducă un venit stabil în casă, iar 4 familii au fost
incluse în programul de renovări al Habitat for Humanity, pentru aşi îmbunătăţi condiţiile în care locuiesc.
Alţi aproape 50 de oameni au primit sfatul şi ajutorul consilierului
juridic pentru cazuri precum cele de divorţ, de obţinerea custodiei
unui copil, de primirea unei locuinţe sociale, de conflicte de muncă
şi altele. De asemenea, 10 părinţi au participat la cursuri care au
avut ca scop prevenirea abuzului copiilor. Ei au învăţat cum să îşi
educe copiii fără să folosească bătaia sau cuvintele urâte şi cum să
îşi rezolve în mod eficient conflictele cu aceştia. Mai mult, 40 de
adulţi au fost consiliaţi individual de psihologul FRCCF pentru
probleme legate mai ales de modul de educaţie a copiilor, de
certurile din familii şi de depresii.
Pentru ca micuţii să simtă şi mai mult că sunt iubiţi şi extrem de
importanţi pentru comunitatea lor, pe parcursul anului, fundaţia a
organizat câteva evenimente speciale pentru ei. De 1 iunie, Ziua
Internaţională a Copilului, FRCCF împreună cu mai mulţi
parteneri locali, printre care şi Primăria Oradea, au organizat în
Parcul „Nicolae Bălcescu” o serie de jocuri, concursuri pentru
copii, o tombolă şi concerte, toate reunite sub numele de Ziua
Copiilor. Evenimentul s-a aflat la cea de a treia ediţie. Cei mici au
primit jucării şi dulciuri, iar în parc, pe parcursul zilei, au venit
peste 1.000 de copii. În cadrul centrului comunitar, copiilor le-au
fost sărbătorite zilele de naştere, iar de Crăciun au organizat o
serbare specială, primind şi cadouri de la Moş. De Ziua Universală
a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), cei mici s-au putut înscrie
la un concurs de eseuri pe această temă, iar cei mai creativi au
primit ca premii jucării.

Pentru a realiza studiul sociologic privind profilul beneficiarilor şi
impactul muncii fundaţiei asupra acestora, la sfârşitul anului 2006,
în Oradea, au fost chestionate 314 familii, care însumează 1.640 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
102 copii.
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF au în medie 5 membri; aproape
jumătate (44,6%) dintre acestea au 3 sau mai mulţi copii şi în
fiecare încăpere a casei locuiesc în medie, 3,4 persoane. 50,8%
dintre familii sunt de etnie română, 26,7% de etnie maghiară, 10%
de etnie romă şi 11,5% de etnie mixtă.
Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Mamele au în medie 9,5 clase, în timp ce taţii au 10 clase. Copiii
lor au rezultate destul de slabe la şcoală, iar aproape 6% dintre ei
au fost cel puţin o dată corigenţi sau repetenţi.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 320 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 389 de lei noi.
Mai mult de un sfert din femei nu au nici un venit şi doar 49%
dintre bărbaţi au un salariu constant. De asemenea, pentru unele
familii alocaţiile copiilor sunt singura lor sursă de venit.
Starea de sănătate a familiilor este destul de precară. 28% dintre
persoanele chestionate spun că au probleme de sănătate: 43%
dintre mame, 42% dintre taţi şi 19% din copii.
Oamenii ajutaţi de FRCCF duc lipsă deseori de utilităţi şi bunuri
de bază. De exemplu, 84% din familii nu au acasă o bucătărie,
46% dintre ele nu au baie, iar 21% nu au apă curentă. Apoi, 41%
dintre familii nu au o maşină de spălat în casă, iar 25% nici măcar
un frigider.

Sursele de venit ale mamelor

venituri ocazionale (3%)
alte venituri (3%)
fără venit (26%)

ajutor social (8%)

Florin este acum în clasa întâi şi locuieşte alături de mama sa,
într-o casă asigurată de o familie extrem de generoasă. Cei doi au
acum din ce trăi şi sunt fericiţi împreună.
La începutul verii lui 2006, tatăl lui Florin a murit, iar odată cu el
a fost pierdută şi singura sursă de venit a familiei. Ei locuiau
atunci în chirie într-o casă dărăpănată, fără lumină şi apă. Mama
a rămas singură cu băiatul de 7 ani. Mai mult, rudele soţului nici
nu doreau să audă de cei doi şi le-au pus chiar piedici în obţinerea
pensiei de urmaş şi a alocaţiei monoparentale la care ar fi avut
dreptul. Mama şi copilul nu aveau nici un ban, proprietarul casei
în care locuiau le-a cerut să se mute, iar Florin trebuia neapărat
să fie înscris la şcoală.
Asistentul social al FRCCF a intervenit în această familie, alături
de juristul fundaţiei. Împreună au reuşit să îi obţină mamei
alocaţia monoparentală şi un loc de muncă la o fabrică de pantofi.
De asemenea, au găsit pentru ei şi o locuinţă decentă. O familie
din zona în care locuiau a auzit de problemele celor doi şi i-a
primit în curtea ei, într-o casă pe care nu o folosea, fără să le
ceară bani în schimb. Pentru că se apropia toamna, iar Florin
avea deja vârsta de şcoală, asistentul social l-a înscris pe copil în
clasa întâi.
Acum cei doi sunt foarte bine. Lui Florin îi place la şcoală, îi
place să scrie şi să deseneze, iar mama lucrează în continuare la
fabrica de pantofi şi e deseori ajutată de noii săi vecini.

pensie (16%)
alocaţii (2%)
salariu (42%)

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (14%)

pensie (20%)

alte venituri (6%)

fără venit (11%)

salariu (49%)
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Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică
Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
21,4
50,8
41,2
25,2
24,9
71,2
93,6
99,4
Procentul familiilor care NU le deţin
46
84
2,3
10
20,9

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 63% dintre ele beneficiind de acesta.
De asemenea, 57% au primit ajutor financiar pentru a-şi cumpăra
hrană, iar 31% dintre ele au apelat la serviciile centrului comunitar.
Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel de asistenţă socială, oferită prin
intermediul ajutoarelor financiare pe care le-au primit în situaţii de
criză, şi acelea primite de copii la centrele comunitare.
Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este cel
mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Ajutorul de urgenţă
189
Serviciile Centrului Comunitar
46
Alimente
19

Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 48%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că pot
apela la cineva în caz de nevoie, iar aproape o treime dintre ele au
apreciat informaţiile utile primite. Alţi respondenţi (18%) au
considerat că cea mai importantă schimbare s-a petrecut asupra
copiilor, care învaţă mai bine.
Aproape o treime din cei 102 copii, chestionaţi în cadrul studiului
sociologic, consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare este cum să se
comporte cu cei din jurul lor, adică să fie punctuali, să nu înjure, să
nu se bată etc. Apoi, ei spun că au învăţat să fie mai cuminţi şi mai
buni, sunt mulţumiţi de noile lor cunoştinţe dobândite în cadrul
activităţilor de timp liber, precum şi de informaţiile necesare
pentru şcoală.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
32
Să fiu mai cuminte, mai bun
12
Cunoştinţele dobândite în cadrul activităţilor de timp liber (dans,
arte ş.a.)
11
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit, matematică, română
ş.a.)
11
Importanţa şcolii
10
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, mai mult de un sfert dintre copii spun că au
rezultate mai bune la şcoală şi tot atâţia se bucură de mai mulţi
prieteni.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

62,7%

Ajutor de urgenţă - alimente

Din punctul de vedere al asistenţilor sociali, care au
fost rugaţi să identifice progresul celor chestionaţi,
43% dintre copii relaţionează mai bine cu cei din jur,
iar 35% au rezultate mai bune la şcoală.

30,9%

Tabere, excursii

26,4%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

13,3%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă

12,9%

Ajutor de urgenţă - rechizite

12,6%

Consiliere juridică

Cele mai frecvente progrese identificate de
asistenţii sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Relaţionează mai bine cu cei din jur/au noi
prieteni
44
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/rezultatele
şcolare
36
Sunt mai sociabili
28
Sunt mai interesaţi de şcoală, mai
sârguincioşi
27

6,7%
5,4%

Ajutor de urgenţă - medicamente 0,3%
Ajutor de urgenţă - ochelari 0,3%
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale 0,3%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

47,8%

Am primit informaţii utile

28,7%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

Fundaţia le-a asigurat celor mici şi rechizite şi a intervenit şi în
probleme de sănătate. 9 copii cu anumite deficienţe de vedere au
fost duşi la oftamolog şi li s-au făcut ochelari.

În Popeşti, judeţul Bihor, există un centru de plasament pentru
copiii orfani sau abandonaţi. În 2003, FRCCF a deschis un centru
comunitar foarte aproape de instituţie pentru a-i ajuta pe aceşti
copii uitaţi de familie şi marginalizaţi de societate. Centrul
„Prietenia” şi-a propus ca prin diverse activităţi de socializare, la
care să participe atât copiii din centrul de plasament, cât şi cei din
comunitate, să înlăture etichetele discriminatorii puse celor din
instituţie şi izolarea lor de societate. În 2006, aproximativ 240 de
copii, aproape jumătate din centrul de plasament şi restul din sat,
s-au jucat şi au învăţat o mulţime de lucruri noi... împreună.

Pe lângă toate acestea, FRCCF le-a organizat mai multe
evenimente speciale, cele mai importante fiind cel de Ziua
Copilului şi cel de Crăciun. De 1 iunie, 250 de copii au participat
la jocurile şi concursurile pregătite doar pentru ei, care s-au
încheiat cu un picnic în toată regula. De Crăciun, la Serbarea
Pomului de Iarnă au ajuns peste 85 de copii; ei, dar şi ceilalţi copii
din comunitate şi din centru au primit cadouri de la Moş. În vară,
timp de câteva zile, 30 de elevi au fost într-o tabără la Pădurea
Neagră: fundaţia i-a ajutat să iasă din satul şi instituţia pe care
rareori le părăsesc, să cunoască noi locuri şi să îşi facă prieteni. De
asemenea, în luna iunie, 11 voluntari din Ţara Galilor, sosiţi la
Popeşti prin intermediul FRCCF, au organizat pentru copii jocuri
în aer liber, dezbateri despre culturile popoarelor, iar pentru ultima
seară au pregătit împreună un spectacol de obiceiuri şi dansuri
româneşti şi galeze.

În fiecare lună, copiii au participat la diverse cercuri,
dezvoltându-şi aptitudinile şi făcându-şi noi prieteni. Ca de obicei,
cea mai îndrăgită activitate a fost cea de jocuri, cu un program
interesant, dar şi educativ. Aceasta a fost frecventată în medie de
40 de copii. Apoi, alţii au dorit să asculte muzică, alţii să afle mai
multe despre sănătatea lor sau despre mediul înconjurător, numărul
participanţilor la aceste programe fiind de aproximativ 60.
Cercurile de teatru, de tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Bistrei şi de
dansuri au adus împreună de fiecare dată peste 40 de copii, în timp
ce la cele de creaţie şi abilităţi manuale au participat peste 30.
Munca lor la aceste cercuri a fost apreciată şi răsplătită cu premii.
50 de copii care au realizat un program artistic şi un concurs de
poezii de ziua poetului Mihai Eminescu au primit ca premii cărţi.
De asemenea, la sfârşitul lunii martie, peste 50 de copii au
participat la concursul pentru tineri numit Plaiuri bihorene, mai
mult de jumătate dintre ei aflându-se printre câştigători. În luna
iunie, 2 copii foarte talentaţi au participat la concursul internaţional
de artă plastică Nicolae Tonitza, unul dintre ei primind o menţiune
pentru lucrarea sa. La sfârşitul anului, un alt grup de copii s-a
înscris la concursul de desene şi picturi de Crăciun organizat de
Teatrul Arcadia. Ei au fost răsplătiţi cu un premiu II şi cu menţiuni.
Munca celor mici a fost apreciată şi în cadrul unui spectacol de
datini şi obiceiuri de pe Valea Bistrei, organizat tot în decembrie, la
care au participat aproape 70 de copii de la Centrul „Prietenia”.

56,6%

Servicii centre comunitare

Consiliere psihologică

Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea
“Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Am rezultate mai bune la şcoală, cunoştinţe mai
multe
26
Mi-am făcut noi prieteni
26

Centrul Comunitar „Prietenia”
Popeşti

18,2%

7,3%

13%

Tot pentru a-i ajuta pe cei mici să lege prietenii, precum şi pentru a
se simţi valorizaţi, FRCCF a organizat pentru toţi copiii care au
frecventat centrul comunitar petreceri pentru a le sărbători zilele de
naştere. Li s-a cântat La mulţi ani! şi, mai presus de toate lucrurile
pe care le-au primit, au simţit că fac parte dintr-o familie şi că sunt
iubiţi.
FRCCF i-a sprijinit atât pe copiii din centrul de plasament, cât
şi pe cei din comunitate să aibă note mai bune şi să nu se lase
de şcoală. În fiecare lună, aproape 60 de copii cu rezultate
şcolare mai slabe au fost ajutaţi la teme, au primit meditaţii
la limba română, la matematică, la geografie şi engleză.
De asemenea, toţi elevii de clasa a opta au fost consiliaţi
pentru a-şi alege cât mai bine modul în care îşi vor
continua studiile şi meseria pe care doresc să o
practice în viitor. Pentru a se descurca cât mai bine
în viaţă, mai ales după părăsirea instituţiei, copiii
au participat la un grup de formare a autonomiei
personale tot la centrul comunitar „Prietenia”.
În medie, lunar, 35 de copii au fost consiliaţi
în acest scop.

Rareş este în clasa a VIII-a şi locuieşte în centrul de plasament de
la Popeşti, fiind unul dintre copiii fără familie, ale căror unică
speranţă în viaţă sunt prietenii şi oamenii cu suflet bun. El vine la
centrul comunitar al FRCCF încă de la deschiderea acestuia. Aici
şi-a făcut majoritatea prietenilor şi e fericit că, alături de ei, este
aproape întotdeauna cu zâmbetul pe buze şi că timpul trece foarte
repede. Rareş spune că cele mai frumoase momente pe care le-a
trăit în acest an au fost de 1 Martie şi de Crăciun. El a pregătit la
Centrul „Prietenia” alături de amicii săi mărţişoare pe care le-au
dăruit profesoarelor, precum şi doamnelor din sat care nu mai au
pe nimeni alături de ele. De altfel, acestea şi alţi oameni din
Popeşti care au rămas singuri, fără familie, de Crăciun au fost
colindaţi cu mare drag şi voie bună de copii. Rareş spune că nu
poate uita zâmbetele şi ochii acestor oameni şi de câte ori va putea
va repeta astfel de gesturi pentru a nu-i lăsa să simtă singurătatea
pe care el o cunoaşte, din păcate, destul de bine.
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Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică
Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
21,4
50,8
41,2
25,2
24,9
71,2
93,6
99,4
Procentul familiilor care NU le deţin
46
84
2,3
10
20,9

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 63% dintre ele beneficiind de acesta.
De asemenea, 57% au primit ajutor financiar pentru a-şi cumpăra
hrană, iar 31% dintre ele au apelat la serviciile centrului comunitar.
Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel de asistenţă socială, oferită prin
intermediul ajutoarelor financiare pe care le-au primit în situaţii de
criză, şi acelea primite de copii la centrele comunitare.
Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este cel
mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Ajutorul de urgenţă
189
Serviciile Centrului Comunitar
46
Alimente
19

Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 48%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că pot
apela la cineva în caz de nevoie, iar aproape o treime dintre ele au
apreciat informaţiile utile primite. Alţi respondenţi (18%) au
considerat că cea mai importantă schimbare s-a petrecut asupra
copiilor, care învaţă mai bine.
Aproape o treime din cei 102 copii, chestionaţi în cadrul studiului
sociologic, consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare este cum să se
comporte cu cei din jurul lor, adică să fie punctuali, să nu înjure, să
nu se bată etc. Apoi, ei spun că au învăţat să fie mai cuminţi şi mai
buni, sunt mulţumiţi de noile lor cunoştinţe dobândite în cadrul
activităţilor de timp liber, precum şi de informaţiile necesare
pentru şcoală.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
32
Să fiu mai cuminte, mai bun
12
Cunoştinţele dobândite în cadrul activităţilor de timp liber (dans,
arte ş.a.)
11
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit, matematică, română
ş.a.)
11
Importanţa şcolii
10
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, mai mult de un sfert dintre copii spun că au
rezultate mai bune la şcoală şi tot atâţia se bucură de mai mulţi
prieteni.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

62,7%

Ajutor de urgenţă - alimente

Din punctul de vedere al asistenţilor sociali, care au
fost rugaţi să identifice progresul celor chestionaţi,
43% dintre copii relaţionează mai bine cu cei din jur,
iar 35% au rezultate mai bune la şcoală.

30,9%

Tabere, excursii

26,4%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

13,3%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă

12,9%

Ajutor de urgenţă - rechizite

12,6%

Consiliere juridică

Cele mai frecvente progrese identificate de
asistenţii sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Relaţionează mai bine cu cei din jur/au noi
prieteni
44
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/rezultatele
şcolare
36
Sunt mai sociabili
28
Sunt mai interesaţi de şcoală, mai
sârguincioşi
27

6,7%
5,4%

Ajutor de urgenţă - medicamente 0,3%
Ajutor de urgenţă - ochelari 0,3%
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale 0,3%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

47,8%

Am primit informaţii utile

28,7%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

Fundaţia le-a asigurat celor mici şi rechizite şi a intervenit şi în
probleme de sănătate. 9 copii cu anumite deficienţe de vedere au
fost duşi la oftamolog şi li s-au făcut ochelari.

În Popeşti, judeţul Bihor, există un centru de plasament pentru
copiii orfani sau abandonaţi. În 2003, FRCCF a deschis un centru
comunitar foarte aproape de instituţie pentru a-i ajuta pe aceşti
copii uitaţi de familie şi marginalizaţi de societate. Centrul
„Prietenia” şi-a propus ca prin diverse activităţi de socializare, la
care să participe atât copiii din centrul de plasament, cât şi cei din
comunitate, să înlăture etichetele discriminatorii puse celor din
instituţie şi izolarea lor de societate. În 2006, aproximativ 240 de
copii, aproape jumătate din centrul de plasament şi restul din sat,
s-au jucat şi au învăţat o mulţime de lucruri noi... împreună.

Pe lângă toate acestea, FRCCF le-a organizat mai multe
evenimente speciale, cele mai importante fiind cel de Ziua
Copilului şi cel de Crăciun. De 1 iunie, 250 de copii au participat
la jocurile şi concursurile pregătite doar pentru ei, care s-au
încheiat cu un picnic în toată regula. De Crăciun, la Serbarea
Pomului de Iarnă au ajuns peste 85 de copii; ei, dar şi ceilalţi copii
din comunitate şi din centru au primit cadouri de la Moş. În vară,
timp de câteva zile, 30 de elevi au fost într-o tabără la Pădurea
Neagră: fundaţia i-a ajutat să iasă din satul şi instituţia pe care
rareori le părăsesc, să cunoască noi locuri şi să îşi facă prieteni. De
asemenea, în luna iunie, 11 voluntari din Ţara Galilor, sosiţi la
Popeşti prin intermediul FRCCF, au organizat pentru copii jocuri
în aer liber, dezbateri despre culturile popoarelor, iar pentru ultima
seară au pregătit împreună un spectacol de obiceiuri şi dansuri
româneşti şi galeze.

În fiecare lună, copiii au participat la diverse cercuri,
dezvoltându-şi aptitudinile şi făcându-şi noi prieteni. Ca de obicei,
cea mai îndrăgită activitate a fost cea de jocuri, cu un program
interesant, dar şi educativ. Aceasta a fost frecventată în medie de
40 de copii. Apoi, alţii au dorit să asculte muzică, alţii să afle mai
multe despre sănătatea lor sau despre mediul înconjurător, numărul
participanţilor la aceste programe fiind de aproximativ 60.
Cercurile de teatru, de tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Bistrei şi de
dansuri au adus împreună de fiecare dată peste 40 de copii, în timp
ce la cele de creaţie şi abilităţi manuale au participat peste 30.
Munca lor la aceste cercuri a fost apreciată şi răsplătită cu premii.
50 de copii care au realizat un program artistic şi un concurs de
poezii de ziua poetului Mihai Eminescu au primit ca premii cărţi.
De asemenea, la sfârşitul lunii martie, peste 50 de copii au
participat la concursul pentru tineri numit Plaiuri bihorene, mai
mult de jumătate dintre ei aflându-se printre câştigători. În luna
iunie, 2 copii foarte talentaţi au participat la concursul internaţional
de artă plastică Nicolae Tonitza, unul dintre ei primind o menţiune
pentru lucrarea sa. La sfârşitul anului, un alt grup de copii s-a
înscris la concursul de desene şi picturi de Crăciun organizat de
Teatrul Arcadia. Ei au fost răsplătiţi cu un premiu II şi cu menţiuni.
Munca celor mici a fost apreciată şi în cadrul unui spectacol de
datini şi obiceiuri de pe Valea Bistrei, organizat tot în decembrie, la
care au participat aproape 70 de copii de la Centrul „Prietenia”.

56,6%

Servicii centre comunitare

Consiliere psihologică

Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea
“Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Am rezultate mai bune la şcoală, cunoştinţe mai
multe
26
Mi-am făcut noi prieteni
26

Centrul Comunitar „Prietenia”
Popeşti

18,2%

7,3%

13%

Tot pentru a-i ajuta pe cei mici să lege prietenii, precum şi pentru a
se simţi valorizaţi, FRCCF a organizat pentru toţi copiii care au
frecventat centrul comunitar petreceri pentru a le sărbători zilele de
naştere. Li s-a cântat La mulţi ani! şi, mai presus de toate lucrurile
pe care le-au primit, au simţit că fac parte dintr-o familie şi că sunt
iubiţi.
FRCCF i-a sprijinit atât pe copiii din centrul de plasament, cât
şi pe cei din comunitate să aibă note mai bune şi să nu se lase
de şcoală. În fiecare lună, aproape 60 de copii cu rezultate
şcolare mai slabe au fost ajutaţi la teme, au primit meditaţii
la limba română, la matematică, la geografie şi engleză.
De asemenea, toţi elevii de clasa a opta au fost consiliaţi
pentru a-şi alege cât mai bine modul în care îşi vor
continua studiile şi meseria pe care doresc să o
practice în viitor. Pentru a se descurca cât mai bine
în viaţă, mai ales după părăsirea instituţiei, copiii
au participat la un grup de formare a autonomiei
personale tot la centrul comunitar „Prietenia”.
În medie, lunar, 35 de copii au fost consiliaţi
în acest scop.

Rareş este în clasa a VIII-a şi locuieşte în centrul de plasament de
la Popeşti, fiind unul dintre copiii fără familie, ale căror unică
speranţă în viaţă sunt prietenii şi oamenii cu suflet bun. El vine la
centrul comunitar al FRCCF încă de la deschiderea acestuia. Aici
şi-a făcut majoritatea prietenilor şi e fericit că, alături de ei, este
aproape întotdeauna cu zâmbetul pe buze şi că timpul trece foarte
repede. Rareş spune că cele mai frumoase momente pe care le-a
trăit în acest an au fost de 1 Martie şi de Crăciun. El a pregătit la
Centrul „Prietenia” alături de amicii săi mărţişoare pe care le-au
dăruit profesoarelor, precum şi doamnelor din sat care nu mai au
pe nimeni alături de ele. De altfel, acestea şi alţi oameni din
Popeşti care au rămas singuri, fără familie, de Crăciun au fost
colindaţi cu mare drag şi voie bună de copii. Rareş spune că nu
poate uita zâmbetele şi ochii acestor oameni şi de câte ori va putea
va repeta astfel de gesturi pentru a nu-i lăsa să simtă singurătatea
pe care el o cunoaşte, din păcate, destul de bine.

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Bihor

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Bihor
11

14

Dezvoltare comunitară rurală
Leş
Ultimul an de activitate al fundaţiei în proiectul de la Leş, un sat
aflat la 15 km distanţă de Oradea, s-a concentrat pe sprijinirea
copiilor din comunitate să nu se lase de şcoală şi să îşi găsească
meseria care li se potriveşte cel mai bine.
Proiectul din Leş a început în 1999, pentru a ajuta copiii din
această comunitate, în care o mare parte din oameni nu aveau
locuri de muncă, trăind doar din alocaţiile celor mici. În program,
au fost înscrişi 200 de copii din satele Leş, Păuşa şi Şauaieu, iar
munca specialiştilor FRCCF s-a concentrat pe activităţi educative
şi de socializare. Fundaţia i-a ajutat şi pe absolvenţii de clase
primare din Păuşa şi Şauaieu, precum şi pe o parte din liceenii din
cele trei sate să îşi continue studiile, asigurându-le transportul spre
şcoli. Şi asta în condiţiile în care singura şcoală cu clase de
gimnaziu se află la Leş, iar cele mai apropiate licee sau şcoli
profesionale sunt cele din Oradea.
În 2006, 40 de tineri din aceste localităţi au fost orientaţi şcolar şi
profesional, pe parcursul mai multor şedinţe de consiliere. Ei au
fost ajutaţi să îşi aleagă liceul care li se potriveşte, în funcţie de
aptitudinile şi rezultatele lor şcolare, precum şi meseria spre care
să se îndrepte în viitor, fiind luate în calcul nevoile lor şi cerinţele
de pe piaţa de muncă locală.
De asemenea, FRCCF a suportat toate cheltuielile de transport
pentru 25 de tineri din cele trei sate care urmau un liceu din
Oradea, precum şi pe cele pentru 20 de micuţi din Păuşa şi
Şauaieu, ca aceştia să îşi continue studiile gimnaziale la Leş. La
sfârşit de an şcolar, cei mai buni elevi din aceste
comunităţi au fost premiaţi şi de fundaţie.

În vacanţa de vară, adolescenţii din Leş au învăţat ce înseamnă
voluntariatul şi munca pentru comunitate alături de un grup de
voluntari din Ţara Galilor. Ei au vopsit gardul şcolii şi leagănele de
aici, iar apoi au organizat două mici spectacole. Copiii din
localitate au pus la cale o scenetă în limba engleză, iar voluntarii
galezi au pregătit un dans tradiţional.
De Crăciun, toţi cei 200 de copii din comunitate au primit cadouri
din partea FRCCF şi au fost organizate spectacole speciale în toate
cele trei şcoli.

O atenţie specială au primit-o şi adolescenţii care şi-au creat un
club al lor unde au dezbătut împreună problemele şi bucuriile
specifice vârstei lor. De consiliere psihologică individuală, pentru
probleme ca anxietate, tulburări de comportament cauzate de
mediul în care trăiesc, conflicte cu părinţii, consecinţe mai grave
ale abuzului exercitat asupra lor, au beneficiat aproape 60 de copii,
primind tot suportul emoţional şi ajutorul profesionist de care
aveau nevoie.
FRCCF îşi îndreaptă întotdeauna atenţia şi spre familiile din care
provin copiii pe care îi dorim mai fericiţi. Cele aproape 400 de
familii incluse în proiectul de la Oradea au fost sprijinite şi
financiar în momentele de criză, fiind acordate aproximativ 650 de
ajutoare de urgenţă. Astfel, familiile şi-au putut plăti utilităţile, au
cumpărat alimente şi haine necesare celor mici. De asemenea,
pentru a reduce o parte din cheltuielile familiilor, peste 40 de copii
au primit la începutul anului şcolar rechizite din partea fundaţiei.
De asemenea, 21 de persoane au fost ajutate să îşi găsească un loc
de muncă şi să aducă un venit stabil în casă, iar 4 familii au fost
incluse în programul de renovări al Habitat for Humanity, pentru aşi îmbunătăţi condiţiile în care locuiesc.
Alţi aproape 50 de oameni au primit sfatul şi ajutorul consilierului
juridic pentru cazuri precum cele de divorţ, de obţinerea custodiei
unui copil, de primirea unei locuinţe sociale, de conflicte de muncă
şi altele. De asemenea, 10 părinţi au participat la cursuri care au
avut ca scop prevenirea abuzului copiilor. Ei au învăţat cum să îşi
educe copiii fără să folosească bătaia sau cuvintele urâte şi cum să
îşi rezolve în mod eficient conflictele cu aceştia. Mai mult, 40 de
adulţi au fost consiliaţi individual de psihologul FRCCF pentru
probleme legate mai ales de modul de educaţie a copiilor, de
certurile din familii şi de depresii.
Pentru ca micuţii să simtă şi mai mult că sunt iubiţi şi extrem de
importanţi pentru comunitatea lor, pe parcursul anului, fundaţia a
organizat câteva evenimente speciale pentru ei. De 1 iunie, Ziua
Internaţională a Copilului, FRCCF împreună cu mai mulţi
parteneri locali, printre care şi Primăria Oradea, au organizat în
Parcul „Nicolae Bălcescu” o serie de jocuri, concursuri pentru
copii, o tombolă şi concerte, toate reunite sub numele de Ziua
Copiilor. Evenimentul s-a aflat la cea de a treia ediţie. Cei mici au
primit jucării şi dulciuri, iar în parc, pe parcursul zilei, au venit
peste 1.000 de copii. În cadrul centrului comunitar, copiilor le-au
fost sărbătorite zilele de naştere, iar de Crăciun au organizat o
serbare specială, primind şi cadouri de la Moş. De Ziua Universală
a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), cei mici s-au putut înscrie
la un concurs de eseuri pe această temă, iar cei mai creativi au
primit ca premii jucării.

Pentru a realiza studiul sociologic privind profilul beneficiarilor şi
impactul muncii fundaţiei asupra acestora, la sfârşitul anului 2006,
în Oradea, au fost chestionate 314 familii, care însumează 1.640 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
102 copii.
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF au în medie 5 membri; aproape
jumătate (44,6%) dintre acestea au 3 sau mai mulţi copii şi în
fiecare încăpere a casei locuiesc în medie, 3,4 persoane. 50,8%
dintre familii sunt de etnie română, 26,7% de etnie maghiară, 10%
de etnie romă şi 11,5% de etnie mixtă.
Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Mamele au în medie 9,5 clase, în timp ce taţii au 10 clase. Copiii
lor au rezultate destul de slabe la şcoală, iar aproape 6% dintre ei
au fost cel puţin o dată corigenţi sau repetenţi.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 320 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 389 de lei noi.
Mai mult de un sfert din femei nu au nici un venit şi doar 49%
dintre bărbaţi au un salariu constant. De asemenea, pentru unele
familii alocaţiile copiilor sunt singura lor sursă de venit.
Starea de sănătate a familiilor este destul de precară. 28% dintre
persoanele chestionate spun că au probleme de sănătate: 43%
dintre mame, 42% dintre taţi şi 19% din copii.
Oamenii ajutaţi de FRCCF duc lipsă deseori de utilităţi şi bunuri
de bază. De exemplu, 84% din familii nu au acasă o bucătărie,
46% dintre ele nu au baie, iar 21% nu au apă curentă. Apoi, 41%
dintre familii nu au o maşină de spălat în casă, iar 25% nici măcar
un frigider.

Sursele de venit ale mamelor

venituri ocazionale (3%)
alte venituri (3%)
fără venit (26%)

ajutor social (8%)

Florin este acum în clasa întâi şi locuieşte alături de mama sa,
într-o casă asigurată de o familie extrem de generoasă. Cei doi au
acum din ce trăi şi sunt fericiţi împreună.
La începutul verii lui 2006, tatăl lui Florin a murit, iar odată cu el
a fost pierdută şi singura sursă de venit a familiei. Ei locuiau
atunci în chirie într-o casă dărăpănată, fără lumină şi apă. Mama
a rămas singură cu băiatul de 7 ani. Mai mult, rudele soţului nici
nu doreau să audă de cei doi şi le-au pus chiar piedici în obţinerea
pensiei de urmaş şi a alocaţiei monoparentale la care ar fi avut
dreptul. Mama şi copilul nu aveau nici un ban, proprietarul casei
în care locuiau le-a cerut să se mute, iar Florin trebuia neapărat
să fie înscris la şcoală.
Asistentul social al FRCCF a intervenit în această familie, alături
de juristul fundaţiei. Împreună au reuşit să îi obţină mamei
alocaţia monoparentală şi un loc de muncă la o fabrică de pantofi.
De asemenea, au găsit pentru ei şi o locuinţă decentă. O familie
din zona în care locuiau a auzit de problemele celor doi şi i-a
primit în curtea ei, într-o casă pe care nu o folosea, fără să le
ceară bani în schimb. Pentru că se apropia toamna, iar Florin
avea deja vârsta de şcoală, asistentul social l-a înscris pe copil în
clasa întâi.
Acum cei doi sunt foarte bine. Lui Florin îi place la şcoală, îi
place să scrie şi să deseneze, iar mama lucrează în continuare la
fabrica de pantofi şi e deseori ajutată de noii săi vecini.

pensie (16%)
alocaţii (2%)
salariu (42%)

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (14%)

pensie (20%)

alte venituri (6%)

fără venit (11%)

salariu (49%)
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Centrul Comunitar
Oradea
În 2006, zeci de copii au trecut pragul centrului comunitar din
Oradea, iar asistenţii sociali de aici şi-au oferit sprijinul pentru
aproape 400 de familii cu venituri reduse ai căror copii sunt
înscrişi în programele FRCCF. Copiii au acum note mai bune la
şcoală, au mai multă încredere în forţele lor şi îşi cunosc
drepturile, sunt mai comunicativi şi mai creativi. Părinţii au ieşit cu
bine din mai multe situaţii de criză şi au avut mereu pe cineva
aproape de ei pentru a-i cere sfatul şi ajutorul.
Centrul comunitar din Oradea a fost deschis în 2002. De atunci,
aici vin zilnic aproximativ 50 de copii pentru a învăţa, pentru a
cere ajutorul unui psiholog sau psihopedagog, pentru a se juca sau
pur şi simplu pentru a fi într-un mediu în care se simt în siguranţă,
fericiţi şi iubiţi.
În 2006, în fiecare lună, peste 40 de copii din clasele primare au
fost sprijiniţi la temele zilnice sau de vacanţă şi tot cam atâţia elevi
din clasele de gimnaziu au participat la meditaţii de matematică şi
de română. Mai mult, cei care au avut nevoie, au beneficiat şi de
ajutorul psihopedagogului, fiind îndrumaţi cum să înveţe şi
motivaţi pentru şcoală. De altfel, psihopedagogul i-a ajutat şi pe
cei care întâmpinau mari probleme de vorbire şi pe cei care nu
puteau ţine pasul cu ceilalţi copii la scrierea temelor. Rezultatele
nu au întârziat să apară. Copiii au început să aibă note mai bune şi
să meargă la şcoală cu mai multă încredere în ei.
Cele mai vizibile reuşite au fost cele din cadrul proiectului
Prevenirea abandonului şcolar prin centre comunitare, finanţat de
Uniunea Europeană prin programul Phare 2003 Consolidarea
Societăţii Civile în România, Componenta ACCESS Social, care a
început la sfârşitul anului 2005 şi s-a încheiat în toamna lui 2006.
34 din cei 40 de copii, înscrişi în acest proiect pentru că aveau
corigenţe, iar unii dintre ei se aflau chiar în risc de repetenţie, au
promovat clasa. Mai mult, toţi absolvenţii de clasa a VIII-a îşi
continuă studiile, iar la mai mult de jumătate din copii s-a observat
şi o creştere a motivaţiei şcolare. Profesorii spun că ei sunt mai
activi la oră, mai interesaţi de ceea ce li se predă şi lipsesc mai rar
de la şcoală. De asemenea, o mare parte din părinţii elevilor au
devenit mult mai interesaţi de
educaţia acestora: îi ajută la
teme sau îi supraveghează
şi participă la şedinţele
cu părinţii.
10 copii cu probleme
speciale de învăţare au
fost ajutaţi prin
proiectul Reuşim la
şcoală împreună cu
FORNETTI
(octombrie 2005martie 2006) să fie
mai siguri pe ei şi să
aibă note mai bune.
De asemenea,
copiii lipsesc mai
rar de la ore şi au
învăţat şi
metode potrivite
lor pentru
învăţare.

Tot în 2006, la centrul comunitar, aproximativ 50 de elevi din
clasele V-VIII au fost consiliaţi pentru a-şi alege din timp liceul pe
care vor să îl urmeze, după dorinţele şi abilităţile lor, dar şi pentru
a-şi găsi meseria care li s-ar potrivi cel mai bine. Copiii au avut
ocazia chiar să cunoască îndeaproape unele meserii. Ei au vizitat o
tipografie, un ziar, tribunalul, o bibliotecă şi mai multe fabrici. De
asemenea, 25 de copii de vârstă preşcolară care nu au fost
niciodată la grădiniţă au primit, în vară, toată atenţia specialiştilor
FRCCF pentru a fi la fel de bine pregătiţi pentru clasa întâi ca şi
viitorii lor colegi.
Copiii vin la centrul comunitar din Oradea şi pentru că aici pot să
se joace în voie. Pentru a le canaliza energia cât mai cu folos, ei au
fost implicaţi în diverse activităţi de timp liber care să le stimuleze
imaginaţia, să le aducă informaţii noi şi să îi facă să se simtă bine.
Jocurile şi activităţile sportive au fost cea mai mare bucurie a celor
mici care au participat în număr mare la acestea, mai ales pe
timpul vacanţei, când foarte puţini dintre ei au reuşit să iasă din
oraş. Apoi, în fiecare lună, aproape 50 de copii au participat la
cercurile de creaţie unde au desenat şi pictat, inclusiv pe sticlă şi
pietre, au învăţat să facă mici obiecte de artizanat şi să
mulţumească celor dragi prin felicitări făcute chiar de ei. Alţii au
vrut să studieze în timpul liber limba engleză, să înveţe să lucreze
la un computer sau au stat şi ascultat cu mare atenţie care le sunt
drepturile sau ce ar trebui să facă pentru a se menţine sănătoşi. La
toate aceste ultime activităţi au participat în medie 55 de copii pe
lună.
Pentru a spori interesul celor mici pentru artă, o parte dintre ei au
fost incluşi şi în proiectul Împreună pentru comunitate prin artă,
finanţat printr-un program al Fundaţiei „Oameni pentru
Comunitate” susţinut prin donaţii salariale de angajaţii companiei
Coca-Cola HBC România, din regiunea de nord-vest. Proiectul de
7 luni a început în toamna lui 2006. În prima etapă, 20 de copii au
învăţat diverse tehnici de pictură şi de artizanat, iar înainte de
Crăciun ei şi-au deschis la centrul comunitar prima expoziţie. De
asemenea, pe parcursul primelor luni, copiii au participat la câteva
lecţii de arhitectură, vizitând mai multe clădiri importante din
Oradea şi învăţând caracteristicile de bază ale unor stiluri
arhitecturale din oraş.
Pe timpul vacanţei de vară, FRCCF a pregătit pentru copii şi ieşiri
în afara oraşului sau în locuri unde rareori se întâmplă ca aceştia să
iasă împreună cu familia. Astfel, peste 100 de copii au fost în
excursii la Peştera Urşilor şi tot cam atâţia au ajuns la Rieni, la
fabrica de răcoritoare. Apoi, alţi aproximativ 70 de copii au ieşit la
picnic şi au vizitat grădina zoologică.
Pentru că majoritatea copiilor provin din familii cu mari probleme
(lipsa banilor, certuri frecvente, alcoolism) şi pentru că de multe
ori acasă nu primesc atenţia şi sfaturile potrivite, cei mici au
deseori nevoie de a sta de vorbă cu cineva care să îi înţeleagă şi să
îi ajute. Pentru că FRCCF vrea să le ofere cel mai bun sprijin,
copiii pot apela oricând la psihologul centrului.
În 2006, a fost creat un grup pentru copiii abuzaţi emoţional şi
uneori şi fizic la care au participat 10 copii care au fost ajutaţi, pe
parcursul a şase luni, să treacă peste momentele grele pe care le
trăiesc deseori şi învăţaţi cum să se apare emoţional de vorbele
urâte care li se adresează. Acest grup a fost organizat în parteneriat
cu asociaţia Artemis. De asemenea, alţi 12 copii au fost consiliaţi
în cadrul unui grup destinat celor care provin din familii cu părinţi
alcoolici. Aici, ei au aflat tot ceea ce trebuie să ştie despre alcool şi
efectele lui negative şi au primit sfaturile necesare legate de
comportamentul şi relaţia cu părinţii alcoolici.
Intervenţia psihologică pentru 15 dintre copiii supuşi violenţei
domestice a fost posibilă datorită subvenţiilor primite din partea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică ce înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială.

Centrul Comunitar
Satu Mare
Peste 200 de copii din Satu Mare care provin din familii cu
venituri foarte mici au încheiat anul 2006 mai bine pregătiţi pentru
şcoală, cu mai multă încredere în forţele lor şi, foarte important,
alături de familiile din care provin. Ei sunt cei care au beneficiat de
serviciile centrului comunitar FRCCF din Satu Mare. Alături de ei,
peste 300 de familii au fost ajutate să treacă peste situaţiile de criză
care apar atât de des în viaţa lor, mai ales din cauza sărăciei şi a
excluderii sociale.
Pentru că de cele mai multe ori nu au pe nimeni acasă care să îi
îndrume pentru şcoală, copiii vin la centrul comunitar să ceară
sprijin la teme şi meditaţii pentru materiile la care au mari
probleme. Părinţii lor sunt prea ocupaţi să strângă bani pentru
nevoile minime ale familiei, nu au cunoştinţele necesare pentru a-i
ajuta sau, şi mai rău, în unele cazuri, nu consideră educaţia copiilor
a fi un lucru important. Astfel, cei mici vin la FRCCF pentru a
primi ajutorul de care au mare nevoie.
În 2006, în fiecare lună au primit sprijin la teme, în medie, 25 de
copii. Tot cam atâţia au beneficiat de meditaţii la limba română şi
la matematică, iar 8 dintre ei, pentru că aveau mari probleme de
scris şi de citit, au participat la cursurile de alfabetizare ţinute la
centrul comunitar. O atenţie specială li s-a acordat copiilor cu
deficienţe de vorbire şi pronunţie. 31 dintre ei au primit asistenţa
psihopedagogului, iar lor li s-au alăturat alţi 19 preşcolari din
grădiniţele partenere, care au fost pregătiţi în acest fel pentru clasa
întâi.
Pentru a nu se lăsa de şcoală şi a scăpa de corigenţe sau repetenţie,
40 de elevi care frecventează centrul comunitar au fost înscrişi în
proiectul Prevenirea abandonului şcolar prin centre comunitare,
finanţat de Uniunea Europeană. Rezultatele muncii din acest
proiect şi nu numai au fost vizibile la sfârşitul anului şcolar 20052006. Din cei 40 de copii aflaţi în risc de abandon şcolar, 38 au
promovat clasa, reuşind să scape de corigenţe şi repetenţie. Mai
mult, la jumătate dintre elevi s-a observat şi o creştere
semnificativă a notelor, iar absolvenţii de gimnaziu şi-au luat
capacitatea, în prezent, urmând un liceu. De asemenea, o mare
parte din copii lipsesc mai rar de la şcoală şi chiar sunt mai
motivaţi să participe la ore.
Tot pentru a preveni abandonul şcolar, alţi 11 copii cu probleme
speciale de învăţare au fost ajutaţi să aibă note mai bune prin
proiectul Reuşim la şcoală împreună cu FORNETTI, desfăşurat în
perioada octombrie 2005-martie 2006. Ei au început să aibă
rezultate şcolare mai bune, să lipsească mai rar de la ore,
observându-se şi o creştere a capacităţii lor de învăţare.
Unii dintre copii vin la centru şi pentru că au nevoie de cineva care
să îi asculte, să îi înţeleagă şi să le dea sfaturile cele mai bune
pentru a trece peste momente grele cum ar fi cele de abuz fizic sau
emoţional, neînţelegeri cu familia, cu prietenii, probleme la şcoală
şi altele. În 2006, 70 de copii şi adolescenţi au beneficiat de
consiliere psihologică din partea specialistului fundaţiei. Aproape
jumătate dintre ei au fost consiliaţi în probleme legate de abuzuri
fizice şi emoţionale. Ajutorul acordat în cazul a 15 copii abuzaţi a
fost posibil datorită subvenţiilor primite de la Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică ce
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
De asemenea, copiii au primit sprijin în rezolvarea
tulburărilor de comportament, a dificultăţilor de învăţare,
de comunicare şi de relaţionare cu cei din jur.
Majoritatea cazurilor au fost rezolvate, copiii reacţionând
bine la intervenţiile psihologului. În probleme mai grave
de abuz, FRCCF a colaborat cu asociaţia ARTEMIS.

Copiii au fost implicaţi şi în grupuri de consiliere psihologică
pentru a-şi îmbunătăţi comunicarea cu familia. De altfel, la acestea
au participat şi părinţii, lucrându-se cu ambele părţi implicate în
conflicte sau cazuri de abuz. În total, aici au fost ajutaţi 25 de copii
şi adolescenţi şi 16 adulţi. La finalul grupurilor s-a observat
îmbunătăţirea comunicării dintre ei, iar riscul de agresivitate şi
violenţă a scăzut semnificativ. Pe lângă aceste grupuri au fost
create şi altele de dezvoltare personală şi de suport. 15 adolescenţi
au participat la un grup de dezvoltare, prin care şi-au îmbunătăţit
comportamentul atât la şcoală, cât şi la centru, respectând regulile
de aici şi fiind mult mai puţin agresivi fizic sau verbal. Alţi 11 au
frecventat grupul de suport pentru copiii cu părinţi alcoolici. Ei au
învăţat să îşi controleze emoţiile şi să comunice mai bine cu
părinţii lor dependenţi de alcool.
FRCCF le-a oferit copiilor informaţii şi consiliere pentru sănătatea
lor. Astfel, 31 de copii şi adolescenţi au participat de două ori pe
lună la activităţile de acest tip organizate pe următoarele teme:
igiena personală, cea sexuală şi prevenirea infectării cu HIV/SIDA.
Adolescenţii au fost ajutaţi să îşi aleagă liceele şi meseriile
potrivite, fiind orientaţi şcolar şi profesional în funcţie de dorinţele
şi capacităţile lor. Ei au avut ocazia de a cunoaşte mai îndeaproape
unele meserii cum ar fi cele de manichiuristă şi pilot în cadrul Zilei
Carierei, organizate în luna august.
Copiii care au venit la centrul comunitar au putut să îşi ocupe
timpul liber cu activităţi de relaxare, dar şi care să le stimuleze
imaginaţia şi să le dezvolte abilităţile. Astfel, ei au participat în
număr mare la atelierul de creaţie unde, pe parcursul anului, au
desenat, pictat, au confecţionat măşti, felicitări, mărţişoare, au
făcut colaje şi s-au simţit foarte bine. De asemenea, ei au participat
la concursuri sportive şi jocuri distractive, iar cei care au dorit să
înveţe mici secrete de grădinărit s-au înscris la clubul Micii
Grădinari, având grijă de curtea şi grădina centrului comunitar.
Ajutorul dat familiilor cu venituri reduse din Satu Mare nu s-a
oprit la serviciile oferite copiilor. În atenţia FRCCF au intrat şi
părinţii acestora. Ei au primit sfatul asistenţilor sociali şi au fost
ajutaţi să depăşească momentele de criză ale familiei, beneficiind
şi de un sprijin financiar din partea fundaţiei. Astfel, au fost
acordate 176 de ajutoare de urgenţă pentru plata cheltuielilor de
gaz, energie electrică, precum şi pentru cumpărarea lemnelor
pentru iarnă, a alimentelor sau a rechizitelor şi a hainelor pentru
cei mici. Părinţii au primit atunci când au avut nevoie şi ajutorul
unui consilier juridic. Acesta i-a sprijinit în acţiuni precum cele de
obţinere sau păstrare a unei locuinţe şi cele de divorţ.
De ajutorul psihologului centrului au beneficiat şi părinţii copiilor.
21 dintre ei au primit consiliere individuală pentru a-şi îmbunătăţi
relaţia cu copiii, pentru a evita conflictele din familie sau pentru a
trece peste
momente dificile
precum cele de
divorţ.
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8 adulţi au participat şi la un curs parental la care au învăţat tehnici
de negociere cu adolescenţii şi metode neagresive de educaţie a
copiilor. 10 părinţi s-au arătat interesaţi şi de informaţiile şi
sfaturile oferite în cadrul şedinţelor de consiliere pentru sănătate,
iar alţii 2 au luat parte la cursurile de alfabetizare, pentru că aveau
probleme mari de scris şi citit.
Pe parcursul întregului an, copiii ajutaţi de FRCCF au participat şi
la câteva evenimente speciale, organizate pentru a-i face să simtă
că sunt importanţi pentru comunitatea în care trăiesc şi că sunt
ocrotiţi. De asemenea, fundaţia a dorit ca ei să se simtă bine în
momente importante ca Ziua Internaţională a Copiilor sau Crăciun.
De 1 iunie, curtea centrului comunitar s-a umplut de copii peste
100. Ei au participat la diverse activităţi distractive precum pictura
pe faţă, coafuri trăznite, dar şi la concursuri precum cel de desene
pe asfalt sau aruncatul la ţintă. Toţi au primit ca premii jucării şi
dulciuri. De Halloween, cei mici au avut parte de un carnaval la
care au participat cu costume confecţionate chiar de ei la cercurile
de creaţie. În 20 noiembrie, de Ziua Universală a Drepturilor
Copilului, aproximativ 30 de copii şi-au pictat drepturile pe
baloane pe care apoi le-au împărţit trecătorilor în centrul oraşului.
60 de copii au primit cadouri de Moş Nicolae, iar în apropierea
Crăciunului, ei au organizat o serbare cu poezii şi colinde. La
aceasta au participat 100 de copii. Toţi au primit cadouri de la
Moş.

Sursele de venit ale mamelor

venituri ocazionale (1%)
alte venituri (2%)

Raluca este acum în clasa întâi. Îi place la şcoală. Îi place să
înveţe şi să se joace în pauze cu prietenii pe care şi i-a făcut aici.
În urmă cu câteva luni ea nu avea prieteni şi nu vorbea cu nimeni,
decât cu părinţii şi bunicii ei. Raluca trăieşte în sărăcie într-o casă
în care stă alături de mama, tata, sora ei mai mare şi bunici. Tata
lipseşte foarte des de acasă, lucrând în construcţii. Fetiţa a ajuns
la centru adusă de mama ei care nu mai ştia ce să facă: Raluca nu
vorbea cu nimeni din afara casei şi chiar şi acasă era retrasă, iar
în câteva luni trebuia să meargă la şcoală. Ea a început să
participe la activităţile centrului şi a fost luată în grijă de
psihologul şi psihopedagogul de aici. Specialiştii fundaţiei au
observat că problemele de comunicare ale copilului corespund cu
cele ale părinţilor de acasă. Aceştia vorbeau şi se întâlneau rar.
După 3 luni de eforturi, Raluca a început să comunice nonverbal
cu cei din centru. Arăta prin zâmbet şi prin tot ceea ce făcea că îi
place să vină aici. Apoi, a început să vorbească cu psihologul şi
psihopedagogul în care avea deja încredere. Încet-încet s-a
deschis şi a început să comunice şi cu copiii din centru. Şi-a făcut
prieteni noi, iar la şcoală nu a întâmpinat nici o problemă de
comunicare cu cei din jur.
La sfârşitul anului 2006, FRCCF a cules informaţii despre profilul
beneficiarilor săi şi despre impactul muncii fundaţiei asupra
acestora. Pentru acest studiu sociologic, în Satu Mare, au fost
chestionate 226 de familii, care însumează aproximativ 1.000 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
95 de copii.
Profilul beneficiarilor
La Satu Mare, familiile asistate de FRCCF au în medie 4,7
membri, o treime (33%) dintre acestea au 3 sau mai mulţi copii şi

fără venit (37%)

ajutor social (4%)
pensie (11%)

alocaţii (1%)
salariu (44%)

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (17%)

alte venituri (1%)

pensie (15%)
fără venit (15%)

În vacanţa de vară, 40 de copii au fost în excursie la Valea Măriei,
alţii 28 au ajuns la Băile Acâş, iar alţi aproape 140 au fost ieşit la
picnic şi au vizitat diverse obiective din judeţul Sălaj şi din Ţara
Oaşului.
FRCCF a dorit să îi înveţe pe cei mici să ajute şi ei alţi oameni
care au nevoie de sprijin. Astfel, în primăvara anului 2006, copiii
din centru au fost implicaţi într-o acţiune de strângere de ajutoare
pentru oamenii afectaţi de inundaţii, din sudul ţării. Ei au reuşit să
adune 10 cutii de haine, 4 de încălţăminte şi 5 de jucării. Donaţiile
au ajuns la sinistraţi prin intermediul unei parohii ortodoxe care
făcea transporturi regulate în aceste zone.

Dezvoltare comunitară rurală
Măguri-Răcătău

salariu (52%)

locuiesc în medie 3 persoane într-o încăpere. 44,4% dintre familii
sunt de etnie română, 45,8% de etnie maghiară şi 9,8% de etnie
romă.
Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Atât mamele, cât şi taţii au în medie 9 clase. Copiii lor au rezultate
slabe la şcoală, iar 4% dintre ei au fost cel puţin o dată corigenţi
sau repetenţi. Eşecul şcolar poate fi explicat şi prin faptul că ei nu
au acasă un loc al lor pentru a învăţa, 62% afirmând acest lucru.
De asemenea, 28% dintre copii spun că părinţii nu se ocupă de ei şi
19% declară că nu se simt bine acasă.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 327 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 330 de lei noi. Mai mult de un sfert din femei nu au nici un
venit şi doar 52% dintre bărbaţi au un salariu constant. De
asemenea, pentru unele familii, alocaţiile copiilor sunt singura
sursă de venit.
Starea de sănătate a beneficiarilor este în unele cazuri precară.
14% dintre persoanele chestionate spun că au probleme de
sănătate: 20% dintre mame, 22% dintre taţi şi 8% din copii. De
asemenea, 10% dintre femei şi 11,5% dintre taţi au fost spitalizaţi
pe parcursul anului 2006.
Oamenii ajutaţi de FRCCF duc lipsă deseori de utilităţi şi bunuri
de bază. De exemplu, 40% din familii nu au acasă apă, 33% dintre
ele nu au gaz, iar 35% nu au baie. Apoi, 62% dintre familii nu au o
maşină de spălat în casă, iar 34% nici măcar un frigider.
Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Procentul familiilor care NU le deţin
15,1
92
62,2
33,8
87,1
99,6
100
99,6

Măguri-Răcătău, comuna montană cu cea mai mare întindere din
Cluj şi din ţară, a fost inclusă în programul de dezvoltare
comunitară al Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi
Familie în 2004. Munca FRCCF de aici a început cu renovarea
internatului şcolar unde să poată locui copiii care stau foarte
departe de şcoală, iar drumul de acasă până aici şi înapoi le ia ore
întregi. Fundaţia a dorit să ajute comunitatea oferind mai multe
şanse celor mai mici membri ai săi să înveţe şi să îşi continue
studiile. Asta în condiţiile în care numărul oamenilor care au
terminat un liceu sau o şcoală profesională este extrem de redus în
această zonă. Alături de generaţiile de acum se află FRCCF care
încearcă să le fie în fiecare zi aproape şi să le asigure condiţiile
cele mai bune pentru a învăţa.
În anul 2006, aproape 40 de copii din comunitate au stat la
internatul de aici, nemaifiind nevoiţi să piardă ore în şir pe drumul
de acasă la şcoală şi înapoi. Ei au fost odihniţi şi au putut participa
mult mai activ la ore. De asemenea, copiii au fost ajutaţi la teme
zilnic. Mai mult, toate costurile lor cu mâncarea au fost suportate
de către fundaţie, pentru a fi siguri că au tot ceea ce le trebuie şi
pentru ca părinţii lor să îi poată lăsa aici în fiecare săptămână.
Rezultatele au apărut şi sunt vizibile în dorinţa copiilor de studia,
în efortul lor de a sta departe de cei de acasă pentru a avea
rezultate mai bune la şcoală şi chiar în bagajul lor de cunoştinţe net
îmbunătăţit.
De altfel, accesul copiilor la informaţii este şi mai mare acum,
pentru că au în şcoală o bibliotecă nouă. Aceasta a fost realizată în
vara anului 2006. 9 sponsori englezi, oameni extrem de generoşi,
au ales ca prin intermediul fundaţiei şi al EveryChild, partenerul
principal al FRCCF, să ajute comunitatea de aici. Ei au venit în
România şi au pus umărul la realizarea acestei biblioteci. Englezii
au finanţat renovarea sălii (de la zugrăvit până la punerea
parchetului şi a mochetei) şi chiar au dat o mână de ajutor la
lucrările făcute. Apoi, ei au donat bani şi pentru cărţile din
bibliotecă, valoarea acestora ridicându-se la aproximativ 3750 de
lei noi. Mobilierul pentru sală a fost asigurat din fondurile şcolii
din Măguri.
Călin este elev în clasa a VII-a şi se află la şcoala din
Măguri-Răcătău doar de un an, dar de când e aici a început să îi
placă să înveţe, e mai cuminte şi e hotărât ca la sfârşitul clasei a
VIII-a să meargă la Cluj pentru a face şcoală mai departe. Deşi a
fost transferat de nevoie la Măguri-Răcătău, din cauza unor
probleme avute cu unul dintre profesori, iar la început i-a fost
destul de greu să se acomodeze cu viaţa în internat, departe de
familie, Călin este acum mulţumit de ceea ce a găsit aici.
Angajatul fundaţiei care îi sprijină pe copii la teme şi colegii de
cameră sunt cei care l-au ajutat să se acomodeze, să prindă drag
de şcoală şi să lase deoparte gândurile de a renunţa la învăţat.
Acum, nu îi mai este teamă de orele de matematică şi îi face chiar
plăcere să locuiască alături de prietenii săi. Părinţii lui ştiu că e în
mâini bune şi că el a primit o şansă în plus să continue şcoala şi
să aibă un viitor mai bun.

Program în instituţii
Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere
La Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere învaţă peste 200 de
copii şi adolescenţi, de la preşcolari până la cei de clasa a XII-a.
Aceştia, poate mai mult ca oricare alţi copii, au nevoie mereu pe
cineva aproape de ei.
Fundaţia a dorit să le fie alături pentru a le umple timpul liber în
care ei nu se pot bucura de jocurile obişnuite ale copilăriei şi să îi
ajute să îşi facă prieteni noi în rândul celor de aceeaşi vârstă cu ei.
În anul 2006, FRCCF a organizat şi finanţat în continuare
activităţile educative şi de socializare din cadrul liceului. Astfel,
aproximativ 140 de copii au participat la diverse cercuri cum sunt

cele de muzică, şah, teatru, pictură pe sticlă, informatică, audiţii de
cărţi şi torbal (un sport de aruncare cu mingea creat special pentru
cei cu deficienţe de vedere). Copiii au dobândit cunoştinţe noi şi
şi-au petrecut timpul liber într-un mod plăcut alături de prietenii şi
colegii lor. De asemenea, datorită cercului de torbal, echipa şcolii a
avut posibilitatea de a se antrena în mod constant, iar pe parcursul
anului a câştigat două premii I la concursurile internaţionale
dedicate acestui sport.
În cadrul acţiunilor de socializare, fundaţia a organizat pentru
elevii de aici şi întâlniri cu elevi de vârsta lor de la alte licee din
Cluj. S-au legat prietenii noi, iar copiii au văzut că au aceleaşi
probleme şi bucurii, chiar dacă învaţă în medii diferite. Pentru a
întări aceste legături, precum şi pentru a favoriza crearea unora
noi, FRCCF i-a dus pe copiii din liceu la teatru şi la concerte
simfonice alături de alţi elevi din oraş.
Tot în anul 2006, fundaţia i-a premiat pe 6 dintre cei mai buni elevi
ai şcolii, încurajându-i în munca lor. Aceştia sunt cei care au
participat la olimpiadele şcolare, dar care nu au reuşit să ia
premiile cele mari, chiar dacă efortul şi rezultatele lor au fost
extrem de apreciate. De asemenea, de Ziua Universală a
Drepturilor Copilului, FRCCF a organizat pentru ei şi un concurs
pe această temă: cei mici au ilustrat la alegere unul din drepturile
lor, în timp ce copiii din clasele mai mari l-au descris în eseuri.
Interesată şi de sănătatea elevilor, FRCCF le-a asigurat pe
parcursul anului şi o parte din medicamentele de care ei au mare
nevoie. Au fost cumpărate în special picături de ochi, extrem de
necesare, şi medicamente anti-răceli.
Încă o dată salvat. Marius este complet nevăzător şi suferă şi de
autism, iar acum e în clasa a patra. El a fost abandonat la naştere,
iar la 3 ani a ajuns la Liceul de Nevăzători din Cluj. Acum câţiva
ani, cu sprijinul asistentului social FRCCF, lui Marius i s-a găsit o
familie. Cei doi părinţi adoptivi au avut mare grijă de el şi s-au
ataşat foarte tare de băiat. În anul 2006, familia biologică a lui
Marius i-a chemat în instanţă pe actualii lui părinţi, pentru a-şi
lua copilul înapoi. Aceştia nu aveau resursele necesare pentru a-l
îngriji şi intenţionau să îl scoată de la şcoală, pentru că o vedeau
fără rost şi nu credeau în şansele lui Marius.
Pentru a-l ţine pe băiat la şcoală şi pentru a fi sigur că va rămâne
la părinţii adoptivi care-l iubeau şi doreau ca el să aibă o viaţă
normală, asistentul social s-a implicat din nou în acest caz. Acesta
a consiliat familia, a apelat la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Cluj, iar la sfârşitul
toamnei, judecătorul a
decis: Marius rămâne
alături de cei care îl
iubesc şi care îi
doresc tot
binele din
lume,
adică
alături de
părinţii
adoptivi.
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Centrul de zi
„Familia şi copilul” Dej
Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

78,1%

61,6%

Am primit informaţii utile
41,1%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

Încă un proiect încheiat cu succes. În martie
2006, Centrul de zi „Familia şi copilul” Dej
deschis la iniţiativa şi cu sprijinul Fundaţiei
Române pentru Copii, Comunitate şi Familie,
a fost predat în grija partenerilor săi: Primăria
Dej şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj.

37%

23%

Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este
cel mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul
2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Alimente
38
Intermediere pentru spitalizare şi medicamente 30
Rechizite Şcolare
25
Serviciile Centrului Comunitar
20
Îmbrăcăminte, încălţăminte
17
Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 78%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că
pot apela la cineva în caz de nevoie, iar 62% dintre ele au
apreciat informaţiile utile primite. Alţi respondenţi
(41%) au considerat că cea mai importantă schimbare
s-a petrecut asupra copiilor, care învaţă mai bine.
Mai mult de un sfert din cei 70 de copii,
chestionaţi în cadrul studiului sociologic,
consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare
este să fie mai cuminţi şi mai buni. Apoi, ei spun
că au învăţat cum să se comporte cu cei din jurul
lor, au apreciat activităţile de timp liber şi noile
cunoştinţe dobândite.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la
întrebarea „Care este cel mai important lucru
învăţat la centru?”
Număr cazuri
Să fiu mai cuminte, mai bun 20
Să mă comport mai bine
18
Cunoştinţele dobândite în timpul activităţilor de
timp liber (dans, arte ş.a.)
10
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit,
matematică, română ş.a.)
9
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când
frecventezi centrul comunitar?”, cei mai mulţi copii
spun că au prieteni noi, apreciază ajutorul primit la
teme şi sunt mulţumiţi de rezultatele lor şcolare.
Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea
“Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Mi-am făcut noi prieteni
12
Acum primesc ajutor
la teme şi la învăţat
10
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
9

Din octombrie 2004, data de începere a
proiectului, până în momentul predării către
parteneri, de ajutorul FRCCF au beneficiat 66
de copii aflaţi în risc de abandon sau cu mari
probleme de integrare socială, cauzate mai
ales de sărăcia de acasă.
Pentru cei mici, FRCCF a renovat clădirea centrului, pentru a le
oferi acestora un spaţiu de studiu şi de joacă pe care nu îl au acasă.
De asemenea, centrul a fost astfel gândit încât aici să aibă loc
şedinţe de consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
Mai mult, fundaţia a pregătit şi personalul centrului pentru ca
oamenii de aici să poată răspunde în mod profesionist şi eficient la
solicitările venite din partea celor aflaţi în nevoie.
Cei mai mici dintre copii au fost pregătiţi pentru grădiniţă, pentru a
se integra cât mai repede şi mai bine într-un mediu total străin lor
până atunci; iar elevii au fost ajutaţi să facă faţă şcolii şi să
nu abandoneze studiile. Ei au fost ajutaţi la teme,
au primit sprijinul unui psiholog la
nevoie şi au fost implicaţi în
diverse activităţi de
socializare şi relaxare.
De asemenea, în fiecare zi,
copiilor le-a fost oferită
câte o masă caldă, pentru
a le asigura minimul de
hrană necesar, în
condiţiile în care masa
de acasă e extrem de
sărăcăcioasă.

Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
35,1
17,3
13,3
32,6
39,6

Aproape un sfert din cei 95 de copii, chestionaţi în cadrul studiului
sociologic, consideră că cel mai important lucru pe care l-au
învăţat de când frecventează centrele comunitare este cum să se
comporte cu cei din jurul lor. Apoi, ei spun că au învăţat cât de
importantă este şcoala, să îşi facă singuri temele, să fie mai
cuminţi şi sunt mulţumiţi de noile cunoştinţe dobândite.

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 95,5% dintre ele beneficiind de
acesta. Jumătate dintre ele au apelat la serviciile centrului
comunitar, iar 41% au primit ajutor financiar pentru a-şi cumpăra
hrană.
Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: serviciile primite de copii la centrele
comunitare şi cel de asistenţă socială oferită prin intermediul
ajutoarelor financiare de care au beneficiat în situaţii de criză.
Cele mai frecvente răspunsuri date la întrebarea: „Care este cel
mai important lucru obţinut de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor care au dat acest răspuns:
Ajutorul de urgenţă
34
Serviciile Centrului Comunitar
59
Consiliere psihologică
19
Alimente
17
Referitor la impactul serviciilor FRCCF asupra familiei, 88%
consideră că cea mai mare schimbare a fost şi este faptul că pot
apela la cineva în caz de nevoie, iar 60% dintre ele au apreciat
informaţiile utile primite. Alţi respondenţi (30%) au considerat că

Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
23
Importanţa şcolii
15
Să fiu mai cuminte, mai bun
8
Să îmi fac singur temele, să învăţ singur
8
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit,
matematică, română ş.a.)
8
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, mai mult de o treime dintre copii spun că au
prieteni noi, iar alţii că au rezultate mai bune la şcoală.
Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea “Ce s-a schimbat
în viaţa ta de când frecventezi centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Mi-am făcut noi prieteni
37
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
10

Din punctul de vedere al asistenţilor sociali care au
fost rugaţi să identifice progresul celor chestionaţi,
43% dintre copii au rezultate mai bune la şcoală şi
32% sunt mai comunicativi.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

95,5%

Ajutor de urgenţă - alimente

41,3%

Tabere, excursii

33,6%

Ajutor de urgenţă - rechizite

21,1%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

20,2%
18,8%
17%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă
Consiliere juridică

Cele mai frecvente progrese identificate de
asistenţii sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/rezultatele
şcolare
41
Sunt mai comunicativi
30
Sunt mai activi, mai atenţi
24
Sunt mai sociabili
20

50,2%

Servicii centre comunitare

Consiliere psihologică

Deschiderea şi
funcţionarea până în
martie 2006 a
Centrului de zi
„Copilul şi Familia”
au fost finanţate cu
ajutorul USAID prin
World Learning, în
cadrul programului
Childnet. După
retragerea FRCCF,
responsabilităţile
financiare şi de
organizare au fost
preluate de Primăria
Dej.

cea mai importantă schimbare s-a petrecut asupra copiilor care
învaţă mai bine.

5,8%

Ajutor de urgenţă - medicamente

1,8%

Consiliere medicală

0,9%

Ajutor de urgenţă - ochelari 0,4%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

87,8%

60,4%

Am primit informaţii utile
29,7%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Am beneficiat de sprijin
la necaz

24,3%

18%

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Satu Mare

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Cluj
7
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Program în instituţii
În toamna anului 2006, FRCCF a încheiat încă două proiecte,
conform strategiei de retragere treptată din instituţii cum ar fi
centrele de plasament şi şcolile pentru copii cu nevoi speciale.
Astfel, la sfârşitul lui septembrie, la Satu Mare, fundaţia şi-a
încheiat colaborarea cu centrul de plasament Halmeu, iar la finalul
lui octombrie a închis proiectul destinat copiilor din Şcoala
Specială şi Centrul de plasament pentru cei cu nevoi speciale.
Munca FRCCF din aceste instituţii s-a axat pe pregătirea copiilor
pentru a se integra în societate cât mai bine în momentul părăsirii
centrelor şi pe întărirea legăturii acestora cu familiile, acolo unde a
fost posibil.

Centrul de Plasament Halmeu
În anul 2006, FRCCF a fost alături de aproape 100 de copii care
locuiesc în centrul de plasament Halmeu, muncind cu aceştia
pentru a le dezvolta abilităţile personale care i-ar putea ajuta în
câştigarea independenţei sociale şi financiare după părăsirea
instituţiei.
Copiii au participat la mai multe cercuri, învâţând diverse meserii
şi primind informaţii extrem de necesare pentru a se integra în
societate. Astfel, 23 de tineri au dobândit cunoştinţele de bază în
meseria de tâmplar, iar alţii 18 în cea de patiser. De asemenea, 35
de copii au participat la cercul de abilităţi manuale unde au învăţat
cum să confecţioneze diverse obiecte, cum ar fi cele de
îmbrăcăminte, iar alţi 25 s-au înscris la clubul de calculatoare. Mai
mult, 19 dintre ei, cei cu aptitudini muzicale, au fost activi în
cadrul cercului de muzică.
Pentru a le da o anumită independenţă şi pentru a-i lăsa să înveţe
cum să îşi administreze banii, toţi copiii din centrul de plasament
au primit un mic ajutor lunar, sub forma unor bani de buzunar pe
care fiecare i-a cheltuit după propria dorinţă. De asemenea, pentru
a se simţi valorizaţi şi iubiţi, copiilor le-au fost organizate mici
petreceri pentru a sărbători zilele lor de naştere. Surprizele au
continuat cu o masă de Paşti pentru ei şi cu cadouri de Crăciun.

Pentru a întări legătura cu familia, acolo unde a fost posibil,
FRCCF i-a ajutat să-şi întâlnească rudele apropiate în timpul
vacanţelor sau fraţii şi surorile aflate în alte instituţii asemănătoare.
Tot în vacanţe, copiii au făcut mici ieşiri sau au fost duşi în
excursii.

Şcoala Specială şi Centrul de Plasament pentru
copii cu nevoi speciale
În anul 2006, activităţile organizate de FRCCF în cele două
instituţii pentru cei peste 250 de copii s-au axat în principal pe
socializare, pentru ca aceştia să îşi facă prieteni, să vadă locuri noi
şi să înveţe lucruri practice care să îi ajute în viitor. Trebuie spus că
aproximativ 50 dintre copiii de aici au deficienţe de auz, în timp ce
ceilalţi au deficienţe mintale, fiind deseori marginalizaţi de
oamenii din jur.
Pe parcursul anului trecut, 80 de copii au participat la cercurile de
desen şi alţi 20 la cursurile de pictură pe sticlă, dezvoltându-şi
simţul artistic şi petrecându-şi timpul liber într-un mod plăcut. De
asemenea, alţi aproape 100 de copii au învăţat să confecţioneze
obiecte de maximă necesitate şi haine în cadrul cercurilor de
abilităţi manuale şi croitorie.
În fiecare lună, copiii au avut parte de mici petreceri prin care leau fost sărbătorite zilele de naştere. Ei au primit cadouri şi s-au
simţit bine alături de colegii şi prietenii care le-au cântat La mulţi
ani. În timpul vacanţelor, acolo unde a fost posibil, fundaţia i-a
ajutat să îşi revadă familiile sau fraţii şi surorile din alte instituţii.
Pentru ca să nu se simtă singuri şi abandonaţi şi pentru ca să iasă
din oraşul pe care rareori îl părăsesc, FRCCF a organizat pentru
copii şi câteva excursii. Astfel, 43 dintre ei au vizitat Clujul, alţi 85
au ajuns la Zalău şi Jibou, iar alţi 40 la Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei şi Săpânţa.
Toţi copiii au primit şi bani de buzunar pentru a-i ajuta în
câştigarea independenţei şi pentru a le da posibilitatea să înveţe să
îşi administreze resursele. Apoi, de Paşti copiii din centrul de
plasament au luat parte la o masă specială pregătită de fundaţie.

Sursele de venit ale mamelor

Sursele de venit ale taţilor

venituri ocazionale (4%)
alte venituri (1%)

venituri ocazionale (6%)
fără venit (41%)

ajutor social (13%)

alocaţii (7%)

pensie (6%)
fără venit (23%)

pensie (5%)

salariu (36%)
salariu (58%)

că am văzut că îşi doresc şi ei să aibă aceleaşi cunoştinţe ca şi
ceilalţi copii, i-am chemat la centrul comunitar FRCCF.
Aici, pe parcursul anului şcolar, s-au pregătit intens şi au studiat
cu ajutorul specialiştilor fundaţiei geografie, istorie şi limba
română. În decembrie 2006, erau gata să participe la cea de a
doua ediţie a concursului de cultură generală. De această dată,
copiii romi au fost printre cei mai buni concurenţi. Ei au luat
premiul III şi nu vor să se oprească aici. Vor continua să vină la
centrul comunitar unde vor învăţa alături de ceilalţi copii, deja
prietenii şi colegii lor.

58% nici măcar un frigider.

În studiul sociologic realizat la sfârşitul anului 2006, la Cîmpia
Turzii, au fost chestionate 150 de familii, care înseamnă 674 de
persoane, iar în centrul comunitar au răspuns întrebărilor noastre
70 de copii.
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF în Cîmpia Turzii au în medie 4,5
membri; mai mult de un sfert (28%) dintre acestea au 3 sau mai
mulţi copii; iar în fiecare cameră locuiesc în medie 3,4 persoane.
34,2% dintre familii sunt de etnie română, 62,3% de etnie romă,
2,1% de etnie maghiară şi 1,4% de etnie mixtă.

Starea de sănătate a familiilor
nu este una tocmai bună. 19,4%
dintre persoanele chestionate au
recunoscut că au probleme de
sănătate: 25% dintre mame,
20% dintre taţi şi 14% din
copii. De altfel, 11,5% dintre
bărbaţi şi 10% dintre femei au
fost spitalizaţi din cauza acestor
probleme, în anul 2006.
Familiilor ajutate de FRCCF le
lipsesc deseori utilităţi şi
bunuri de bază. Mai mult de
jumătate dintre familiile
chestionate nu au acasă o baie,
iar 41% dintre ele nu apă.
Apoi, 69% dintre familii nu au
o maşină de spălat în casă, iar

Procentul familiilor care NU le deţin
25,5
79,9
68,5
57,7
66,4
94,6
99,3
93,3

Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă

Procentul familiilor care NU le deţin
55,4
36,5
16,9
36,5
41,2

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
În 2006, 91% dintre familiile chestionate au apelat la serviciul de
asistenţă socială. Majoritatea familiilor au primit ajutor financiar în
caz de nevoie şi o mare parte au accesat serviciile oferite prin
intermediul centrelor comunitare.

Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este foarte
scăzut. Mamele au în medie 6 clase, în timp ce taţii au 7,5 clase.
Procentul copiilor care au rămas cel puţin o dată repetenţi sau
corigenţi este de 4%, respectiv 7%. Eşecul şcolar al acestora se
poate explica şi prin faptul că ei nu au acasă un loc destinat
temelor şi învăţatului, 27% dintre ei susţinând acest lucru.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 283 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 424 de lei noi. Mai mult
de un sfert din femei nu au nici
un venit şi doar 58% dintre
bărbaţi au un salariu constant.

Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Serviciile FRCCF considerate de familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel de asistenţă socială, oferită prin
sprijinul financiar acordat pentru cumpărarea de alimente şi prin
facilitarea accesului la serviciile medicale şi la medicamente
gratuite. De asemenea, au fost apreciate ajutorul în rechizite pentru
copii şi munca de la centrul comunitar cu aceştia.

Serviciile de care au beneficiat familiile

Asistenţă socială

91,3%

Ajutor de urgenţă - îmbrăcăminte

66,9%

Consiliere medicală

63,5%

Servicii centre comunitare

62,8%

Tabere, excursii

56,8%

Ajutor de urgenţă - rechizite

54,7%
51,3%

Ajutor de urgenţă - medicamente

26,4%

Ajutor de urgenţă - ochelari

21,6%

Consiliere psihologică

18,9%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă
Consiliere juridică
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale

10,1%
2,7%

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Cluj

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Satu Mare
19
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Centrul Comunitar
Cîmpia Turzii
Comunitatea din Cîmpia Turzii este una multietnică. Aici trăiesc
români, maghiari şi romi care se confruntă cu aceleaşi probleme:
lipsa locurilor de muncă şi sărăcie. Şi asta după ce în localitate a fost
închisă compania care asigura slujbele majorităţii locuitorilor. La
centrul comunitar FRCCF din acest oraş vin copiii care trăiesc în
sărăcie, nu au acasă un loc al lor să înveţe şi au nevoie pe cineva care să
îi înţeleagă şi să le fie mereu alături. Indiferent de etnia lor, ei primesc
toţi aceeaşi atenţie din partea fundaţiei. Centrul este astfel un loc în care
copiii români, romi şi maghiari se întâlnesc, învaţă sau se joacă
împreună.
Fundaţia sprijină comunitatea de aici prin servicii de asistenţă socială,
dorind să îmbunătăţească viaţa copiilor. În 2006, 270 de familii din
Cîmpia Turzii au primit ajutorul FRCCF, iar centrul comunitar i-a adus
împreună pe aproape 240 de copii.
În fiecare lună, aproape 50 de copii au primit meditaţii la limba română
şi matematică, iar alţi aproximativ 40 au fost sprijiniţi la realizarea
temelor. Cei cu probleme speciale de învăţare au primit mai multă
atenţie, fiind ajutaţi şi de psihopedagogul şi psihologul fundaţiei pentru
a-şi dezvolta abilităţile de învăţare. De asemenea, 40 de copii şi-au
îmbunătăţit cunoştinţele de limba engleză şi au învăţat cum să lucreze
cu un computer.
În cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană, Prevenirea
abandonului şcolar prin centre comunitare, FRCCF a reuşit să ajute 40
de elevi în risc de repetenţie şi cu corigenţe să promoveze clasa.
Dintre aceştia, 28 şi-au îmbunătăţit semnificativ notele şi
majoritatea copiilor lipsesc mult mai rar de la şcoală. Mai mult de
jumătate de elevi sunt acum mai motivaţi să meargă la şcoală, iar
părinţii lor sunt mult mai atenţi cu evoluţia lor şcolară.
Tot pentru a-i ajuta să nu se lase de şcoală, 10 copii, cu probleme
speciale de învăţare, au fost incluşi în proiectul Reuşim la şcoală
împreună cu FORNETTI. Ei sunt acum mult mai siguri pe ei,
au note mult mai bune şi se simt mai bine alături
de colegii lor la şcoală, lipsind
foarte rar de la ore.
60 de copii cu înclinaţii artistice
au putut să îşi dezvolte
imaginaţia şi talentul în cadrul
cercurilor de arte plastice, de
dans modern şi popular şi
de teatru. 18 copii au
urmat cercul de
gospodărie, iar alţi 40 sau înscris la fotbal şi
handbal.

De altfel, copiii au fost încurajaţi să ia parte şi la diverse competiţii
organizate la centru, dar şi în cadrul comunităţii, fiind aduşi în
concurs copiii asistaţi de FRCCF şi elevi din şcolile oraşului.
Astfel, s-au organizat cupele de fotbal şi handbal pentru copii până
în 14 ani, competiţii pentru micii sanitari şi concursuri de cultură
generală. De asemenea, de Ziua Mamei, ei au pregătit împreună un
spectacol la Casa de Cultură a municipiului. De Ziua Internaţională
a Copiilor, fundaţia a organizat în oraş un concurs de desene pe
asfalt, iar la centru, copiii de la cercul de teatru au pus în scenă un
spectacol pentru prietenii şi colegii lor de aici. Drepturile copiilor
au fost promovate intens în şcoli cu ocazia Zilei Universale a
Drepturilor Copilului (20 noiembrie), printr-o campanie de
informare şi concursuri de desene şi eseuri. De Crăciun, copiii au
pregătit o serbare în centru, arătându-şi munca din cadrul
cercurilor artistice, şi au primit cadouri din partea Unităţii Militare
din Cîmpia Turzii. Ei au mers şi cu colinda pe la mai multe
instituţii din municipiu.
În vacanţa de vară, 75 de copii au ajuns la tabăra de la Vidolm.
Mulţi s-au aflat pentru prima dată într-o astfel de ieşire, departe de
sărăcia şi problemele de acasă. Aici ei au făcut drumeţii, s-au jucat
în voie, iar înainte de a pleca spre casă au făcut un foc de tabără şi
au pregătit un mic spectacol.
FRCCF a dorit să fie alături de familii şi în probleme mai grave:
situaţii conflictuale, violenţă, probleme de sănătate sau situaţii
disperate în care riscă să rămână fără lumină, apă, căldură sau
chiar mâncare.
Copiii, dar şi unii părinţi, au primit ajutorul psihologului fundaţiei.
Cei mici au fost consiliaţi în rezolvarea conflictelor cu familia, cu
colegii, au fost motivaţi să meargă la şcoală şi să aibă mai multă
încredere în forţele proprii. 15 copii au primit şi suport emoţional
şi sfaturi profesioniste atunci când au fost victime ale violenţei de
acasă. Şi asta datorită finanţării venite din partea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Legea 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică ce înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială. De asemenea, 10 copii au participat la un grup de
dezvoltare personală. Părinţii au fost consiliaţi mai ales pentru
diminuarea conflictelor din familie şi pentru o mai bună relaţionare
şi comunicare cu copiii lor. În total, pe parcursul anului, au fost
sprijiniţi peste 100 de copii şi adulţi.
Aceştia au putut de altfel apela şi la medicul fundaţiei pentru a
primi medicamente gratuite, pentru a fi îndrumaţi spre specialişti
care să le rezolve problemele de sănătate sau pentru a beneficia de
sfaturi de prim ajutor în cazuri de anemii, angine sau astm bronşic.
În total au fost ajutaţi aproape 160 de oameni. De asemenea, 20 de
copii au dobândit cunoştinţe despre corpul, sănătatea lor şi igiena
personală, în cadrul grupurilor de educaţie pentru sănătate. 40 de
copii cu grave afecţiuni respiratorii au beneficiat de un tratament la
Salina Turda organizat cu sprijinul Vereignite Aktion fur
Rumanien, organizaţia care este alături de FRCCF de o lungă
perioadă de timp, în încercarea de a sprijini cei mai vulnerabili
copii din Cîmpia Turzii.
Familiile au avut alături de ele, atunci când au avut nevoie, şi pe
juristul fundaţiei. 30 de beneficiari au fost ajutaţi în cazuri de
divorţ, de obţinere de pensii alimentare sau de certificate de
naştere. De asemenea, 230 de familii au primit şi un sprijin
financiar în situaţii de criză, pentru a-şi putea plăti facturile de apă,
căldură, lumină sau pentru a cumpăra mâncare, haine sau rechizite
copiilor.
În decembrie 2005, FRCCF a organizat un concurs de cultură
generală la care au participat elevi din şcolile oraşului şi din
centrul comunitar. Prin intermediul unui mediator şcolar pentru
romi au fost invitaţi la concurs şi copiii din această etnie, care au
format două echipe. Ne-am bucurat să îi avem alături de noi şi să
îi vedem interesaţi de concurs. În acel an, ei însă nu au reuşit să
obţină punctaje prea bune, situându-se pe ultimele locuri. Pentru

Dezvoltare comunitară rurală
Domăneşti
Oamenii din Domăneşti pot fi daţi ca exemplu oricând şi oriunde
pentru felul în care se mobilizează ca să îşi rezolve problemele
comune, pentru iniţiativele de adevăraţi gospodari şi pentru
eforturile pe care le fac pentru a deveni o comunitate organizată şi
prosperă. Prezenţa fundaţiei aici a întărit şi mai mult spiritul
comunitar, ajutându-i pe localnici să îşi definească clar problemele,
să găsească soluţiile cele mai bune pentru acestea şi să îşi
organizeze cât mai bine munca, iar pentru o mare parte din
proiecte, FRCCF le-a oferit şi sprijinul financiar necesar.
Datorită eforturilor comune din 2006, localnicii pot să fie mândri
de cum arată şcoala care acum are un gard nou, de vestiarele de pe
terenul de fotbal şi de bucătăria căminului cultural care a fost
renovată. În aceste proiecte, FRCCF a oferit cea mai mare parte
din banii necesari reparaţiilor, restul fiind suportată de primăria din
localitate. Iniţiativele lor nu se opresc aici: localnicii vor să
cumpere un buldo-excavator, care, prin intermediul Asociaţiei
Comunitare Crasna Domăneşti, să aducă venituri comunităţii ce
vor fi investite, în special, în educaţia copiilor. De altfel, utilajul va
fi folosit mai întâi pentru refacerea sistemului de canalizare a
satului. Fundaţia a încurajat această iniţiativă, ajutându-i pe săteni
în elaborarea planului de afaceri şi în obţinerea unei finanţări,
pentru ca în 2007 această idee să devină realitate.
Ajutorul FRCCF nu s-a oprit aici. Tot în 2006, fundaţia a organizat
cursuri de informatică la care au participat 40 de copii. Cei mici
s-au înscris şi la cercurile de dansuri şi obiceiuri populare, de
teatru şi de abilităţi manuale. Prin intermediul acestora, pe de o
parte, copiii au intrat în contact cu noutăţile societăţii în care trăim,
învăţând să folosească un calculator, iar de cealaltă parte, ei au
învăţat să păstreze tradiţiile în care au crescut. Ei au fost încurajaţi
să îşi dezvolte şi spiritul artistic, precum şi să îşi folosească în mod
înţelept timpul liber pe care îl au la dispoziţie. Pentru a arăta tot
ceea ce au învăţat la cercurile de arte copiii au organizat cu
sprijinul fundaţiei spectacole de Paşti, de Ziua Copilului şi de

Crăciun şi au participat la diverse concursuri, cum a fost festivalul
folcloric de tineret de la Beiuş din luna aprilie.
Pe timpul verii, FRCCF a organizat şi excursii pentru o parte din
membrii comunităţii Domăneşti, care au fost privite de copii ca
momente speciale de vacanţă, iar de cei mai în vârstă ca ocazii
bune de socializare. Astfel, 90 de copii au ajuns la Şuncuiuş, iar
alţi 40 de copii şi vârstnici au vizitat Sighetu Marmaţiei.
Pentru a-i încuraja pe cei mici să înveţe şi pentru a ajuta familiile
acestora, la începutul anului şcolar 2006-2007, aproape 170 de
copii au primit de la fundaţie rechizite. De altfel, la sfârşitul anului
şcolar precedent, peste 100 de copii, cei mai buni la învăţătură, au
primit cărţi din partea fundaţiei cu mesajul „ţineţi-o tot aşa!”. De
Crăciun însă aproape toţi copiii din comunitate au primit cadouri
din partea FRCCF.
Fundaţia şi-a oferit ajutorul şi în cazuri mai speciale, cum ar fi
problemele grave de sănătate ale unor copii.
Ana e din ce în ce mai sigură că visul ei de a dansa alături de
prietenii săi de la cercul de dansuri şi obiceiuri populare va deveni
în curând realitate.
Fetiţa de 9 ani care acum aşteaptă cu răbdare să se vindece şi să
se ridice din pat s-a născut cu o boală gravă la piciorul stâng care
o făcea să se mişte foarte greu. Anul trecut medicii din Cluj, în
urma unor investigaţii atente, i-au dat fetiţei în sfârşit speranţa că
va putea umbla normal. Ana a fost operată, iar la următorul
spectacol al ansamblului folcloric poate fi şi ea pe scenă dansând
alături de prietenii ei.
Reprezentanţii fundaţiei sunt cei care au luat legătura cu medicii
din Cluj şi cei care au programat-o pe fetiţă pentru operaţie. De
asemenea, FRCCF a suportat toate cheltuielile de transport pentru
Ana şi mama sa, precum şi cele legate de tratamentul necesar
imediat după operaţie. Şi dincolo de toate acestea, asistentul
social a fost alături de familie, atât în momentele grele, cât şi în
cele de bucurie.
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Prevenirea traficului şi a migraţiei minorilor
Ţara Oaşului
Încă din 2004, FRCCF a început să lucreze în Ţara Oaşului pentru
a preveni traficul şi migraţia copiilor din această zonă în Vest. În
ultimii ani, un număr foarte mare de copii de aici au fost găsiţi
neînsoţiţi în străinătate, în situaţii dificile fără adăpost, cerşind pe
străzi sau furând din magazine şi, chiar mai rău, practicând
prostituţia.
La începutul anului 2006, conform bazei de date alcătuite de
asistenţii sociali ai fundaţiei, care au adunat informaţii din cele
câteva comunităţi din Ţara Oaşului în care FRCCF activează, erau
înregistraţi 230 de minori plecaţi în străinătate. De asemenea,
asistenţii sociali au identificat alţi 317 de copii care ar putea migra
din cauza influenţei rudelor apropiate plecate deja din ţară, a
sărăciei de acasă sau a problemelor de la şcoală.
Din cauza riscului crescut de migraţie sau trafic, FRCCF a ales să
îşi continue munca şi în 2006 în Ţara Oaşului, căutând finanţări
pentru proiectele începute aici. Acţiunile fundaţiei s-au axat pe
câteva linii principale: campanie de informare şi prevenire,
înfiinţarea unui centru comunitar, oferirea de burse şcolare şi de
cursuri de calificare pentru tineri. Toate aceste activităţi s-au
concentrat pe 4 localităţi din Satu Mare: Călineşti Oaş, Gherţa
Mică, Bixad şi Târşolţ, identificate ca a fi cele cu gradul cel mai
mare de risc din punctul de vedere al migraţiei copiilor.
Pe parcursul întregului an, aproape 330 de copii din această zonă
au primit informaţii şi sfaturi din partea reprezentanţilor FRCCF în
legătură cu ceea ce li s-ar putea întâmpla rău dacă aleg să plece în
străinătate neînsoţiţi. Copiii sunt elevi de gimnaziu înscrişi la
şcolile din localităţile amintite. Informaţiile au ajuns şi la
profesorii lor, pentru ca şi aceştia să fie conştienţi de pericolele
migraţiei şi ale traficului şi să contribuie la prevenirea acestora
prin orele de dirigenţie şi discuţiile individuale cu cei mici.
Campania a făcut parte dintr-un proiect finanţat de Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement care are ca
scop reducerea numărului de minori care migrează neînsoţiţi în
străinătate şi al celor care abandonează şcoala imediat ce au
terminat gimnaziul. De altfel, prin acelaşi proiect, 5 liceeni din
Călineşti Oaş, Bixad şi Târşolţ primesc în anul şcolar 2006-2007
burse pentru a nu se lăsa de şcoală şi pentru a nu fi nevoiţi să plece
la muncă în străinătate.
Astfel de burse au fost acordate şi
printr-un proiect finanţat de fundaţia
franceză d'Auteil. De acestea au
beneficiat în anul şcolar anterior
12 liceeni din cele patru
localităţi. Aceeaşi fundaţie a
sprijinit prin intermediul
FRCCF 5 tineri din Târşolţ
să participe la cursuri de
calificare pentru meseria
de zidar. Şi asta pentru
a-şi găsi mai uşor un
loc de muncă bine
plătit în ţară şi să
nu fie nevoiţi să
migreze, aşa
cum au
făcut-o
rudele
lor.

Dacă fraţii lui mai mari sunt în străinătate şi trăiesc de pe o zi pe
alta, pentru că nu şi-au găsit de lucru, Radu e acum la facultate în
Timişoara. El este unul dintre liceenii care au beneficiat de o
bursă şcolară prin intermediul FRCCF, pentru a nu se lăsa de
studiu şi pentru a nu pleca la muncă în Vest. Radu era în clasa a
XII-a când fundaţia a hotărât să îi acorde sprijinul. El e din unul
din satele aflate în atenţia FRCCF. Părinţii lui au părăsit această
lume, iar Radu stătea în timpul şcolii la o soră mai mare într-un
sat foarte aproape de Satu Mare, dar în nişte condiţii greu de
imaginat. Făcea zilnic naveta pentru a ajunge la şcoală, dar asta
nu l-a împiedicat să fie cel mai bun din clasă şi să obţină premiul
III la Olimpiada Naţională de Tehnică Interdisciplinară. Cu toate
acestea, presiunile familiei de a aduce bani în casă erau tot mai
mari, mai ales în condiţiile în care fratele cel mai mic al său
abandonase şcoala şi lucra ziler prin sat. FRCCF l-a ajutat pe
Radu acordându-i sprijinul financiar de care avea nevoie pentru a
termina şi clasa a XII-a. El şi-a luat bacalaureatul şi şi-a
îndeplinit visul: e student la Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare din Timişoara, unde beneficiază de o bursă
socială.

Centrul Comunitar „Licuricii”
Gherţa Mică
Datele oficiale strânse în momentul iniţierii centrului comunitar de
aici arătau că 220 de copii din Gherţa Mică au un părinte plecat la
muncă în străinătate, iar 61 aveau ambii părinţi plecaţi în Vest. De
altfel, din cei aproape 3.000 de oameni ai localităţii, aproximativ
70% din cei apţi de muncă lucrau în afara ţării. Printre aceştia se
regăseau şi 89 de copii, cei mai mulţi cu vârste cuprinse între 15 şi
16 ani.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, în
parteneriat cu Primăria comunei Gherţa Mică, a demarat proiectul
Crearea unui centru comunitar încă din primăvara lui 2006.
Scopul noului centru este de a ajuta familiile care au unul sau mai
mulţi membri plecaţi la muncă în străinătate, de a îmbunătăţi
situaţia şcolară a copiilor de aici şi de a contribui la integrarea
socială a acestora, în contextul în care aproape 300 dintre ei sunt
îngrijiţi de un singur părinte, de o rudă mai îndepărtată sau de o
persoană străină.
Centrul se adresează acestor copii, deoarece adulţii în grijia cărora
au rămas nu le pot oferi ajutorul şi educaţia de care au nevoie. De
asemenea, prin acest centru, sunt asistaţi şi ceilalţi copii din
comunitate, care sunt neglijaţi de părinţi şi nu sunt ajutaţi la teme
sau îndemnaţi şi sprijiniţi să meargă la şcoală.
Centrul, inaugurat la jumătatea lunii noiembrie, oferă ajutor la
teme pentru cei mici, consiliere pentru probleme legate de relaţiile
dintre părinţi şi copii, sprijin pentru reintegrarea socială şi şcolară
a tinerilor repatriaţi, activităţi artistice şi sportive. Pentru început,
în program au fost înscrişi 39 de copii, care până la sfârşitul anului,
pe lângă că au beneficiat de toate aceste servicii, au participat şi la
organizarea unor evenimente speciale. Ei au pregătit o expoziţie de
desene de Ziua Universală a Drepturilor Copilului şi au pus la cale
o serbare de Crăciun. De asemenea, au scos şi primul număr al
revistei centrului - Recreaţia Mare.
Proiectul centrului comunitar de la Gherţa Mică beneficiază de o
finanţare de 10.000 de Euro de la Ministerul Afacerilor Externe al
guvernului francez. La aceasta s-a adaugat, contribuţia FRCCF, de
6.500 de Euro, cea a Primăriei din Gherţa Mică (5.200 de Euro) şi
cea a organizaţiei franceze Hors la Rue (4.700 de Euro). Finanţarea
din partea Ministerului Afacerilor Externe din Franţa a fost
acordată în cadrul Programului PROCOPIL - Componenta Fond de
Susţinere a Iniţiativelor Departamentale. Acesta este coordonat,
pentru partea română, de Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC), iar pentru
partea franceză, de organizaţia Solidarité Läique.

familii ca fiind cele mai
importante pentru ele au fost: cel
de asistenţă socială, oferită prin
intermediul ajutoarelor de urgenţă,
şi acelea primite de copii la
centrele comunitare. Părinţii sunt
liniştiţi că după şcoală copiii au un
loc unde să îşi facă temele şi că
sunt supravegheaţi şi sunt
mulţumiţi de progresele făcute de
aceştia.

Serviciile de care au beneficiat familiile
Asistenţă socială

97,6%

Ajutor de urgenţă - întreţinere locuinţă

58,1%

Servicii comunitare

31,4%

Ajutor de urgenţă - rechizite

29,9%

Consiliere medicală

28,1%
17,9%

Tabere, excursii

12,3%

Ajutor de urgenţă -îmbrăcăminte

Cele mai frecvente răspunsuri
date la întrebarea: „Care este
cel mai important lucru obţinut
de la FRCCF în anul 2006?”
Numărul familiilor respondente:
Ajutorul de urgenţă
148
Serviciile Centrului
Comunitar
117
Rechizite Şcolare
112
Sprijinul financiar
82
Sfaturi, discuţii cu asistentul
social
48
Tratamentul de la Salina
Turda
37
Plata restanţelor
la întreţinere
33
Intermediere pentru spitalizare
şi medicamente
22
Referitor la impactul serviciilor
FRCCF asupra familiei, 67%
consideră că cea mai mare
schimbare a fost şi este faptul
că pot apela la cineva în caz de
nevoie, iar aproape jumătate
dintre ele au apreciat
informaţiile utile primite. Alţi
respondenţi au considerat că
cea mai importantă schimbare
s-a petrecut asupra copiilor care
învaţă mai bine şi sunt mai
cuminţi.

11,9%

Consiliere psihologică

5,9%

Consiliere juridică
Ajutor de urgenţă - alimente

4%

Ajutor de urgenţă - medicamente

3,1%

Ajutor de urgenţă -ochelari 0,77%
Ajutor de urgenţă - tratamente medicale 0,5%

Ce s-a schimbat în viaţa dumneavoastră de când sunteţi asistaţi de FRCCF?

Am avut la cine apela
în caz de nevoie

67,3%

51%

Am beneficiat de sprijin la necaz

49,5%

Am primit informaţii utile
19,1%

Copiii învaţă mai bine la şcoală
Copiii sunt mai cuminţi/
mai politicoşi
Cineva din familie şi-a
găsit un loc de muncă

9,1%

1%

Mai mult de o treime din cei
134 de copii, chestionaţi în
cadrul studiului sociologic, consideră că cel mai important lucru pe
care l-au învăţat de când frecventează centrele comunitare este
cum să se comporte cu cei din jurul lor, adică să fie punctuali, să
nu înjure, să nu se bată etc. Apoi, ei spun că au învăţat să fie mai
cuminţi şi mai buni, că dau mai multă importanţă şcolii, sunt
mulţumiţi că au devenit mai comunicativi şi că ştiu cum să îşi facă
singuri temele.
Cele mai frecvente răspunsuri date de copii la întrebarea
„Care este cel mai important lucru învăţat la centru?”
Număr cazuri:
Să mă comport mai bine
48
Să fiu mai cuminte
18
Importanţa şcolii
16
Să îmi fac singur temele, să învăţ singur
12
Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele (scris, citit, matematică, română
ş.a.)
12
La întrebarea „Ce s-a schimbat în viaţa ta de când frecventezi
centrul comunitar?”, aproape un sfert dintre copii spun că au
rezultate mai bune la şcoală. Apoi, ei apreciază în număr mare
faptul că aici şi-au putut face prieteni noi şi că au primit ajutor la
teme.
De asemenea, copiii spun că de când au venit la centru se joacă
mai mult, sunt mai cuminţi sau au mai multă încredere ei.

Cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea “Ce s-a schimbat
în viaţa ta de când frecventezi centrul comunitar?”
Număr cazuri:
Am rezultate mai bune la şcoală,
cunoştinţe mai multe
31
Mi-am făcut noi prieteni
24
Acum primesc ajutor la teme şi la învăţat
10
Din punctul de vedere al asistenţilor sociali care au fost rugaţi să
identifice progresul celor chestionaţi, 34% dintre copii au rezultate
mai bune la şcoală, 30% sunt mai sociabili, iar 31% au încredere
mult mai mare în ei înşişi.
Cele mai frecvente progrese identificate de asistenţii
sociali la copiii chestionaţi
Număr cazuri:
Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele/
rezultatele şcolare
46
Au mai multă
încredere în ei
42
Sunt mai sociabili
41
Relaţionează mai bine cu cei
din jur/au noi prieteni 36
Sunt mai respectuoşi/
politicoşi/respectă regulile
centrului
28
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Sursele de venit ale taţilor

Sursele de venit ale mamelor

Consiliul Director
EveryChild

Consiliul de Administraţie
FRCCF

ajutor social (20%)

venituri ocazionale (6%)
alte venituri (5%)

Director Executiv
Mihai-Florin Roşca

pensie (8%)
fără venit (29%)

ajutor social (6%)

fără venit (12%)
pensie (6%)
alocaţii (1%)
salariu (47%)
salariu (60%)

Mai mult, prin participarea la acest spectacol ei au susţinut
misiunea fundaţiei. Donaţiile lor au fost folosite pentru gustarea pe
care copiii, care vin la centrele comunitare, o primesc în fiecare zi.

în care trăiesc copiii chestionaţi, 43% dintre ei recunosc că părinţii
îi bat, iar 16% afirmă că acasă se întâmplă să fie bătăi între ceilalţi
membri.

Atmosfera de Crăciun a fost adusă în centrul Clujului de Fundaţia
Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, Primăria ClujNapoca, Merlin Consulting şi Logo Design. În perioada 8-22
decembrie 2006, în Piaţa Unirii a avut loc târgul Crăciunul
Copiilor, după modelul celor desfăşurate în marile oraşe europene.
Aici au fost amplasate căsuţe din lemn, împodobite de iarnă,
bradul de Crăciun, o scenă pentru copiii colindători şi un patinoar
artificial. În fiecare zi, în jurul statuii lui Matei Corvin, s-au cântat
şi ascultat colinde, clujenii au putut cumpăra de aici cadouri de
Crăciun (obiecte de artizanat, unele confecţionate chiar de copiii
asistaţi de FRCCF), iar cei mici s-au bucurat din plin de patinoarul
pus la dispoziţie de Coca-Cola.

55,5% dintre familii sunt de etnie română, 22,3% de etnie romă,
14,1% de etnie maghiară şi 8,2% de etnie mixtă.

Adrian are 14 ani, iar acum e un adolescent care se bucură de
viaţă şi e mai harnic la şcoală. Locuieşte doar cu mama sa, o
femeie care a cerut sprijinul fundaţiei în urmă cu doi ani.
Adi avea mari probleme la şcoală, riscând să rămână repetent. Nu
învăţa, din cauza problemelor de acasă: nu avea un loc unde să
studieze şi trăia în fiecare zi între părinţii care se certau. Nu aveau
bani, stăteau într-o casă din care urmau să fie evacuaţi, în urma
unui proces de retrocedare, iar tatăl venea des beat acasă şi era
violent. Mama nu muncea, iar singurul venit al familiei era format
din alocaţia copilului şi salariul bărbatului.
Asistentul social a intervenit în familie, iar copilul a început să
vină la centrul comunitar. Aici el îşi putea face temele în linişte şi
a primit meditaţii la materiile unde întâmpina mari dificultăţi. Adi
a fost testat de psihologul centrului care a observat că e un băiat
inteligent, iar rezultatele lui şcolare slabe sunt cauzate de
problemele de acasă.
Şi mama lui a primit consiliere psihologică, ea dorind să înveţe
cum să comunice cu băiatul său şi cum să îl educe pentru ca lui să
îi fie bine. Femeia nu a avut în viaţă şansa de a învăţa aceste
lucruri de la mama sa. Ea a crescut într-un centru de plasament,
fiind abandonată de mică. De asemenea, mama lui Adrian a apelat
şi la juristul FRCCF, pentru că dorea să se despartă de bărbatul
ce era din ce în ce mai violent.
Femeia a fost ajutată şi a divorţat de el. Apoi, cu sprijinul
asistentului social şi-a găsit un loc de muncă şi o locuinţă în care
s-a mutat împreună cu Adi. Mult mai liniştit şi atent supravegheat
la centrul comunitar, băiatul a început să înveţe mai bine şi a
promovat clasa fără probleme.
În ultimele două luni ale anului 2006, FRCCF a realizat un studiu
sociologic, culegând informaţii despre profilul beneficiarilor săi şi
despre impactul muncii fundaţiei asupra acestora. În Cluj, au fost
chestionate 574 de familii, care însumează 2.866 de persoane, iar în
centrele comunitare au răspuns întrebărilor noastre 134 de copii.

Nivelul de educaţie al oamenilor ajutaţi de fundaţie este scăzut.
Mamele au în medie 9 clase, în timp ce taţii au 10 clase. Aproape
un sfert (24%) dintre copiii acestora au rămas corigenţi sau
repetenţi cel puţin o dată până în anul şcolar 2005-2006. Acest
lucru se poate explica şi prin faptul că 38% dintre copiii
chestionaţi spun că nu au acasă un loc al lor pentru a învăţa.
Venitul familiilor asistate de FRCCF este foarte mic. Mamele
câştigă în medie 346 de lei noi, în timp ce taţii aduc acasă lunar în
medie 434 de lei noi. Mai mult de un sfert din femei nu au nici un
venit şi doar 60% dintre bărbaţi au un salariu constant. De
asemenea, pentru unele familii alocaţiile copiilor sunt singura lor
sursă de venit.
Starea de sănătate a familiilor este destul de precară. 37% dintre
persoanele chestionate spun că au probleme de sănătate: 50%
dintre mame, 41% dintre taţi şi 29% din copii. De altfel, 12%
dintre bărbaţi şi 16% dintre femei au fost spitalizaţi din cauza
acestor probleme, în anul 2006.
Utilităţile şi bunurile deţinute de familii sunt folosite deseori ca
indicatori de estimare a nivelului de trai al acestora. Oamenii
ajutaţi de FRCCF duc lipsă de utilităţi sau bunuri de bază. De
exemplu, aproape o treime din familiile asistate în Cluj nu au acasă
o baie, 21% dintre ele nu au gaz, iar 16% nu au apă curentă. Apoi,
69% dintre familii nu au o maşină de spălat în casă, iar 58% nici
măcar un frigider.
Utilităţi
Baie
Bucătărie
Curent electric
Gaz
Apă curentă
Bunuri
Televizor
Radio
Maşină de spălat
Frigider
Telefon
Computer
Autoturism
Centrală termică

Procentul familiilor care NU le deţin
29,7
16
4
21
15,8
Procentul familiilor care NU le deţin
25,5
79,9
68,5
57,7
66,4
94,6
99,3
93,3

Impactul muncii FRCCF asupra familiilor şi copiilor
Profilul beneficiarilor
Familiile asistate de FRCCF au în medie 5 membri; o treime dintre
acestea au 3 sau mai mulţi copii; iar în fiecare încăpere a casei
locuiesc în medie 3,4 persoane. În ceea ce priveşte mediul familial

În 2006, familiile chestionate au declarat că au accesat cel mai des
serviciul de asistenţă socială, 98% dintre ele beneficiind de acesta. De
asemenea, 58% au primit ajutorul financiar pentru restanţele la plata
cheltuielilor legate de locuinţă, iar 31% dintre ele au apelat la serviciile
unui centru comunitar din Cluj. Serviciile FRCCF considerate de

Angajaţi
Administraţie
Cluj

Contabil Şef

Angajaţi
Contabilitate

Director Birou
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BH, SM

Director Birou
Operaţional Cluj
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Manager

Director Departament
Financiar-Contabil

Angajaţi
Satu Mare
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Centru
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Oradea

Angajaţi
Oradea
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Cluj

Coordonatori
Centre
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Cluj

Coordonator
Centru
Comunitar
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Angajaţi
Centre
Comunitare
Cluj

Angajaţi
Centru
Comunitar
Cîmpia Turzii

Consiliul de Administraţie al FRCCF
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Livia Popescu, Catedra de
Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Vice-preşedinţi: Prof. Univ. Maria Roth, Şef Catedra de
Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Simona Sânmărghiţan, manager Expo Transilvania
Membri: Ramona Cuc, manager general Grup de Lux
Dana Gânscă, medic
Dan Briciu, director MISR Romanian Bank
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Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a ajutat în
anul 2006 peste 14.000 de oameni din Transilvania.

Vezi graficul şi tabelul de mai jos pentru repartizarea cheltuielilor
pe proiecte şi pentru sursele veniturilor FRCCF în 2006.

Sprijinul a fost acordat prin programul din centrele comunitare,
prin cel de dezvoltare comunitară rurală, prin cel din instituţii şi
prin cel de prevenire a migraţiei şi a traficului minorilor în Vest,
desfăşurate în:
cele două centrele comunitare din Cluj-Napoca;
Liceul pentru Elevii cu Deficienţe de Vedere din
Cluj-Napoca;
centrul comunitar Dej;
centrul comunitar Cîmpia Turzii;
Măguri-Răcătău;
centrul comunitar Oradea;
Leş;
centrul comunitar Popeşti;
centrul comunitar Satu Mare;
Şcoala Specială şi Centrul de Plasament pentru copii cu
nevoi speciale din Satu Mare;
centrul de Plasament Halmeu;
centrul comunitar Gherţa Mică;
Călineşti Oaş, Bixad şi Târşolţ.

Distribuţia veniturilor din 2006 pe surse de finanţare
Granturi (Uniunea Europeană, CCFD, FONPC,
RON
World Learning, Hors la Rue, Forumul German) 441.889,25 (17,55%)
Sponsorizări persoane juridice
269.014,45 (10,68%)
Donaţii persoane fizice
51.251,10 (2,04%)
1% (bani viraţi în 2006)
7.453,74 (0,30%)
2% (bani viraţi în 2006)
14.506,90 (0,58%)
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 15.000,00 (0,60%)
Autorităţi Locale
7.969,65 (0,32%)
Restituire de TVA
115.554,00 (4,59%)
Venituri proprii
120.294,25 (4,78%)
EveryChild
1.475.196,22 (58,58%)
Total
2.518.129,56 (100%)

*Rata medie de schimb pentru anul 2006 a fost:
1 EUR-3,5258 RON
1 GBP-5,1706 RON
1 USD-2,8104 RON
Fundaţia a fost alături de comunităţi şi prin evenimentele speciale
organizate, de exemplu, de Ziua Internaţională a Copiilor şi de
Crăciun. În total, la evenimentele FRCCF au participat peste 6.000
de oameni.

Alături de aceşti oameni aflaţi în nevoie au fost 87de angajaţi ai
fundaţiei şi 90 de voluntari.

De asemenea, mesajul fundaţiei a ajuns în comunităţi şi datorită
partenerilor noştri din presa scrisă, radio şi televiziune. În anul
2006, FRCCF a avut 173 de apariţii în ziare; conform monitorizării
noastre, proiectele fundaţiei au constituit subiectele a cel puţin 53
de ştiri, interviuri, reportaje şi emisiuni radio şi a 13 ştiri,
interviuri, reportaje şi emisiuni de televiziune; iar evenimentele
speciale au fost mediatizate prin 308 difuzări de spoturi radio şi
TV.

Ajutorul dat de FRCCF copiilor, familiilor şi comunităţilor s-a
ridicat în anul 2006 la 2.261.339,56 de lei noi. Fondurile au fost
obţinute în cea mai mare parte de la sponsori din Marea Britanie,
prin intermediul EveryChild, partenerul principal al fundaţiei; prin
granturi; prin sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice
din România; prin subvenţii primite de la Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la câteva primării; prin
restituiri de TVA. Donatorii individuali ne-au susţinut şi prin
direcţionarea a 1% şi a 2% din impozitul pe venit plătit statului. În
anul 2006, ne-au fost virate ultimele sume obţinute prin campania
de 1% din 2005 - 7.453,74 de lei. Până la sfârşitul anului,
administraţiile financiare au transferat de la contribuabili şi o parte
din donaţiile din 2% strânse în 2006, adică 14.506,90 de lei. În
total, prin direcţionarea din impozitul pe venit, făcută anul trecut,
FRCCF a primit 17.408,26 de lei. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru
gustarea zilnică a copiilor care vin la centrele comunitare, pentru
sprijin la teme şi pentru consilierea psihologică, medicală şi
juridică pe care le primesc în caz de nevoie.

Centre Comunitare Cluj-Napoca
Liceul pentru Elevii cu Deficienţe de Vedere
Centrul Comunitar Cîmpia Turzii
Centrul Comunitar Dej
Prevenirea migraţiei şi a traficului minorilor
Proiecte închise
Alte cheltuieli
Centrul Comunitar Popeşti
Leş
Centrul de Plasament Halmeu
Şcoala Specială Satu-Mare
Centrul Comunitar Satu-Mare
Domăneşti

44.986,8
316.468,4
14.577,4
19.005,79
12.253,7
374.363,9
252.292,1

26.909,5

54.142,1

35.421,5
41.074,8
117.284,5

De asemenea, copiii au participat la jocuri distractive şi educative,
la concursuri de cultură generală, la grupuri de maniere; s-au uitat
la filme şi desene animate, au mers la cinema şi la teatru. În
vacanţe, ei au ieşit în parc, au vizitat Grădina Botanică şi au făcut
drumeţii şi picnicuri în Făget. Aici, ei au ajutat şi la curăţarea
spaţiului verde şi au învăţat cât de important este să trăim într-un
mediu sănătos.

Joonior Park este un eveniment prin care fundaţia îi sărbătoreşte
pe toţi copiii din Cluj. În anul 2006, în Parcul Central al oraşului a
avut loc cea de a patra ediţie a acestuia - Joonior Park. Terapia
prin joacă. Aici au ajuns peste 2.000 de copii. De dimineaţă până
seara, ei au avut parte de zeci de jocuri şi concursuri, de muzică,
teatru, dans, prezentare de modă, karaoke, tombolă şi sute de
premii.

În vară, 100 de copii au fost în excursii organizate de FRCCF,
unele dintre ele cu ajutorul unor sponsori generoşi. Ei au ieşit din
oraşul pe care rareori au ocazia să îl părăsească, au văzut locuri noi
şi şi-au făcut prieteni. O parte dintre copii au ajuns pe
Transfăgărăşan, alţii au vizitat Peştera Urşilor, alţii au fost la
munte, la Măguri-Răcătău, iar alţii s-au bucurat de o zi petrecută la
Herghelia Sf. Ioan.

Tot pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copiilor, în 2006,
FRCCF a pregătit împreună cu Antena 1 Cluj prima ediţie a
Joonior Bal - Copii aproape de copii. Organizat la Muzeul de Artă,
la acesta au participat copii din familii mai înstărite din Cluj care
au avut parte de o după-masă specială cu muzică, dans şi clovni.
Alături de părinţii lor ei au avut astfel posibilitatea să susţină, prin
donaţiile făcute aici, programul de meditaţii al copiilor care vin la
centrele comunitare.

Pentru că FRCCF doreşte ca toţi copiii să crească într-un mediu
familial protector, specialiştii fundaţiei şi-au oferit sprijinul, pe
parcursul anului 2006, şi părinţilor. Cele aproape 700 de familii au
primit sfaturile şi ajutorul asistenţilor sociali în aproape toate
problemele lor, cum ar fi situaţii conflictuale, crize financiare, lipsa
unei locuinţe, nevoia unui loc de muncă şi altele.

778.127,9

132.839,0

Distribuţia pe proiecte a fondurilor în 2006 (RON)

Aproape 400 de părinţi au fost consiliaţi de asistenţii sociali în
rezolvarea problemelor pe care le au cu copiii. Ei au fost ajutaţi să
le înţeleagă mai bine nevoile, au fost sfătuiţi să le acorde mai
multă atenţie şi să fie mai interesaţi de educaţia lor. De asemenea,
24 de părinţi au primit şi ajutorul specializat al psihologului,
pentru rezolvarea conflictelor din familie şi pentru a învăţa metode
pozitive de educare a copiilor.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este alături
nu doar de copiii şi familiile cu venituri foarte mici din Cluj, ci şi
de întreaga comunitate clujeană. În fiecare an, FRCCF organizează
câteva evenimente speciale prin care doreşte să fie aproape de toţi
clujenii, dar şi să contribuie la responsabilizarea acestora faţă de
problemele oraşului în care trăiesc.

Şi ziua de Moş Nicolae a fost una specială la centrul comunitar
„EveryChild”. Cei mai talentaţi copii, care s-au înscris în
concursul de desene Vreau linişte în familia mea, au fost premiaţi
şi toţi ceilalţi au primit cadouri de la Prefectura Cluj. Evenimentul
a făcut parte din cadrul campaniei locale de combatere a violenţei
domestice organizată de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi
Familie Cluj.

Centrul Comunitar Oradea

Pe parcursul anului, asistenţii sociali au ajutat 14 oameni să îşi
găsească un loc de muncă şi să aducă acasă un venit stabil,
asigurându-le copiilor un trai decent. Printr-un parteneriat cu
Habitat for Humanity Cluj, 5 familii care locuiau în case
dărăpănate trăiesc acum în spaţii mai îngrijite şi mai sănătoase,
după ce locuinţele lor au intrat într-un program de renovare.

Copiii vin la centrele comunitare şi pentru că aici şi-au făcut
prieteni alături de care se pot juca în voie, precum şi pentru că îşi
pot petrece timpul într-un mod plăcut şi cu folos. În fiecare
săptămână, ei au frecventat cercurile de creaţie unde au pictat,
desenat şi au confecţionat diverse obiecte de artizanat şi felicitări
pe care le-au dăruit celor dragi. Cei mai talentaţi copii de la cele
două centre comunitare au realizat şi steagul expediţiei alpiniştilor
români care au ajuns în primăvara lui 2006 pe cel mai înalt vârf de
munte din America de Nord, McKinley. Misiunea FRCCF a fost
astfel susţinută, mesajul fundaţiei surprins în desenul copiilor a
ajuns în unul din cele mai îndepărtate locuri ale lumii. Copiii au
fost încurajaţi astfel de alpinişti să creadă în visurile şi forţele lor.

Copiii au avut parte de momente plăcute, s-au simţit iubiţi şi
importanţi şi în cadrul micilor petreceri organizate în fiecare lună
pentru a le sărbători zilele de naştere. Datorită generozităţii
doamnelor din Clubul Lions Genesis, aproximativ 200 dintre ei au
avut parte de torturi cu lumânări şi de cadouri, li s-a cântat La
mulţi ani!, au dansat şi s-au jucat alături de prietenii lor de la
centre. Tot datorită unor oameni generoşi, în preajma Crăciunului,
copiii au primit cadouri, ghete de iarnă şi cărţi extrem de utile.

Măguri-Răcătău

41.591,8

O atenţie specială au primit-o copiii bolnavi de astm bronşic sau
care suferă de afecţiuni respiratorii grave. 40 dintre ei, cu ajutorul
FRCCF şi al Băncii Transilvania, au urmat un tratament de 9 zile
la Salina de la Turda. În ultimii 7 ani, fundaţia le-a asigurat celor
mici anual acest tratament: copiii respiră mult mai bine, nu mai
sunt atât de dependenţi de medicamente şi nu sunt nevoiţi să îşi
întrerupă şcoala atât de des, cum se întâmpla înainte, din cauza
problemelor de sănătate pe care le au.

Aproape 350 de familii au primit sprijinul financiar al fundaţiei,
atunci când nu au mai avut bani să îşi plătească apa, lumina sau
căldura sau când au avut nevoie să le cumpere copiilor hrană
şi îmbrăcăminte. De asemenea, aproximativ 20 de
persoane au cerut lunar ajutorul consilierului juridic în
cazuri de divorţ, de conflicte de muncă, de obţinere
de acte sau alocaţii. Medicul a consultat şi a
îndrumat spre specialişti, lunar, aproape 50 de
persoane adulte.

De Ziua Universală a Drepturilor Copiilor, fundaţia a pus la cale
concursul de desene Familia ta. La acesta s-au înscris aproape 380
de copii din 15 şcoli clujene, fiind premiaţi 23 dintre aceştia pentru
talentul şi ideile lor. De asemenea, elevii din
mai multe şcoli din
Cluj au aflat care le
sunt drepturile
datorită pliantelor
distribuite de
FRCCF.
Spectacolul de
caritate Vis susţinut
de maestrul Dan
Puric şi organizat
de FRCCF le-a
oferit celor peste
1.000 de clujeni
prezenţi la Opera
Naţională o
seară de
excepţie.
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Centrele Comunitare
Cluj-Napoca
În anul 2006, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi
Familie a fost alături de aproape 700 de familii care trăiesc în
sărăcie, în Cluj-Napoca. Oamenii au fost ajutaţi să depăşească
momentele de criză, să îşi rezolve problemele legate de locuinţă
sau lipsa unui loc de muncă, au primit suport psihologic
profesionist, au putut apela oricând au avut nevoie la un medic şi
un jurist, iar copiii lor au fost îndrumaţi şi pregătiţi pentru şcoală şi
sprijiniţi să se integreze cât mai bine în comunitatea în care trăiesc.
Cele mai multe servicii au fost oferite acestora prin cele două
centre comunitare din oraş. Peste 300 de copii au ajuns aici pe
parcursul anului 2006.
O mare parte dintre copiii, care vin la centrul comunitar
„EveryChild” şi la cel de al doilea centru comunitar FRCCF din
cartierul Iris, nu au acasă un loc al lor să înveţe şi nici pe cineva
care să îi îndrume. În anul 2006, în fiecare zi a anului şcolar,
aproximativ 40 de copii au primit sprijin la teme din partea
specialiştilor şi a voluntarilor FRCCF. De asemenea, 80 de
adolescenţi, din ultimii ani de gimnaziu şi de liceu, au primit
meditaţii la limba română, la matematică, geografie, istorie, limba
engleză, franceză şi chiar germană. Rezultatele şi progresul lor la
şcoală au fost urmărite cu ajutorul asistenţilor sociali care au
păstrat permanent legătura cu învăţătorii şi profesorii copiilor.
Cei cu probleme speciale de învăţare sau cu slabe abilităţi de scris
şi citit au fost ajutaţi să facă faţă şcolii prin recuperarea
cunoştinţelor şi rezolvarea problemelor emoţionale. Astfel, peste
70 de copii au primit asistenţă psihopedagogică. Alţi 80 de copii au
primit toată atenţia psihologului în cadrul şedinţelor de consiliere
individuală şi de grup. S-a urmărit identificarea cauzelor
rezultatelor şcolare slabe şi îmbunătăţirea potenţialului lor de
învăţare. Copiii au fost îndrumaţi cum să înveţe, sunt mai motivaţi
să meargă la şcoală şi comunică mai bine cu familia, cu prietenii,
colegii şi profesorii. Prin consilierea psihologică, o mare parte din
ei au reuşit să îşi rezolve şi problemele de comportament, fiind mai
puţin agresivi şi impulsivi. De asemenea, ei au acum mai multă
încredere în forţele proprii.
În perioada noiembrie 2005-noiembrie 2006, FRCCF a beneficiat
de o finanţare din partea Uniunii Europene, prin programul Phare
2003 Consolidarea Societăţii Civile în România, Componenta
ACCESS Social, pentru proiectul Prevenirea abandonului şcolar
prin centre comunitare. În
acest proiect au fost
incluşi 160 de copii
cu mari probleme
la şcoală din
Cluj, Cîmpia
Turzii, Oradea
şi Satu Mare.
La ClujNapoca,
specialiştii
fundaţiei au
lucrat cu
46 de
copii.

Toţi aveau corigenţe, iar o parte din ei repetau clasa. La finalul
proiectului, 41 de elevi au trecut cu bine în anul şcolar 2006-2007.
La majoritatea copiilor s-a observat că merg mai motivaţi la şcoală
şi că au mai multă încredere în ei. Şi-au redus numărul absenţelor
şi au note mai bune. 11 din cei 12 absolvenţi de gimnaziu îşi
continuă acum studiile învăţând meseriile care au descoperit că li
se potrivesc în cadrul şedinţelor de orientare profesională. De
asemenea, FRCCF a lucrat şi cu părinţii lor, dintre care o parte au
devenit mult mai interesaţi de educaţia copiilor şi le acordă mai
multă atenţie.
Prevenirea abandonului şcolar s-a făcut şi prin proiectul Reuşim la
şcoală împreună cu FORNETTI. În cadrul acestuia au fost incluşi
doar acei copii care aveau probleme speciale de învăţare. La Cluj,
10 copii au fost ajutaţi să îşi îmbunătăţească abilităţile de scris-citit
şi socotit. Ei au acum note mult mai bune, se simt mult mai bine la
şcoală şi lipsesc mai rar, pentru că au recuperat cunoştinţele cu
care rămăseseră în urmă faţă de colegii lor.
Pe parcursul anului 2006, aproape 30 de elevi din clasele a VII-a şi
a VIII-a au fost orientaţi şcolar şi profesional. Ei şi-au descoperit
aptitudinile şi au fost ajutaţi să îşi dea seama ce şcoli sau meserii,
după caz, li se potrivesc. De asemenea, ei au fost informaţi şi
despre cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a lua decizii
realiste în legătură cu viitorul lor.
Adolescenţii au primit o atenţie specială în cadrul unor grupuri de
dezvoltare personală unde au dezbătut probleme specifice vârstei
lor şi au învăţat cum să se comporte şi să reacţioneze în societate.
De asemenea, în parteneriat cu Societatea de Educaţie
Contraceptivă şi Sexuală şi Population Services International,
adolescentele au participat la un grup de educaţie sexuală.
Un grup de suport a fost creat şi pentru copiii victime ale violenţei
verbale şi fizice de acasă. 12 copii, între 9 şi 12 ani, au fost ajutaţi
să treacă peste momentele grele şi peste vorbele urâte care li se
adresează în familie, au fost învăţaţi cum să comunice cu părinţii
lor şi să îşi stăpânească la rândul lor furia. Alţi 22 de copii au
primit consiliere psihologică individuală tot pentru a face faţă
problemelor de abuz fizic şi emoţional. Acest ajutor a fost posibil
datorită subvenţiilor venite de la Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei, prin Legea 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică
ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Tocmai pentru că acasă o mare parte dintre copiii care vin la centru
nu au pe cineva care să îi ajute sau să le dea sfaturile potrivite
pentru viaţă, FRCCF împreună cu iQuest Technologies au pregătit
pentru cei mici un proiect de mentoring. 20 de copii care au un
singur părinte sau care nu primesc suficientă atenţie din partea
familiei au avut alături de ei, mai mult de o jumătate de an, 20 de
voluntari, care au devenit modele de comportament pentru ei.
Fiecare adult a „răspuns” de un copil pe care l-a dus în oraş, la
film, la restaurant, la cofetărie, la teatru, în cadrul unor întâlniri
săptămânale. Copiii au făcut lucruri pe care nu le mai făcuseră
niciodată în viaţa lor. De exemplu, au mers cu maşina, au mâncat
la restaurant, au fost la cinema şi s-au simţit foarte bine alături de
aceşti tineri care au devenit prietenii lor. Încet-încet ei au început
să îi perceapă pe adulţi ca pe nişte persoane de referinţă în viaţa lor
şi au adoptat modelul de comportament văzut. Pentru implicarea în
acest proiect, iQuest Technologies a fost premiată la Gala Oameni
pentru Oameni, eveniment organizat anual de Asociaţia pentru
Relaţii Comunitare pentru a mulţumi, pentru implicare socială,
companiilor şi indivizilor.
Pentru a se dezvolta în mod armonios, copiii au avut alături de ei,
la centrele comunitare, şi un medic. În fiecare lună, peste 50
dintre ei au primit ajutorul acestuia, pentru simple răceli, dar şi
pentru anemii sau probleme mai deosebite de sănătate cauzate
de mediul în care trăiesc sau de felul în care sunt hrăniţi. De
asemenea, copiii au participat şi la grupuri de educaţie
pentru sănătate, unde au învăţat cum să se menţină
sănătoşi şi curaţi.

„Am găsit aici la Cluj, la FRCCF, un nucleu de civilizaţie.
M-am alăturat acestor oameni printr-un gest de
responsabilitate socială şi din dorinţa de civilizare a opiniei
publice” (Dan Puric, 13 decembrie 2006, Cluj-Napoca).
În anul 2006, ni s-au alăturat în munca şi misiunea noastră oameni
şi companii atât din România, cât şi din străinătate. Prin
generozitatea şi gesturile lor minunate au fost aproape de copiii
marginalizaţi şi vulnerabili, pe care fundaţia îi sprijină. Ei au întins
o mână de ajutor şi au susţinut misiunea FRCCF, regăsindu-se în
principiile şi valorile noastre şi având încredere în munca noastră
de fiecare zi cu copii, familii şi comunităţi aflate în nevoie.
Împreună am făcut mii de copii să zâmbească şi mii de familii să
creadă şi să dea o şansă viitorului lor.
În fiecare an, printr-un sistem de sponsorizare „unu la unu” mii de
oameni din Marea Britanie au grijă de copii din România, prin
intermediul FRCCF şi EveryChild. De anul trecut, şi oamenii de
inimă din ţara noastră pot să facă acest lucru şi să aibă grijă de
copiii din comunitatea lor. Printr-o donaţie lunară de 60 de lei noi
ei ajută un copil aflat în dificultate. Datorită lor, aceştia primesc
zilnic o gustare la unul din centrele comunitare, sunt ajutaţi la teme
şi au mereu aproape sprijinul profesionist al unui psiholog,
psihopedagog, medic şi jurist.
Şi anul trecut, oameni din peste 20 de localităţi din România au
ales să redirecţioneze 2% din impozitul plătit statului către
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie. Gestul
lor a însemnat peste 17.000 de lei noi, bani care vor fi folosiţi
pentru a asigura gustarea zilnică a copiilor care vin la centrele
comunitare ale organizaţiei, biletele de transport, sprijinul la
teme, consilierea medicală şi psihologică.
De asemenea, alţi oameni au ales să doneze bani direct în
contul FRCCF sau la unul din birourile fundaţiei, în timp ce
alţii au virat lunar o sumă din salariul lor. Angajaţii
Telezimex sunt un exemplu în acest sens. În fiecare lună, ei
donează o mică parte din salariu, după posibilităţile
fiecăruia, iar la final compania dublează suma adunată de ei.
Fondurile sunt folosite pentru a asigura transportul unor
copii de acasă la centru şi înapoi, pentru ca ei să poată
participa la activităţile de aici şi să fie în siguranţă. În
preajma Crăciunului, angajaţii Orange au strâns fonduri
pentru a cumpăra cadouri unui grup de 50 de copii care vin
la centrul comunitar din Cluj, din cartierul Iris. De
asemenea, angajaţii Sales Consulting au donat banii pentru a
cumpăra cărţi în biblioteca centrului comunitar
„EveryChild” şi pentru reamenajarea cu tapet a unei săli de aici.
Sute de studenţi şi profesori de la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, precum şi alţi tineri din oraş au
ales să sprijine copiii din familii nevoiaşe
răspunzând campaniei de strângere de
fonduri Împreună pentru Copii,
organizată de FRCCF. Prin aceasta, ei
şi-au cumpărat o brăţară albastră
inscripţionată cu acest mesaj şi au
susţinut misiunea fundaţiei. Mai
mult, mesajul de responsabilitate
faţă de problemele comunităţii a
fost dus de ei mai departe, prin
purtarea acestor brăţări.
90 de oameni au voluntariat în cadrul
fundaţiei pe parcursul anului trecut. Ei
au fost alături de copii în centrele
comunitare, sprijinindu-i la lecţii sau
jucându-se cu ei, sau au ajutat la
organizarea evenimentelor pregătite de
FRCCF. Au fost alături de noi pentru că au
dorit să ajute în mod direct copiii şi pentru că
au vrut să facă parte dintr-o echipă dinamică,
profesionistă şi hotărâtă în ceea ce face.

Au ales să ne ajute în îndeplinirea misiunii şi companii din
România care au dovedit astfel încă o dată că sunt interesate de
comunităţile în care activează şi că urmează politici de
responsabilitate socială. Contribuţiile acestora au fost financiare şi
în produse.
Terapia prin joacă. Joonior Park, Ziua Copiilor, Crăciunul
Copiilor şi Vis cu Dan Puric au fost posibile şi datorită sponsorilor
generoşi ca Terapia Ranbaxy, Cora Cluj-Napoca, BRD Groupe
Société Générale, Zahărul Diamant Oradea. Donaţii în natură au
fost făcute de companii precum Ozone Laboratoires, care a oferit
medicamente extrem de necesare copiilor şi părinţilor acestora;
Peak Toys, care a adus zâmbetul pe faţa copiilor prin jucăriile
făcute cadou; Danone, care a contribuit la gustarea zilnică a
copiilor prin produsele lactate donate; şi EBS, care a oferit câtorva
copii computere. De asemenea, în preajma Crăciunului, Medsan a
cumpărat ghete de iarnă pentru 20 de copii. Au ales să trimită
felicitări de Crăciun tipărite de către FRCCF după desene ale
copiilor firme precum Provident Financial şi iQuest Technologies,
iar Grup de Lux a tipărit calendarele pentru 2007 cu desene
realizate tot de copii.
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Companiile pot direcţiona către copiii din familii nevoiaşe 20%
din impozitul pe profit, în limita a 3 ‰ din cifra lor de afaceri.
Studio Impress Design este una din firmele care a ales să sprijine
misiunea fundaţiei în acest fel. De asemenea, ajutorul din partea
companiilor poate veni şi prin acţiuni de marketing comunitar. La
sfârşitul anului şcolar, florăria Magnolia a decis să doneze 10% din
banii obţinuţi din vânzarea de buchete de flori făcută de voluntarii
FRCCF, în câteva şcoli clujene, în cadrul campaniei O să meargă
sau nu o să meargă la şcoală.
FRCCF mulţumeşte tuturor celor care au fost alături de noi în
îndeplinirea misiunii noastre, menţionaţi sau nemenţionaţi în
această scurtă prezentare. Ajutorul dumneavoastră a însemnat
enorm pentru fiecare copil, familie sau comunitate către care v-aţi
îndreptat atenţia.
Şi dumneavoastră puteţi să vă alăturaţi acestor oameni generoşi şi
să aduceţi zâmbetul pe faţa copiilor asistaţi de FRCCF.
Dacă sunteţi persoană fizică puteţi întinde o mână de ajutor astfel:
direcţionaţi 2% din impozitul pe venit pe care îl plătiţi
statului, prin simpla completare a cererii 230 sau a
punctului III.2 al declaraţiei 200, unde la numele
organizaţiei treceţi Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie, cod fiscal 9898291, cont bancar
RO32BUCU644091102511RO09;
donaţi o sumă de bani direct în contul FRCCF sau la
unul din birourile noastre din Cluj-Napoca, Oradea sau
Satu Mare;

-

-

-

luaţi sub protecţia dumneavoastră un copil din familii cu
venituri foarte mici. Printr-o donaţie lunară de 60 de lei
noi, acesta poate beneficia de tot ajutorul fundaţiei
noastre;
donaţi o sumă de bani din salariul dumneavoastră şi
convingeţi-vă colegii să facă acest lucru, iar angajatorul
să ni se adreseze pentru instituirea unui program de
donaţii salariale;
cumpăraţi şi purtaţi o brăţară Împreună pentru Copii care
costă doar 4 lei şi contribuiţi la gustarea zilnică a unui
copil care vine la centrele comunitare;
fiţi unul din voluntarii noştri. Dedicaţi un pic din timpul
dumneavoastră liber copiilor din centre şi ajutaţi-i la
teme sau jucându-vă cu ei sau participaţi la evenimentele
organizate de FRCCF în fiecare an.

Dacă sunteţi factor de decizie în cadrul unei companii puteţi să
susţineţi misiunea FRCCF astfel:
-

-

-

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;
direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit statului, în
limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, către
FRCCF;
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
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.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este una
dintre cele mai mari şi stabile organizaţii neguvernamentale
româneşti din domeniul protecţiei copilului şi se află acum în al
10-lea an de activitate. Munca FRCCF a cuprins copii, familii şi
comunităţi din Transilvania. În tot acest timp, fundaţia a ajutat
copiii care trăiesc în sărăcie şi a oferit sprijin familiilor şi
comunităţilor din care provin aceştia. FRCCF doreşte să îi ţină pe
cei mici 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 2006, activitatea fundaţiei s-a concentrat pe judeţele Cluj,
Bihor şi Satu Mare.
Au fost ajutaţi copii care trăiesc în case fără apă, gaz sau lumină,
care deseori îndură foame, care nu au acasă pe cineva care să îi
înţeleagă şi să le dea sfaturile potrivite pentru viaţă. Fundaţia le
este aproape şi, prin munca sa, urmăreşte ca drepturile acestora să
fie respectate.

Istoric
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a fost
înregistrată juridic în anul 1997. Unicul său fondator a fost
organizaţia britanică The Christian Children' Funds of Great
Britain care a fuzionat în 2002 cu The European Children' Trust,
luând naştere EveryChild. Aceasta din urmă este, în prezent,
principalul partener şi finanţator al FRCCF.
Viziunea EveryChild, urmărită de altfel şi de Fundaţia Română
pentru Copii, Comunitate şi Familie, este o lume în care toţi copiii
au dreptul să crească şi să se dezvolte la potenţialul lor maxim,
într-un mediu familial sigur, lipsit de sărăcie şi exploatare.
EveryChild lucrează cu familii, comunităţi şi guverne, contribuind
la întărirea şi dezvoltarea lor, astfel încât acestea să le poată
construi copiilor un mediu în care să crească în mod armonios.
Fundaţia britanică doreşte ca proiectele sale să se adreseze celor
mai vulnerabili şi marginalizaţi copii, dorind să producă schimbări
de durată şi în folosul lor, al familiilor şi al comunităţilor din care
provin.
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 şi din European
Network for Street Children Worldwide. De asemenea, din 2006,
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie este
membră FOND, platforma organizaţiilor neguvernamentale din
România implicate în programul european de Cooperare pentru
Dezvoltare, şi membru fondator RePeRe, reţeaua de organizaţii
şi profesionişti care atrag resurse din comunitate.

Programele FRCCF în 2006
În 2006, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi
Familie a fost alături de mai mult de 14.000 de oameni, copii
şi familiile lor. Aceştia au fost sprijiniţi prin 4 programe
principale.
Prin centrele comunitare din Cluj-Napoca, Cîmpia Turzii,
Oradea, Satu Mare, Popeşti, copiii din familii cu venituri
extrem de reduse au fost ajutaţi să facă faţă şcolii şi
greutăţilor pe care le întâmpină în fiecare zi. Ei au fost
sprijiniţi la teme, au primit ajutorul psihologului şi al
medicului oricând au avut nevoie şi au beneficiat zilnic de

o gustare. De asemenea, au participat la diverse activităţi
recreative şi de socializare. Copiii percep centrele comunitare ca
pe o a doua casă şi şcoală. Aici sunt iubiţi, ocrotiţi şi primesc
îndrumările potrivite pentru viaţă, iar familiile lor sunt ajutate să
treacă peste situaţiile de criză care se ivesc deseori.
Programul de dezvoltare comunitară rurală a cuprins 3 localităţi
din Cluj, Bihor şi Satu Mare. FRCCF a contribuit la întărirea
acestor comunităţi. Au fost identificate problemele fiecărei
localităţi în parte, iar împreună cu oamenii de aici s-a încercat
soluţionarea lor. Prin toate acestea, fundaţia a vrut să se asigure că
drepturile copiilor sunt respectate şi că ei trăiesc într-un mediu
potrivit, în comunităţi pregătite să obţină cât mai multe împreună.
Prin programul de ocrotire a copiilor din instituţii fundaţia doreşte
să se asigure că şi copiii abandonaţi sau cu dizabilităţi cresc într-un
mediu potrivit şi că aceştia vor fi pregătiţi să facă faţă vieţii, după
părăsirea instituţiilor care îi adăpostesc acum. În 2006, FRCCF a
fost prezentă în 4 astfel de instituţii din Cluj, Bihor şi Satu Mare.
De asemenea, copiii din alte câteva centre şi şcoli speciale, din
care fundaţia se retrage, au primit cadouri sau le-au fost create
carnete de cecuri pe care aceştia le vor primi când împlinesc 18
ani.
Programul de prevenire a migraţiei şi a traficului de copii din
Ţara Oaşului se adresează câtorva comunităţi din această zonă a
ţării, grav afectată de plecările în străinătate ale minorilor şi nu
numai. Programul cuprinde campanii de informare asupra
pericolelor la care sunt expuşi copiii care migrează neînsoţiţi în
Vest, dar încearcă să ofere şi alternative pentru cei care doresc să
plece din ţară. De asemenea, în 2006, la Gherţa Mică, una dintre
comunităţile afectate de acest fenomen, FRCCF a deschis şi un
centru comunitar prin care fundaţia doreşte să îi ajute pe copii să
rămână acasă, în siguranţă, şi cât mai aproape de şcoală.
Pentru anul următor fundaţia şi-a propus să continue aceste
programe, insistând însă pe proiectele comunitare urbane şi rurale.
FRCCF va continua munca pentru îndeplinirea misiunii şi va căuta
să implice în proiecte sale
organizaţii, instituţii şi
donatori din
comunităţile
cărora se
adresează.

Mulţumiri!

CUVÂNT ÎNAINTE
2006 a fost pentru FRCCF un an al unor schimbări
semnificative. Ca pentru toate celelalte ONG-uri din
sectorul serviciilor sociale, mai ales pentru cele din
domeniul protecţiei drepturilor copilului, procedurile
legate de acreditare şi licenţiere au introdus instrumente de
lucru noi, abordări aparent mai birocratice, raportări faţă
de mai multe autorităţi.

Mihai-Florin Roşca
Director Executiv FRCCF

Discursul oficial a devenit unul cu mult mai prietenos,
organizaţiile neguvernamentale fiind chemate să
contribuie cu ştiinţa şi experienţa lor la o mai bună
absorbţie a fondurilor de dezvoltare regională. În acest
context, al modificărilor substanţiale de legislaţie şi de
abordare, FRCCF şi-a revizuit strategia de viitor, optând
pentru programe de dezvoltare comunitară urbană şi rurală
şi închizând, cu acordul şi uneori la cerinţa finanţatorilor,
proiectele din centre de plasament sau şcoli ajutătoare şi
pe cele care şi-au atins obiectivele sau nu au şanse să le
atingă.
Această concentrare a proiectelor are menirea şi de a
reduce cheltuielile administrative ale fundaţiei, fără a
afecta negativ componenţa echipelor multidisciplinare, şi
de a spori astfel şansele FRCCF de a finanţa proiectele la
care s-a angajat, din resurse alternative clasicelor sume
venite de la partenerul britanic EveryChild.
Cu resursele obţinute de la persoane fizice prin
mecanismul 2%, de la MMSSF prin Legea 34/1998, de la
mediul de afaceri şi din parteneriatul cu Primăria
Cluj-Napoca pentru PHARE 2004 – Servicii Sociale,
FRCCF a reuşit chiar să depăşească propriile estimări de
strângere de fonduri pentru 2006. Susţinerea principală a
venit în continuare de la EveryChild, susţinere care a fost
concretizată nu numai în bani, ci şi în punerea la dispoziţie
a consultanţei tehnice în domeniu, aducerea la cunoştinţa
specialiştilor FRCCF a tendinţelor, a metodologiei şi a
abordărilor de ultimă oră în protecţia copilului.
Ne dorim ca 2007 să aducă României rata de absorbţie a
fondurilor de dezvoltare regională care să permită
continuarea înfiinţării de servicii sociale comunitare, chiar
şi în zonele rurale, pentru a garanta accesul la acestea
tuturor copiilor României.
Pentru toate succesele şi menţinerea înaltelor standarde de
calitate a serviciilor oferite de fundaţie, mulţumesc
angajaţilor, voluntarilor, membrilor Consiliului de
Administraţie şi susţinătorilor FRCCF.
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Acorada
Adevărul de Cluj
Administraţia Socială Comunitară
Oradea
Adveritas
Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca
Agence Nationale de l'Accueil des
Etrangers et des Migrations
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă Bihor
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă Satu Mare
Aisberg S.R.L.
Alpha Bank Cluj
Alpha TV
Andreniss S.R.L.
Antena 1 Cluj
Anzik S.R.L.
Asociaţia Diecezană Caritas GrecoCatolic Cluj
Asociaţia Cassa dei Diritti Sociali Italia
Asociaţia Comunitară CrasnaDomăneşti
Asociaţia de Caritate „Jonas”
Asociaţia Familia Regăsită
Asociaţia Femeilor împotriva
Violenţei Artemis
Asociaţia Hors la Rue - Franţa
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare
Asociaţia româno-franceză Forum
Prietenia Cîmpia Turzii
Asociaţia STEA Satu Mare
Asociaţia Transfestilvania
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
Banca Transilvania
Bazar Media
Bechtel International
Bihari Naplo
Bihoreanul
Biserica Penticostală nr. 7 Speranţa
Cluj
Brantner-Vereş S.A.
BRD Groupe Société Générale
Bucurom Cîmpia Turzii
Café Lux
Camera de Comerţ Satu Mare
Câmpan Bazar Cîmpia Turzii
Cantina Socială „Sf. Iosif”
Carbochim S.A.
Caritas Satu Mare
Casa de Cultură a Studenţilor Cluj
Castel Banffy – Asociaţia Umanitară
Celina Prod
Centrul de Asistenţă şi Reintegrare
pentru Copii Victime ale Traficului
sau Neacompaniaţi Satu Mare
Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog al Judeţului
Satu Mare
Centrul de Recuperare a Copiilor cu
Handicap Motor
Centrul de Resurse CREST
Centrul de Tineret Tim Tin
Centrul de Voluntariat Cluj
Centrul maternal şi de zi
Cîmpia Turzii
Centrul Medical – Center
Centrul Medical – Vanimed
Centrul Medical –Horia Creţeanu
Centrul Medico Social Popeşti
Club Apollo Cîmpia Turzii
Club Obsession
Club Zink
Clubul Sportiv U-Mobitelco
Cluj-Napoca
Clubul Vedetelor
Clubul Voluntarilor „Colegiul Mihai
Eminescu” Satu Mare
Clujeanul
Coca-Cola HBC România
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”
Cîmpia Turzii
Comisia de arbitri Cîmpia Turzii
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement - Franţa
Consiliul General al Departamentului
Seine-Saint Denis – Paris
Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Satu Mare
Cooperativa de Credit „Comoara”
Popeşti
Cora Cluj-Napoca

Correct Media
Dacor S.R.L.
Dani Sound
Danone Cluj
Delta
Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Bihor
Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Cluj
Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Satu Mare
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului Arad
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului Bihor
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului Cluj
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului
Satu Mare
Direcţia Generală de Finanţe Publice
a Judeţului Cluj
Direcţia Generală Judeţeană de
Sănătate Publică Satu Mare
Direcţia Judeţeană de Tineret
Satu Mare
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor a Judeţului
Satu Mare
Diverta Cîmpia Turzii
EBS România
Ecart Consulting
Electrica Transilvania Nord
Elevii Colegiului Naţional „Emil
Racoviţă” Cluj-Napoca
Evenimentul Zilei
Expo Transilvania
Fabrica „16 Februarie”
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială Cluj
Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Copil
Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare
din România
Feleacul S.A.
Florăria Magnolia
Florisal S.A.
Friandise
Friesland România S.A.
Friss Újság
Fundaţia Albin
Fundaţia d'Auteuil – Franţa
Fundaţia Ecclesia Mater
Fundaţia Hans Linder
Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile
Fundaţia Ruhama
Fundaţia Smile
Fundaţia Terre des Hommes
Lausanne şi reprezentanţa din
România
Gama&Gama S.R.L.
Gavella Com S.R.L.
Gazeta de Nord-Vest
Glasul Sătmarului
Gordius S.R.L.
GPV România
Grădiniţa Nr. 43 Cluj-Napoca
Grup 4 Instalaţii
Grup de Lux
Grupul Şcolar Industrial Popeşti
Grupul Şcolar Terapia Cluj-Napoca
Habitat for Humanity Cluj
Hotel Napoca
Ind. Jonas S.R.L.
Informaţia Zilei
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Satu Mare
Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Satu Mare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj
Intercompany S.R.L.
iQuest Technologies
ISDC România
Johanniter-Unfal-Hilfe e.V.
Junior Star
Jurnalul Bihorean
Kronika
Lecom
Liceul „Onisifor Ghibu ” Oradea

Liceul „Nicolae Bălcescu”
Cluj-Napoca
Liceul „Pavel Dan” Cîmpia Turzii
Liceul cu Program Sportiv Bihorul
Liceul de Artă Oradea
Liceul de Arte Plastice „Romulus
Ladea” Cluj-Napoca
Liceul de Coregrafie Cluj-Napoca
Liceul de Muzică „Sigismund
Toduţă” Cluj-Napoca
Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan ”
Oradea
Liceul Teologic Ortodox „Nicolae
Steinhardt”
Liceul Teoretic „Pavel Dan”
Cîmpia Turzii
Liga
Lions Genesis
Logo Design
Lotus Market S.R.L.
Magazinul Elvira
Maros Bike
Mediafax Transilvania
Medsan
Merlin Consulting
Meteor S.R.L.
Metro Cash&Carry Cluj
Metro Cash&Carry Oradea
MISR Bank
Monitorul de Cluj
Mosaic
Mureşan Dragoş Apostol S.R.L.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Muzeul Judeţean Satu Mare
NCN
Neptun S.R.L.
Neuauer S.R.L.
NewsIn
Noua Speranţă S.R.L.
Oficiul Registrului Comerţului
Satu Mare
Opera Naţională Română Cluj
Orange Cluj
Organizaţia de Voluntariat EIRINE
Otto Hermann S.R.L.
Ozone Laboratoires
Palatul Copiilor Cluj-Napoca
Parohia Domăneşti
Peak Toys
Poliţia Cîmpia Turzii
Poliţia de Proximitate Cluj
Poliţia de Proximitate Satu Mare
Population Services International
Primăria şi Consiliul Local Bixad
Primăria şi Consiliul Local
Călineşti-Oaş
Primăria şi Consiliul Local
Cîmpia Turzii
Primăria şi Consiliul Local
Cluj-Napoca
Primăria şi Consiliul Local Dej
Primăria şi Consiliul Local
Gherţa Mică
Primăria şi Consiliul Local Moftin
Primăria şi Consiliul Local
Negreşti-Oaş
Primăria şi Consiliul Local Oradea
Primăria şi Consiliul Local Popeşti
Primăria şi Consiliul Local Satu Mare
Primăria şi Consiliul Local Târşolţ
Prison Fellowship România
Pro TV Oradea
Prodcom Cîmpia Turzii
ProTV Cluj
Provident Financial
Psihoselect
Quo Vadis Café
Radio Cluj
Radio France International Cluj
Radio Guerrilla Cluj
Radio Impuls
Radio KissFM
Radio MixFM
Radio ProFM
Radio Renaşterea
Radio Transilvania Cluj
Radio Transilvania Oradea
Radio Vocea Evangheliei Oradea
Regia Autonomă a Domeniului Public
Cluj-Napoca
Regia Autonomă Judeţeană
Apă-Canal Cluj
România Liberă
Rompres

Rondocarton
Rubin King 2000 S.A.
Sales Consulting
Sanpaolo Bank
Selgros Cash&Carry Oradea
Serviciul de Ajutor Maltez Cluj
Serviciul de Reintegrare Socială şi
Supraveghere a Infractorilor –
Tribunalul Satu Mare
Serviciul Public Asistenţă Socială
Oradea
Serviciul Public de Asistenţă Socială
Cîmpia Turzii
Serviciul Public de Asistenţă Socială
Satu Mare
Societatea de Educaţie Contraceptivă
şi Sexuală
Societatea Umbrelă a Persoanelor cu
Handicap Asociate Regional
Spitalul Cîmpia Turzii
Sportmaster S.R.L.
Studio Impress Design
Supermarket „Crişul”
Szabadsag
Szatmari Magyar Hirlap
Şcoala „A. V. Voievod” Cluj-Napoca
Şcoala „Alexandru Roman” Oradea
Şcoala „Anghel Saligny”
Cluj-Napoca
Şcoala „Augustin Maior”
Cluj-Napoca
Şcoala „Avram Iancu” Cîmpia Turzii
Şcoala „David Prodan” Cluj-Napoca
Şcoala „Decebal” Oradea
Şcoala „Dimitrie Cantemir” Oradea
Şcoala „Eugen Pora” Cluj-Napoca
Şcoala „Grigore Moisil” Satu Mare
Şcoala „Horea” Cluj-Napoca
Şcoala „Ioan Agârbiceanu”
Cluj-Napoca
Şcoala „Ioan Lupaş” Cluj-Napoca
Şcoala „Ioan Slavici” Oradea
Şcoala „Ion Creangă” Cluj-Napoca
Şcoala „Iuliu Deac” Cîmpia Turzii
Şcoala „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Şcoala „Lucreţia Suciu” Oradea
Şcoala „Mihai Viteazul”
Cîmpia Turzii
Şcoala „Mircea Eliade” Satu Mare
Şcoala „Nicoale Iorga” Cluj-Napoca
Şcoala „Nicolae Bălcescu” Oradea
Şcoala „Nicolae Titulescu
Cluj-Napoca
Şcoala „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Şcoala „Simion Bărnuţiu”
Cluj-Napoca
Şcoala de Arte şi Meserii
„Ioan Bococi” Oradea
Şcoala Generală Călineşti-Oaş
Şcoala Generală Gherţa Mică
Şcoala Generală Nr. 10 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 13 Satu Mare
Şcoala Generală Nr. 21 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 3 Cluj-Napoca
Şcoala Generală Nr. 6 Cluj-Napoca
Şcoala Generală nr.5 Satu Mare
Şcoala Generală Târşolţ
Şcoala Generală Trip
Şcoala Specială Popeşti
Teatrul de Păpuşi PUCK
Televiziunea Transilvania
Telezimex S.A.
Terapia Ranbaxy
Termoplast
Tigger
Tipografia Treira din Oradea
Top Design
Transilvania General Import-Export
TVR Cluj
TVS Oradea
UNICEF
Unitatea Militară 01969 Cîmpia Turzii
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Universitatea din Oradea
Vereignite Aktion fur Rumanien
Wajda & Wajda SRL
Woodcote
XHC Printing
Zahărul Oradea S.A.
Ziarul Clujeanului
Ziarul Crişana
Ziarul Realitatea Bihoreană
Ziarul Reggeli Ujsag
Ziua de Cluj
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Contact
Biroul Cluj-Napoca
Str. René Descartes, nr. 6, 400486, Cluj-Napoca
tel./fax: 0264-594893, 0729-119059
e-mail: frccf@frccf.org.ro
Centrul Comunitar "EveryChild" din Cluj-Napoca
Str. Ilie Măcelaru, nr. 4, 400380, Cluj-Napoca
tel.: 0264-599212
Al 2-lea Centru Comunitar din Cluj-Napoca
Str. Dumbrava Roşie, nr. 33, 400260, Cluj-Napoca
tel.: 0264-439808
Centrul Comunitar din Cîmpia Turzii
Str. Liviu Rebreanu, nr. 2, 405100, Cîmpia Turzii
tel.: 0264-369173, 0729-119249
e-mail: centru.ct@frccf.org.ro
Biroul Oradea
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14, 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
Str. Mihai Viteazu, nr.19/1, 440030, Satu Mare
tel./fax: 0361-804961, 0729-119239
e-mail: frccf.sm@frccf.org.ro
Centrul Comunitar din Satu Mare
Str. Gabriel Georgescu, nr. 16, 440052, Satu Mare
tel.: 0361-804664, 0729-119329
e-mail: centru.sm@frccf.org.ro
Centrul Comunitar “Prietenia”
Popeşti, Bihor
www.frccf.org.ro

