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Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie

O nouă provocare
pentru FRCCF

Misiune

De la înființare și până în 2010, FRCCF a avut
alături un partener briatnic, care a fost pentru
multă vreme principala sursă de finanțare a
organizației. CCF-GB a fondat FRCCF în 1997.
Această organizație britanică a fuzionat cu
ECT și au format organizația EveryChild,
activă și acum în domeniul protecției
copilului.EveryChild a continuat parteneriatul
cu FRCCF până în anul 2010 când, asemenea
altor organizații internaționale, a decis să se
retragă din România, deje de trei ani mambră
a Uniunii Europene. Partenerii britanici au
considerat că românii sunt capabili să își
resolve problemele sociale, inclusiv pe cea a
copiilor în pericol de abandon școlar.

Programele FRCCF
în 2010
8
şapte

Centre comunitare
Chiar dacă din punct de vedere economic
anul 2010 nu a fost cel mai prielnic, centrele
de zi ale FRCCF au funcţionat la capacitate
maximă. Pe lângă centrele din Cluj-Napoca,
Oradea, Satu Mare, Cîmpia Turzii şi Popeşti,
în 2010 s-au pus bazele deschiderii unui nou
centru de zi, la Alba Iulia. Continuarea
funcţionării acestor centre şi deschiderea
unuia nou au fost posibile datorită
donatorilor generoşi. Banca Transilvania a
susținut în continuare centrul de zi Clujul are
Suflet, Nokia și Henkel au avut contribuții
importante la funcționarea centrului
comunitar din Cîmpia Turzii, iar Holcim a
sprijinit centrul comunitar din Oradea. La ClujNapoca, parteneriatul cu Primăria municipiului
Cluj-Napoca a făcut posibilă continuarea activității în
cele două centre comunitare, la Satu Mare, Consiliul
Județean a prelungit cu doi ani folosirea în mod
gratuit a clădirii centrului comunitar, iar la Popești,
Primăria din localitate a acordat cu titlu gratuit
folosirea clădirii pentru încă cinci ani. Proiectul “Vreau
să termin şcoala şi eu!”, cofinanţat de Guvernul
României şi FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013,

Mă cheamă Vlăduţ şi cea mai frumoasă zi la centru
a fost luni. (…)Am venit de la şcoală cu un prieten,
m-am aşezat lângă Alexandra (n.r. psihopedagog) şi
am început să îmi fac temele. La română trebuia să
facem o compunere după un anumit basm. Am
continuat cu matematica. Era destul de greu, dar
am reuşit s-o duc la capăt. Când am terminat
temele, am rugat-o pe Alexandra să îmi dea o fişă
de lucru. Am facut ordine în sală şi apoi am
întrebat-o pe Alexandra dacă pot să plec acasă şi
atunci a venit vestea bombă: Alexandra era
mulţumită de mine şi m-a felicitat după atâta timp.
Era incredibil! Mă simţeam foarte bine fiindcă în
sfârşit am fost felicitat şi asta mă face fericit.
(Vlad, 14 ani)

În anul 2010, la cele şapte centre de zi ale FRCCF din
Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, Cîmpia
Turzii şi Popeşti au participat la activităţi peste 1800
de copii. Părinţii şi rudele apropiate ale copiilor au
colaborat cu asistenţii sociali în probleme care ţin de
creşterea şi de educarea copiilor, de găsirea unei
locuinţe sau a unui loc de muncă şi au primit ajutor
financiar pentru a rezolva probleme grave ale familiei.
De aceste servicii de asistenţă socială au beneficiat
peste 2000 de copii şi adulţi din familiile lor.

Fiecare zi la centru este specială,
este o adevărată aventură. Nu te plictiseşti niciun minut:
merg la centrul de zi, apoi la şcolile unde învaţă copiii, trec şi
pe la părinţi pe acasă, mă întorc la centru, scriu acte. În
aceeaşi zi, îmi fac munca în acelaşi ritm alert: mai primesc la
consiliere un părinte, mai petrec puţin timp cu copiii, mai fac o
vizită la familii. Nici nu îmi dau seama când trece timpul şi ziua
s-a încheiat.
Printre toate aceste momente de agitaţie se strecoară acele
lucruri mărunte care mă fac să apreciez, să conştientizez
roadele strădaniei mele: un copil fericit că a primit o notă
bună, un grup de copii fericiţi care se joacă împreună, un
simplu mulţumesc, te rog frumos, un părinte care se
interesează dacă copilul a ajuns cu bine la centru, un altul care
e bucuros să te primească în casă. E multă muncă, dar toate
acestea şi multe altele mă fac să merg mai departe.
(Sanda, asistent social)

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”. Domeniul major de intervenţie
2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”,
va aduce finanțarea pentru doi ani a activităților prin
care copiii vor fi ajutați să nu abandoneze școala și să
obțină o calificare profesională.
90 de copii din Cluj, Oradea și Satu Mare au participat
la cursuri de antreprenoriat, prin proiectul Șansele.
În centrele de zi ale FRCCF vin zilnic copii cu probleme
grave, legate în special de lipsurile cu care se
confruntă zi de zi ei şi familiile lor. Din cauza sărăciei,
dar şi a lipsei de interes a părinţilor fără educaţie,
aceşti copii sunt în pericol de a abandona şcoala şi de
a trăi în stradă.

Pentru ca viaţa copiilor să se schimbe în bine şi să nu
fie nevoiţi să abandoneze şcoala, asistenţii sociali şi
specialiştii din centrele de zi evaluează situaţia
copiilor şi pe cea a familiilor şi alcătuiesc un plan de
intervenţie potrivit fiecărui caz în parte, pe care mai
apoi îl pun în aplicare.
Asistenţii sociali au făcut aproximativ 1300 de vizite la
familii, au acordat consiliere profesională pentru mai
mult de 200 de părinţi şi au mediat găsirea unui loc de
muncă pentru 60 de adulţi.

Câtă bucurie atunci când vezi că
strădaniile tale au făcut ca elevul să facă
un pas, mai mic sau mai mare, înainte!
Şi apoi încă unul, şi încă unul! Dar şi câtă
tristeţe când vezi că ceva nu e bine, că
nu progresează. Şi atunci revizuieşti
totul, cauţi, încerci altceva, până se
produce schimbarea.

Cea mai frumoasă zi la centru a fost când
Alexandra şi Edit m-au chemat în birou
pentru că vroiau să vorbească cu mine. Când
m-am dus în birou, m-au felicitat pentru
felul în care am lucrat. După aceea, mi-au
spus că mă premiază cu două bilete la
meciul CFR-Gaz Metan Mediaş. Am plecat
acasă să mă duc cu tata la meci. Super tare
a fost meciul. Iar acea zi a fost minunată.
(Daniel, 14 ani)

(Odesa, profesor de matematică)

Unii dintre copii au nevoie de ajutor ca să îşi facă
temele, alţii de meditaţii la anumite discipline şcolare
pentru a trece cu bine de testele naţionale, de
corigenţă şi alte probleme şcolare. Peste 500 de copii
au primit ajutor la teme, iar alţi 350 au avut parte de
meditaţii în anul 2010.

La centru, fiecare zi este pentru mine o nouă
experienţă. Îi iubesc pe oamenii de aici, care
mă ajută. Dacă aş putea, şi eu i-aş ajuta să
le fie mai uşor cu copiii din centru, căci sunt
tare mulţi. Când voi fi mare, vreau ca şi eu să
pot ajuta copii cu dificultăţi şi cu probleme
familiale.
(Mona, 13 ani)

Zilnic, copiii care vin la centrele de zi primesc o
gustare, iar cei care locuiesc mai departe de centrul
comunitar, primesc un bilet de autobus pentru a se
putea deplasa la şi de la centru.
Cei 500 de copii şi 100 de adulţi care au primit sprijinul
psihologului pot acum să comunice mult mai bine cu
cei din jur, se integrează mai uşor în comunitate, dar,
mai ales, au mai puţine probleme în relaţiile cu
părinţii, respectiv cu copiii. Pentru
dezvoltarea abilităţilor de
vorbire, de scris,
dar şi de
Munca pe care o depun constă în multă
învăţare,
iniţiativă, multă creativitate, multe idei de a
psihopedagogii
gasi punctele forte ale copiilor, de a-l
au lucrat cu
considera pe fiecare copil o valoare, de a
peste 550 de
învăţa că valoarea lor nu se bazează pe
copii.

performanţa lor. Fiecare copil îşi exprimă
recunoştinţa: i-am ajutat să primească note
bune, să treacă clasa, să fie un model de
urmat în clasă sau să se descurce mai bine
în viaţă cu abilităţile şi cunoştinţele
acumulate la centru.
(Andrea, psihopedagog)

Specialiştii din centrele de zi urmăresc să le
ofere copiilor cele mai îndrăgite activităţi
de socializare. În perioadele de vacanţă şi
în cele în care frecventează şcoala, au loc
diverse activităţi: cercuri de teatru, de
pictură, de lectură, de calculatoare etc.
Foarte plăcute de către cei mici sunt
excursiile, ieşirile în oraş şi sărbătorirea
zilelor de naştere.

Dacă nu era doamna Laura, care m-a ajutat
odată la tema la engleză, nu luam acel 10.
M-a ajutat la o compunere despre Paris.
Domnul Adi, profesorul de chitară, este un
profesor excelent! El m-a ajutat să cânt la
chitară. Mi-a spus că dacă mă ţin de chitară
şi îmi place, vom organiza un concert. Mă
bucur că vin la centrul FRCCF şi nu vin aici
doar pentru teme.
(Dan, 13 ani)

Aniversaţii fiecărei luni sunt
sărbătoriţi într-o atmosferă
festivă de către colegii de la
centrul de zi, astfel încât să se
simtă speciali, iubiţi şi ocrotiţi.
Peste 800 de copii au avut parte
în 2010 de activităţi de
socializare.
Elevii din clasele a VIII-a au fost
consiliaţi în ceea ce priveşte
şcoala pe care să o urmeze şi
profesia care li se potriveşte cel
mai bine aptitudinilor şi
intereselor pe care le au. Astfel,
şansele lor de a fi independenţi
atunci când vor absolvi şcoala
cresc considerabil.

Dincolo de limite, de volumul de muncă, de lipsa de
experienţă, cel mai mult contează că sunt asistent
social. Simt că pentru familiile mele şi pentru copiii
mei, eu contez. Mă motivează progresele copiilor,
oricât de mici sunt ele, oricât de neînsemnate sunt
pentru diriginţi, profesori sau învăţători, pentru că
ştiu că schimbarea se produce în paşi mici şi că
fiecare pas este esenţial pentru aceşti copii.

Mă bucur să particip la programul de la centru
pentru că uneori este distractiv, iar alteori trebuie
să fim serioşi, să ne facem temele şi să ascultăm de
persoanele cu autoritate. Mi-am făcut mulţi
prieteni şi mă bucur să vorbesc şi să mă joc cu ei.
De asemenea, îmi place de profesoara Laura,
pentru că are rabdare şi ascultă tot ce avem de
spus. Profesorul de matematică ne ajută să
înţelegem problemele pe care nu le ştim. Şi el, ca şi
profesoara Laura, este răbdător.

(Viorelia, asistent social).

(Andrei, 13 ani)

În Cluj-Napoca, medicul FRCCF a acordat consultaţii
medicale primare şi a distribuit medicamente unui
număr de aproximativ 120 de copii şi de adulţi.

De asemenea, în toate centrele
comunitare, copiii au învăţat
lucruri de bază despre
igiena personală, despre
Mie îmi place să vin la centru pentru că
vreau să trec clasa, vreau note cât mai
alimentaţia sănătoasă şi
bune. Aici avem şi jocuri şi suntem
despre cum să se
ajutaţi la teme de: Andreea, Alexandra,
menţină sănătoşi.
Mimi, Viorelia, Viorica şi Edit (n.r.
La aceste
personalul centrului de zi).
cercuri de
educaţie
(Andrei, 10 ani)
pentru
sănătate au
participat 380 de
copii.

La Cluj-Napoca, 16 familii au apelat la
ajutorul juristului, pentru situaţii în
care erau nevoiţi să se adreseze
justiţiei, pentru întocmirea de acte
sau pentru a-i ajuta în accesarea
unor drepturi.

UNICEF
În judeţul Bihor, unul din 10 nou-născuţi riscă să fie
abandonat în Maternitate sau în spitale de copii.
Proiectul „ Implicarea comunităţilor locale din judeţul
Bihor în prevenirea abandonului copiilor mai mici de
doi ani”, finanţat de Unicef România, a continuat în
primele trei luni ale anului 2010 în Maternitatea din
Oradea.
Opt mame care erau hotărâte să îşi abandoneze copiii
au fost ajutate să îşi păstreze copiii alături de ele. Alte
mame au primit vitamine în timpul sarcinii, 15 mame
au primit câte un trusou pentru nou-născut, trei
mame au fost ajutate să îşi facă acte de identitate şi
certificate de naştere pentru copii.
Peste 80 de copii se află acum în familiile lor, graţie
acestui proiect, început în 2007 şi încheiat în 2010.

Viişoara
În anul 2010, FRCCF şi-a făcut intrarea şi într-o nouă
comunitate din mediul rural. Este vorba despre
Viişoara, o localitate din judeţul Cluj, unde, cu
finanţare de la Proiectul Autostrada Transilvania, 62
de copii, în mare parte de etnie romă, au putut să îşi
îmbunătăţească performanţele şcolare. Copiii aflaţi în
pragul eşecului şcolar au fost ajutaţi de către
învăţătoarele inimoase din localitate să ajungă la
nivelul cerut de exigenţele şcolare. Copiii cu rezultate
foarte bune la învăţătură au fost sprijiniţi să lucreze
suplimentar şi să participe la concursuri judeţene şi
naţionale, unde nu de puţine ori s-au situat pe
primele locuri.

Prin participarea la activităţile de
petrecere a timpului liber, elevii s-au
împrietenit, au învăţat să fie mai buni,
mai toleranţi, să se ajute, să lucreze în
echipă, să se bucure de reuşite, să îşi
recunoască greşelile şi să dorească să îi
ajungă pe cei mai buni.
(Norina Porumb, învăţătoare Viişoara)

Învăţarea
de la parteneri externi
Proiectul “Bridge to the Young International
Communities” („Punţi către comunităţile
internaţionale de tineret”) a adus laolaltă FRCCF şi
alte trei organizaţii din Ungaria, Marea Britanie şi
Polonia (Megallo Csoport, The Pupil Parent
Partnership Ltd şi Fundacja Domin).
Obiectivele proiectului au fost pe trei paliere:
învăţarea de la parteneri, construirea unei reţele şi
câştigarea de experienţă. FRCCF a luat parte la acest
proiect din primăvara lui 2010 când a găzduit prima
întâlnire de lucru.
În cadrul acestui proiect, au avut loc mai multe
întâlniri, cu participarea specialiştilor din cele trei
organizaţii şi a unora dintre beneficiari. În aprilie,
FRCCF a găzduit întâlnirea de la Cluj. Principalele
subiecte abordate au fost serviciile oferite de
organizaţii şi metodele de lucru cu copiii şi cu părinţii,
utilizate de acestea. La începutul lunii iulie,
specialiştii de la FRCCF au participat alături de
echipele celor două organizaţii partenere la un
schimb experienţă în Londra, iar la finalul lunii iulie a
avut loc un alt schimb de experienţă cu aceleaşi
organizaţii, de această dată în Polonia. La aceste
schimburi de experienţă au participat şi 4 adolescenţi,
beneficiari ai serviciilor de la centrul de zi Clujul Are
Suflet.

Centrul de zi
Clujul Are Suflet,
bilanţ la trei ani de activitate
Centrul de zi Clujul Are Suflet a ajutat peste 1.000
de tineri să aibă o viaţă mai bună, în cei 3 ani de
la deschidere. În anul 2010, la Clujul are Suflet
au beneficiat de ajutorul specialiştilor şi de al
voluntarilor 605 tineri.

Tineri cu vârste între 14 şi 20 de ani, proveniţi din
familii cu situaţie financiară modestă sau din sistemul
de protecţie a copilului găsesc la Clujul Are Suflet un
mediu primitor, precum şi suport pentru continuarea
studiilor şi realizării aspiraţiilor de dezvoltare umană
şi profesională. Pentru că adolescenţa este o perioadă
complexă, cu provocări specifice, centrul de zi oferă
aproape 20 de tipuri de servicii, de la asistenţă
psihopedagogică şi psihologică, meditaţii, ajutor
pentru efectuarea temelor şcolare, monitorizarea
evoluţiei şcolare, consiliere profesională / vocaţională
sau medicală, până la cele de asistenţă pentru
medierea muncii.

Fiecare dintre adolescenţii cu care lucrez este
special, este unic în felul său, iar pentru mine este o
provocare să găsesc de fiecare dată modalitatea cea
mai eficientă de a ajunge la el, de a-l ajuta. Iar, când
acest lucru se întâmplă, când apar schimbări
pozitive în viaţa unuia dintre ei, mă simt cea mai
puternică persoană de pe pământ. Este o satisfacţie
mare pentru mine când tinerii noştri trec pe stradă şi
mă salută cu respect, sunt mândră când unul dintre
ei termină liceul, îşi găseşte un loc de muncă şi
devine independent din punct de vedere financiar.
Îmi place să văd cum evoluează de la adolescenţi
neîncrezători şi timizi la tineri care ştiu ce vor de la
viaţă, sunt mândră de ei şi de mine ştiind că şi eu am
contribuit într-un fel sau altul la reuşita lor.
Andreea - asistent social CAS

Clujul Are Suflet (CAS), cel mai mare proiect de
implicare socială desfăşurat de Banca Transilvania,
a schimbat viaţa a peste 1.000 de tineri, în decurs
de 3 ani. Toţi aceştia au primit şansa integrării în
societate, au acum aspiraţii şi încredere în
propriile forţe.
Pentru a-i ajuta pe aceşti adolescenţi, Banca
Transilvania a investit, până acum, 2 milioane de
lei, sumă destinată dezvoltării unor programe
sociale şi educaţionale. Acestea se desfăşoară la
Centrul de zi „Clujul Are Suflet”, deschis în anul
2008 şi care se află în Cluj-Napoca, pe strada
Gh. Doja nr.3. FRCCF este partenerul Băncii
Transilvania în acest proiect şi se ocupă de
implementarea programului, cu o echipă
formată din 14 persoane, care cuprinde
asistenţi sociali, psihologi, psihoterapeut,
psihopedagog, animator, consilier medical şi
profesori.

„Rezultatele înregistrate de Clujul Are Suflet sunt un
motiv de bucurie pentru noi tocmai pentru că sunt
dovada că am adus lumină în viaţa a peste 1.000 de
tineri care au avut nevoie de noi, venind la centrul de
zi. O parte dintre aceşti adolescenţi şi-au continuat
studiile ori au promovat examenele de bacalaureat.
Unii chiar au intrat la facultate sau şi-au găsit un loc
de muncă. Poate că drumul lor era acum altul dacă nu
auzeau de Clujul Are Suflet” - afirmă Tiberiu Moisă,
Director Executiv Clienţi Corporativi & IMM în cadrul
Băncii Transilvania.
Rezultatele fundaţiei Clujul Are Suflet
Obiectivele cantitative şi calitative pe care Banca
Transilvania şi FRCCF şi le-au propus pentru acest
proiect, în cei 3 ani de activitate a Fundaţiei Clujul Are
Suflet, au fost chiar depăşite.
Cifrele vorbesc despre cele mai importante realizări:
- peste 1.000 de tineri au acum o viaţă mai
bună;
- pentru aproape 600 de tineri a fost
diminuat riscul de izolare socială şi de
neintegrare socio-profesională;
- peste 100 de adolescenţi au absolvit o
formă de calificare profesională;

Un nume mai potrivit pentru „o zi petrecută la
centru” este „o zi în care voi învăţa ceva nou”
deoarece mereu când vin aici învăţ ceva nou,
care mă ajută în dezvoltare mea personală sau
în dezvoltarea mea pe plan şcolar. (...) acest
centru mă ajută enorm de mult. De când am
venit aici rezultatele mele şcolare au început
să se schimbe, pot spune că sunt pe drumul de
a fi mândră de mine.
Emilia, clasa a XI, CAS

- peste 100 de tineri şi-au găsit un
loc de muncă, pe perioadă
determinată sau nedeterminată;
- peste 40 de tineri au promovat
examenele de bacalaureat;
- peste 30 dintre adolescenţii care au
apelat la fundaţie sunt acum
studenţi;
- 59% din cei 165 de tineri aflaţi în risc
de eşec şcolar - repetenţii,
corigenţe, absenteism, probleme de
comportament - au promovat anul
şcolar 2010-2011.

(...) sunt aici de aproape trei ani.
Am venit aici din cauza problemelor de la
şcoală. Îmi amintesc prima zi petrecută în
centru. S-a nimerit să particip cu Dan (n.r.
psihopedagog CAS) la un grup alături de mai
mulţi adolescenţi. M-am implicat în grup
pentru că mi-a plăcut foarte mult şi mi s-a
părut interesant. De atunci, vin aici în
continuare şi particip la grupuri care mi-au
schimbat viaţa şi m-au ajutat să iau decizii
bune.
Alex, 17 ani, CAS

Clujul Are Suflet, Clujul are prieteni
De-a lungul timpului, Banca Transilvania a lansat
diverse campanii care au avut ca obiectiv ajutarea
tinerilor de la Clujul Are Suflet. Aşa este iniţiativa BT
prin care a fost încurajat spiritul de solidaritate al
clujenilor: pentru fiecare plată a facturilor pentru
utilităţi, efectuată la ghişeele băncii, BT a donat câte 1
leu în contul Clujul Are Suflet.
Dick Perdok, olandez stabilit în Cluj-Napoca, este unul
dintre prietenii fundaţiei. Acesta a decis să doneze
către Clujul Are Suflet banii strânşi din vânzarea celor
două albume muzicale ale sale.

Despre familiile cu care lucrăm
În fiecare an, FRCCF realizează un studiu sociologic
asupra familiilor cu care lucrează. În 2010, au fost
chestionate 955 de familii.
În total,
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EDUCAŢIE
Referitor la nivelul de şcolarizare al părinţilor, se
observă că mamele au un nivel foarte scăzut de
şcolarizare. La Cîmpia Turzii, media şcolarizării lor
este de 7 clase, iar în celelalte locaţii această medie
ajunge la 8 clase. 169 dintre părinţi nu sunt deloc
şcolarizaţi.

Număr mediu de
9

clase- taţi

8,7

8,8

8

rzii Satu Mare
ea Cîmpia Tu
Cluj-Napoca Orad

VENITURI
Venitul mediu
lunar pe membru
de familie a fost
în 2009 de 230 de
lei, cu ceva mai
mic decât în anul
precedent. 86%
dintre mame şi
66% dintre taţi au
un venit sub cel al
salariului minim
pe economie, de
670 de lei/lună.

me

Surse de venit pentru ma
Indemnizaţii copii
5%

Fără venit
35%

Salariu
36%
Pensie
8%
Ajutor social
2%
Zilier
4%

Alte surse
5% Mai multe surse
5%

i
Surse de venit pentru taţ

Pensie
8%
Ajutor social
1%

Salariu
48%

35% dintre mame
şi 16% dintre taţi
nu au avut nicio
sursă de venit.
Faţă de anul
anterior, încă 4%
dintre taţi şi-au
pierdut sursa de
venit.

Alte surse
10%
Fără venit
16%

Zilier
17%

CONDIŢII DE LOCUIT
ame

clase- m
Număr mediu de

8,7

8,5

7,8

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

6,9

rzii Satu Mare
ea Cîmpia Tu
Cluj-Napoca Orad

O problemă foarte mare o reprezintă lipsa utilităţilor
din locuinţe. Deşi trăiesc în oraşe, 25% dintre familii
nu au acces la reţeaua de apă. 25% nu au gaz, deci
trebuie să folosească lemne pentru a găti şi pentru a
se încălzi, spre deosebire de anul precedent când doar
15% nu aveau gaz.

Servicii accesate la FRCCF

Cel mai important sprijin
Sprijin moral (vorbă bună, informaţii,
vizită şi discuţii cu asistent social)
Sprijin pentru copil (teme, meditaţii,
rechizite, CC, excursii, supraveghere)
Suport material, bani
Rechizite
Donaţii (îmbrăcăminte, încălţăminte,
saltele, alimente etc.)
Consiliere juridică şi psihică
Servicii medicale, medicamente
Pachet de Crăciun, de 1 Iunie, de Paşte
Rezolvare acte, mediere loc de muncă,
înscriere la şcoală
Alte servicii
(xerox acte, spălat haine etc.)
Total

Cluj-Napoca

Oradea

43

51

9,9%

Nr. familii / procent din total
Cîmpia Turzii
Satu Mare

26,6%

43 18,5%

5

Toate locaţiile

1,9%

142

12,6%

128 29,4%
1
0,2%
18 4,1%

79 41,1%
3
1,6%
3
1,6%

66 28,3%
0 0,0%
29 12,4%

151 57,6%
0 0%
33 12, 6%

424
4
83

37,8%
0,4%
7,4%

196
7
5
20

45,0%
1,6%
1,1%
4,6%

17
3
2
4

8,9%
1,6%
1,0%
2,1%

77
1
3
0

33,0%
0,4%
1,3%
0,0%

24
2
1
45

9,2%
0,8%
0,4%
17,2%

314
13
11
69

28,0%
1,2%
1,0%
6,1%

3

0,7%

11

5,7%

0

0,0%

0

0%

14

1,3%

32
1106

2,8%
100%

8
1,6%
429 100%

11 5,7%
184 100%

12 5,1%
231 100%

1
0,4%
262 100%

Schimbări datorate intervenţiei FRCCF
Ce s-a schimbat în viaţa familiei în urma intervenţiei FRCCF
(exprimate în procente raportate la numărul de familii aflate în chestionare)

Ce s-a schimbat în viaţa dvs. în 2010?

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale copiilor
Starea emoţională a copiilor
Ştiu mai multe în viaţa de zi cu zi
M-a sprijinit la necaz
Cineva din familie şi-a găsit un loc de muncă
Am avut la cine apela în caz de necaz

Cluj-Napoca

Nr. familii / procent din total familii chestionate
Oradea
Cîmpia Turzii
Satu Mare

Toate locaţiile

89 23,0%
82 21,2%
163 42,1%
24 6,2%
7 1,8%
231 59,7%

59
91
56
24
5
141

219
219
282
111
16
714

31,9%
49,2%
30,3%
13,0%
2,7%
76,2%

46
25
22
0
0
141

31,3%
17,0%
15,0%
0,0%
0,0%
95,9%

25
21
41
63
4
201

10,6%
8,9%
17,4%
26,7%
1,7%
85,2%

23,0%
23,0%
29,6%
11,6%
1,7%
74,8%

Evenimente la FRCCF
FRCCF pe podium la Gala Premiilor în Educaţie
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi
Familie a câştigat premiul al treilea la „Gala Premiilor
în Educaţie”, pentru activitatea prin care, în anul
2009, 1235 de copii şi 390 de tineri au fost sprijiniţi în
centrele sale de zi.
Premiul, acordat de Fundaţia Dinu Patriciu, vine ca o
recunoaştere a importanţei pe care
o are munca Fundaţiei în
educaţia copiilor, mai
Acest premiu ne onorează
ales că este vorba
şi vreau să folosesc ocazia primirii lui
despre copiii din
ca să le mulţumesc tuturor colegilor
familii defavorizate.
care sunt zi de zi alături de copii şi îi
Fără sprijinul FRCCF,
ajută să depăşească momente critice,
acestor copii şi tineri
să îşi continue şcoala şi să valorizeze
le-ar fi mult mai
educaţia.
greu să termine
şcoala şi să îşi
(Mihai-Florin Roşca,
Director Executiv FRCCF)
găsească un loc de
muncă.

Joonior Park, un eveniment de tradiţie
Joonior Park a fost şi în anul 2010 cel mai important
eveniment pentru copiii de la FRCCF şi pentru copiii
clujeni. Ca în fiecare an, ei au avut ocazia să participe
la jocuri distractive şi la multe concursuri cu premii.
Dar tradiţia acestui eveniment a fost completată de
un concurs inedit, destinat angajaţilor din companiile
clujene: Liga Joonior Park. Susţinători ai
evenimentului au fost Terapia Ranbaxy, Energobit
Schréder, Ambient, SoftVision, Fortech, Emerson,
Nokia, Banca Transilvania şi Primăria municipiului
Cluj-Napoca. Echipele au susţinut trei cauze şi au
luptat pentru a le oferi copiilor din centrele de zi ale
FRCCF rechizite şi hrană şi pentru a le asigura
transportul spre centre.

Există peste 400 de copii care,
în fiecare zi, nu au un pachet de mâncare
cu ei la şcoală, nu primesc un cadou de ziua lor
şi nici nu îi întreabă nimeni „cum a fost azi la şcoală?!”.
Sunt peste 400 de copii pe care noi îi cunoaştem
şi ştim că au nevoie de ajutorul nostru.
Însă nu am putea să îi ajutăm fără sprijinul a zeci de oameni
care îşi iau din timpul, priceperea, banii sau lucrurile lor şi le
oferă acestor copii. (…)Datorită lor, în anul 2010, copiii din
centrele noastre au putut merge la şcoală, au avut rechizite şi
hrană în fiecare zi, ba chiar şi un cadou de Crăciun.
În numele copiilor, le mulţumim!
(Domniţa Fechete,
Coordonator atragere de fonduri FRCCF)

Crăciunul copiilor cu multe noutăţi în 2010
Crăciunul copiilor a fost găzduit de Hipermarket Cora:
timp de două săptămâni, înaintea Crăciunului,
grupuri de colindători din şcoli şi artişti locali au
susţinut spectacole cu tematică de sărbători şi
s-au întâlnit cu Moşul care le-a oferit
daruri. Copiii au putut participa şi la
Atelierul Moşului, unde şi-au confecţionat
obiecte de Crăciun, sub îndrumarea
ajutoarelor Moşului, iar părinţii lor au
putut achiziţiona obiecte confecţionate de
copiii din centrele de zi ale FRCCF.
Pământul, planeta copiilor
Copiii din centrele de zi au sărbătorit Ziua
Pământului în data de 22 aprilie,
construind obiecte fantastice din
materiale reciclabile. Au învăţat astfel
care dintre deşeuri trebuie colectate
selectiv şi cum pot să protejeze mediul în
care trăiesc.

Luaţi sub protecţia dumneavoastră
un copil în dificultate
Copiii asistaţi de FRCCF, deşi cresc în oraşe mari din
Transilvania, trăiesc în sărăcie. Mulţi dintre ei nu au
acasă pe cineva care să le acorde sprijin, nu au spaţiu
unde să înveţe şi, adeseori, le lipseşte o masă
decentă.
Pentru ca ei să aibă parte de o gustare zilnică şi de
sprijinul de care au nevoie pentru a face faţă şcolii,
persoane generoase din Marea Britanie au ales să
ajute copiii aflaţi în dificultate din România, printr-un
sistem de sponsorizare unu la unu. Acest sprijin a
încetat în anul 2010.
Începând cu 2006, acest sistem a fost introdus şi în
România, astfel încât orice român care doreşte să
ajute în mod constant şi eficient un copil în
dificultate, poate să o facă. Cu o donaţie lunară de
60 RON, drepturile acestuia vor fi protejate, iar
nevoile îndeplinite. Orice persoană adultă şi orice
companie pot să sponsorizeze un copil, în legătură
cu care să primească informaţii la intervale de timp
prestabilite.
Copilul va putea astfel să beneficieze de
programele FRCCF şi să frecventeze centrele
comunitare, unde va primi sprijin la teme, va
participa la meditaţii şi va primi ajutor din partea
specialiştilor de aici.
Acest program se desfăşoară pe o durată
nelimitată, iar sponsorul are oricând posibilitatea
să se retragă.
Dacă doriţi să sponsorizaţi un copil sau aveţi nevoie
de mai multe informaţii referitoare la
sponsorizări, scrieţi-ne la adresa
donatii@frccf.org.ro.

Voluntariat

Să fiu alături de copii e un
privilegiu. După orele de la birou, e
o plăcere să văd copii plini de
energie şi care de abia aşteaptă să
ne întâlnim. Facem teme, apoi ne
jucăm împreună. Am redescoperit
cu copiii bucurii de mult uitate.

Sutele de copii care vin zilnic în centrele de
zi ale FRCCF au nevoie de sprijin şi de
multă atenţie. Numai munca specialiştilor
nu este de ajuns pentru a face faţă acestor
nevoi ale copiilor. De aceea, FRCCF
contează pe sprijinul voluntarilor devotaţi,
cărora le pasă de ce se întâmplă cu cei mai
dezavantajaţi dintre copii. Unele dintre
activităţile din centre sunt posibile doar
prin efortul acestor oameni generoşi. Cei
aproape 100 de voluntari au făcut teme cu copiii,
i-au ajutat la disciplinele şcolare la care aveau
nevoie, au făcut cu ei activităţi de timp liber, le-au
fost alături atunci când au avut momente dificile în
viaţa lor.
De 1 Iunie, zeci de voluntari au ajutat la organizarea
evenimentului Joonior Park şi a Ligii de fotbal Joonior
Park.
Dacă doriţi să ajutaţi un copil prin voluntariat vă
aşteptăm alături de noi! Scrieţi-ne pe adresa:
voluntariat@frccf.org.ro

(Anca, voluntar)

2%
pentru copii
Puteţi decide ca prin 2% din impozitul
datorat statului să ajutaţi copiii ce
provin din familii nevoiaşe! Sprijinul
pe care îl acordaţi astfel copiilor
defavorizaţi vă costă 2 minute din
timpul dumneavoastră. Dacă nu veţi
direcţiona aceşti bani, ei nu vă vor fi
înapoiaţi, ci vor rămâne la bugetul
de stat.
Trebuie doar să completaţi
formularul 230 (dacă aveţi venituri
doar din salarii) sau formularul 200
(dacă aveţi şi alte venituri), cu
datele de mai jos.

În anul 2010, o parte din hrana copiilor care vin în
centrele de zi ale FRCCF a fost asigurată din
contribuţia generoasă a persoanelor care au ales să
redirecţioneze 2% din impozitul plătit statului către
FRCCF. Suma strânsă în acest fel s-a ridicat la 23.000
lei şi a însemnat aproximativ 4.600 de gustări pentru
copiii care acasă nu au parte de hrană de calitate.
Alegeţi ca 2% din impozitul pe venitul
dumneavoastră:
· să ajungă în bugetul de stat
· să se transforme în mâncare, rechizite, sprijin
pentru un copil defavorizat;

Denumire entitate nonprofit:
FRCCF
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit:
9898291
Cont bancar (IBAN):
RO32BUCU644091102511RO09
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la
numărul de telefon 0264-594893 sau pe adresa de
e-mail donatii@frccf.org.ro.
Nimeni nu este obligat să ajute un copil care nu
este al său, dar unii aleg să îşi ofere sprijinul!

Companii responsabile, copii mai fericiţi

Raport financiar

VENITURI
EVERYCHILD
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA
PARTENERIAT PHARE
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,
LEGEA 34
PRIMĂRIA ORADEA
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,
EVENIMENT 1 IUNIE
PRIMĂRIA SATU-MARE
MINISTERUL MUNCII
PARTENERIAT
MEGALLO CSOPORT
ŞANSE
PREMIU FUNDAŢIA
DINU PATRICIU
ASOCIAŢIA SAFIR
DONAŢII PERSOANE FIZICE
DONAŢII
PERSOANE JURIDICE
Natură
Bani

Venituri FRCCF - 2010

SUMA (RON)
292.495,38
334.898,00
14.505,32
5.400,00
3.000,00
16.907,71
204.750,00
15.231,2
337.704,35
8.600,00
6.000,00
82.862,41

843.166,27
25.212,03
817.954,24
BANCA TRANSILVANIA 485.786,01
NOKIA
162.470,00
HENKEL
16.542,00
HOLCIM
28.125,00
DIRECŢIONARE 2%
23.810,64
VENITURI PROPRII
834.175,64
TOTAL
3.023.507,01

Distribuţia cheltuielilor FRCCF pe proiecte - 2010

PREVENIREA ABANDONULUI
COPIILOR SUB 2 ANI
3%

ALTE CHELTUIELI
5%
C.C. POPEŞTI
2%

DENUMIRE
Centrele comunitare Cluj Napoca
Centrul comunitar Oradea
Centrul comunitar Satu Mare
Centrul comunitar Câmpia Turzii
Centrul comunitar Alba Iulia
Centrul comunitar Popeşti
Centrul comunitar Clujul Are Suflet
Prevenirea abandonului
copiilor sub 2 ani
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI

C.C. ORADEA
12%

C.C. SATU MARE
11%

C.C. CLUJUL ARE SUFLET
20%

C.C. CÂMPIA TURZII
11%

C.C. CLUJ-NAPOCA
35%

C.C. ALBA IULIA
3%

SUMA (RON)
1.132.220,22
380.956,94
351.351,43
364.582,84
84.900,33
50.152,52
635.245,74
26.398,71
165.703,51
3.191.512,25

Le mulţumim sponsorilor noştri:

Terapia Ranbaxy
Energobit Schreder
Ambient
Unimet
SoftVision
Fortech
Emerson
Cora
EBS
Owens
Grandemar
Carrefour
Compania de Producţie Tipografică
Compania de Poştă
Hidroconstrucţia
Crainic Prod Impex
Asociaţia Safir
Proiectul Autostrada Transilvania
Unicredit Ţiriac Bank
Arcadom

