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Cuvânt înainte
FRCCF a renăscut în 2014, redeschizând (pe lângă proiectele adresate
copiiilor și tinerilor ajutați cu activități specifice incluziunii sociale și
școlare) patru centre de zi în care copiii cu mare risc de abandon școlar
sunt ajutați să facă față școlii și provocărilor mediului din care provin,
pentru a putea termina învățământul obligatoriu. Fără a reuși acest lucru, nu ar putea deveni calificați, iar
veniturile de muncitori necalificați i-ar face probabil adulți dependenți de servicii sociale, pentru că cei mai mulți
dintre ei reproduc modelul familial, cu copii mulți, învățat de la părinții lor.
Cu toate că Agenda Europa 2020 face din prevenția părăsirii timpurii a școlii o prioritate, este păcat că nu se
finanțează mai multe proiecte de tip școală după școală, fără de care prea mulți copii sunt lipsiți de resurse
pentru a-și face temele și de aceea au rezultate școlare modeste. Dacă ar fi sprijiniți după școală, mulți ar reuși
să recupereze lacunele acumulate în grădiniță și clasele primare și și-ar continua parcursul școlar.
Dacă nu se intervine, procentajul de 20% de copii care nu termină 10 clase va rămâne în România - doritoare
de reformă economică - la fel de mare sau va crește.
Mulţumim tuturor susţinătorilor noştri, care au înţeles urgenţa şi importanţa acţiunilor intreprinse de FRCCF şi
au decis să investească resurse, umane şi financiare, pentru a face posibile proiectele noastre, cu un atât de
mare impact pozitiv asupra copiilor şi famiilor lor.

Prin centrele sale de zi, Fundaţia Română pentru
Copii, Comunitate şi Familie sprijină copiii şi
familiile aflate în dificultate, prevenind abandonul
şcolar şi oferind suport în situaţiile de criză apărute
în viaţa lor.
În centrele de zi, copiii sunt iubiţi, protejaţi şi ajutaţi
să înveţe, de echipe multidisciplinare formate din
profesori, psihologi, mediatori școlari, asistenți
sociali etc.

La întâlnirea anuală din 2014, care a avut loc la
Valea Drăganului, Cluj, au participat 43 de angajaţi,
din toate cele 5 centre comunitare ale FRCCF, de la
biroul din Oradea și de la sediul central.
Scopul întâlnirii a fost prezentarea ultimelor noutăţi,
lucrul în echipe de specialişti pentru unificarea
procedurilor şi schimb de bune practici, dar şi
activităţi de team building, menite să creeze
conexiuni între membrii organizaţiei.

Campanii / Evenimente
Cupa Volei2Give a fost un eveniment caritabil sportiv, organizat
de doi tineri inimoşi, Florentina Oprea şi Mihai Sepsi. Fondurile
strânse din taxa de participare au fost direcţionate pentru hrana
copiilor din centrele de zi ale FRCCF, partener în cadrul
evenimentului. Competiţia a avut loc în perioada 6-7 decembrie
2014 şi s-a bucurat de succes în rândul amatorilor de volei. În
urma acestui eveniment s-a adunat suma de 3.200 de lei.

Portret de familie a fost o campanie organizată de Florian
Hegheş, fotograf profesionist, care, în perioada 10-20
decembrie 2014, a donat jumătate din preţul unei fotografii de
familie FRCCF, pentru hrana copiilor de la centrele de zi. Suma
primită la finalul campaniei a fost de 740 de lei.

Carte a fost un concert de muzică populară, organizat de
Georgiana Bălan şi Oana Fontu, studente la Facultatea de
Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, secţia
Comunicare şi PR, Oana fiind şi una dintre artistele care au urcat
pe scena din sala Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Intrarea la
spectacol s-a făcut în baza unei cărţi. Toate cărţile strânse au fost
donate FRCCF şi au ajuns la centrele de zi EveryChild şi Clujul
Are Suflet.

Poftiţi şi dăruiţi. Campania de strângere de bunuri Poftiţi şi
Dăruiţi s-a desfăşurat în luna decembrie, la ceainăria
culturală „La Perne” şi s-a încheiat cu un concert de colinde.
În urma acestei campanii s-au colectat 30 de cadouri care au
fost duse copiilor de la centrul de zi Popeşti, Bihor.
ShoeBox. Proiectul ShoeBox a fost lansat de FSPAC în
2012, în fiecare an având ca partener un ONG. În 2014,
partenerul a fost FRCCF, iar cele 250 de cutii de cadouri
strânse de studenţi au ajuns în centrele de zi administrate de
FRCCF.
Colindul Bunicilor. În 2014, FRCCF a demarat un
parteneriat cu asociaţia Magic People, Nepoţi de Crăciun, în
cadrul căruia copiii de la centrul de zi EveryChild participă la

activităţi de socializare alături de bunicuţii de la Centrul de zi
pentru Vârstnici nr.1. Aici, cei mici joacă şah şi table, învaţă să
danseze şi să cânte, şi petrec 3 ore pe săptămână împreună cu
bunicii care vin la acest centru. Ca urmare a acestei colaborări, în
decembrie, copiii au fost parte din spectacolul „Colindul
Bunicilor”, care s-a desfăşurat la Casa de Cultura a Studentilor,
un concert de mulțumire pentru toți clujenii care au sustinut
activităţile celor două organizaţii. Invitaţi speciali au fost Adriana
Berezovski şi Pavel Jarda. Amfitrionul spectacolului a fost
mentalistul Cristian Gog.
Pizza Junior! Dacă e vineri, e More Pizza! Un parteneriat
foarte apreciat de copiii este cel încheiat cu Bistro More Cluj,
care a făcut un preţ special pentru pizza, 5 lei, şi în paralel a
lansat şi o campanie de strângere de fonduri, astfel încât oricine
face o comandă la ei, poate comanda o pizza Junior, cu livrare
vineri, copiilor de la EveryChild.

Împreună pentru sănătate a fost o campanie socială demarată
de Iulius Mall Cluj, în parteneriat cu Promedical Center, în cadrul
căreia 182 de beneficiari de la centrul de zi Clujul Are Suflet au
beneficiat de o consultație de medicină generală, respectiv un
examen clinic, probe vestibulare și de echilibru, testare simț
cromatic, testare acuitate vizuală, precum și analize de sânge,
ecografie abdominală și cardiacă. Scopul campaniei a fost de
prevenţie medicală, în urma acesteia fiind depistate o serie de
afecţiuni oftalmologice, cardiace, hepatice, biliare, renale, şi
chiar infecţii bacteriene contagioase. Afecţiunile diagnosticate
au fost tratate, iar cele cronice au intrat în evidenţa şi sub
monitorizarea medicilor de familie. Valoarea totală a serviciilor
medicale prestate a fost de 20.000 de euro.
Fit to share a fost un eveniment de strângere de fonduri
organizat în luna iulie 2014, în cadrul căruia Bianca Bogdan,
instructor de bodyART&deepWORK și trainer personal, a
coordonat o sesiune de mişcare în aer liber, în Parcul Central. În
urma evenimentului s-a strâns suma de 500 de lei.

Mănâncă şi Hrăneşte a fost o campanie de strângere de fonduri
organizată în parteneriat cu restaurantul Samsara FoodHouse în
data de 20 noiembrie 2014, în cadrul căreia, 10% din consumaţia
zilei a fost donată FRCCF. Suma primită la finalul zilei a fost de
aproape 900 de lei.
O Masă Caldă. Colaborarea cu Asociaţia “O masă caldă” a
început în septembrie 2014. În cadrul acesteia, voluntarii
asociaţiei, în general studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de
Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, gătesc în
fiecare joi pentru copiii de la EveryChild.

Școala incluzivă este ”Şcoală COOL”
Să învățăm şi să trăim împreună în democrație” este un
proiect finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă, în
cadrul Programului de Suport Educațional, şi are ca scop
îmbunătățirea calității educației prin identificarea unor modele
de școli incluzive și prin analiza practicilor în cadrul acestora și
diseminarea rezultatelor și a metodelor de predare.

Echipa FRCCF, coordonatorul proiectului, a condus interviuri și a
organizat focus-grupuri cu personalul didactic, cu elevii și cu
părinții acestora din Școala gimnazială Horea și Școala generală
Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială Culciu
Mare, comuna Culciu și Şcoala Gimnazială nr. 1, municipiul
Carei, ambele din județul Satu Mare.

Proiectul se desfăşoară în perioada 2014 – 2016, în patru ţări:

A fost realizată o platformă de comunicare interactivă
(www.schoolforeveryone.org) care servește atât la comunicarea
dintre organizațiile partenere, cât și la diseminarea rezultatelor și
stocarea documentelor realizate.

România
Slovacia
Argentina

În a doua etapă, fiecare țară va dezvolta strategii diferite pentru a
utiliza rezultatele bazate pe domeniile lor de expertiză și pe
contextul specific:
ŸEchipa argentiniană se va concentra asupra utilizării acestor
experiențe pentru a îmbunătăți formarea cadrelor didactice;

Mexic
ŸEchipa mexicană se va concentra pe consolidarea
programelor de formare a cadrelor didactice;

Motivația participării la acest proiect este dorința de a promova
educația incluzivă și egală pentru toți copiii, deoarece, deși trăim
în diferite părți ale planetei, împărtășim aceleași probleme de
bază în sistemele noastre educaționale și, prin analiza acestora,
putem învăța unii de la alții.

ŸEchipa română se va concentra pe diseminarea rezultatelor și
a diverselor modele prin care se încearcă realizarea incluziunii în
școlile din țările partenere.
ŸEchipa slovacă se va concentra pe schimbul de experiență
prin intermediul paginii web care a fost creată pentru acest
proiect.

Educația incluzivă se referă la posibilitatea ca o școală să ofere
educație de calitate și acces egal pentru toți copiii, indiferent de
diversitatea lor. În același timp, incluziunea se referă la procesul
de democratizare în educație, care presupune participarea
inclusiv a elevilor din grupurile marginalizate în sistemul de
învățământ.

În a treia și ultima etapă, cele patru echipe vor lucra împreună
pentru a împărtăși experiențele, pentru a face o comparație la
nivel internațional, în final urmând ca rezultatele să fie integrate
într-un raport de cercetare comun.

Pe parcursului anului 2014, fiecare echipă a studiat literatura
internațională și națională care se referă la incluziunea școlară, a
dezvoltat o metodologie de cercetare, a selectat școlile (câte trei
în fiecare țară) conform unor criterii stabilite de comun acord și a
efectuat prima etapă de cercetare.

Motivația participării la acest proiect
este dorința de a promova educația
incluzivă și egală pentru toți copiii.

Servicii integrate pentru copiii defavorizaţi
Obiectivele care au stat la baza acestui proiect, implementat pe
parcursul anului 2014 în cadrul Şcolii Gimnaziale Horea, din
Cluj-Napoca, au fost îmbunătăţirea randamentului şcolar al
copiilor care se află în risc de părăsire timpurie a şcolii; creşterea
motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;
oferirea sprijinului pentru adaptare şi integrare şcolară/socială
mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării
şi excluderii sociale.

programului de la centru.
O concluzie care se desprinde în urma monitorizării proiectului
este faptul că majoritatea celor incluşi în proiect nu vor reuşi să
facă faţă cerinţelor educaţionale fără un sprijin susținut din
partea profesorilor sau a părinţilor, deoarece aceşti elevi nu au
beneficiat de îndrumare de la începutul activității școlare, astfel
încât să îşi creeze un stil autonom de muncă în realizarea
temelor, şi nici nu au fost suficient monitorizaţi, sprijiniți și motivați
de părinţii lor.

Activități cuprinse in proiect
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au contribuit la
incluziunea şcolară a celor 41 de beneficiari cu risc mare de
abandon şcolar, și la dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i
ajute să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie
sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în
capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel
marginalizarea sau excluderea socială:
Ÿ Sprijin la teme pentru copiii din clasele primare.
Ÿ Ore de meditaţii la limba română şi la matematică pentru cei

din ciclul gimnazial.
Ÿ Consiliere individuală şi de grup acordate în funcţie de
nevoile identificate, copiilor şi părinţilor lor, dar şi cadrelor
didactice implicate în proiect.
Ÿ Consiliere socială acordată copiilor şi părinţilor acestora, atât
la şcoală, cât şi la domiciliu.
Ÿ Grupuri de dezvoltare personală, în cadrul cărora s-au

abordat teme menite să ducă la creşterea stimei de sine şi a
respectului faţă de cei din jur, precum şi la creşterea motivaţiei
prezenţei la şcoală.
În urma acestor activităţi, un rezultat foarte vizibil a fost creşterea
frecvenţei şcolare a elevilor. Totodată, mai mult de jumătate dintre
ei nu se mai prezintă la clasă cu temele nefăcute, reuşind, cu
sprijin sau individual, să îşi termine temele în cadrul activităţilor

Echipa:
Flavia Bănoi - coordonator
Cristina Timiş - asistent social
Emilia Pop - psihopedagog
Felicia Popa Stoican - învățătoare
Monica Neag - profesor de limba română
Elena Magdaş - profesor de matematică
Finanțatori:
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca
Star Lubricants
Partener:
Kaufland

Vieţi trăite cu folos
Sprijin pentru vieţi trăite cu folos este un proiect aflat în cel
de-al treilea an de implementare, derulat la Oradea, prin care
FRCCF oferă sprijin adolescenţilor şi tinerilor, ajutându-i să facă
faţă provocărilor vârstei.
Mulţi tineri se specializează în profesii care nu îi atrag, sau pentru
care nu au abilităţile necesare, doar pentru a absolvi o formă de
învăţământ şi pentru a obţine o diplomă. De cele mai multe ori,
după absolvire, nu-şi găsesc un loc de muncă, singura opţiune
fiind intrarea în somaj pentru o perioada de şase luni şi apoi
acceptarea oricărei slujbe sau căutarea unui loc de muncă în
străinătate.

Servicii oferite de proiect:
Ÿ Informare, consiliere;
Ÿ Dezvoltare personală (consiliere psihologică, grupuri şi

tabere de dezvoltare personală, orientare şcolară şi
profesională);
Ÿ Cursuri de calificare de scurtă durată;
Ÿ Sprijin în găsirea unui loc de muncă;
Ÿ Asistenţă socială.

2014 pentru Centrul de sprijin de la Oradea

sprijinul pentru a intra în proiect.
Serviciile oferite în cadrul acestui proiect au fost accesate, pe
parcursul anului 2014, de 486 de tineri din Oradea şi zona
învecinată, cu vârste între 14 şi 21 de ani.

Activități:
Consiliere vocaţională pentru 94 de tineri.
Cursuri de calificare de scurtă durată (1-6 luni): 54 de
beneficiari s-au pregătit pentru una din specializările: ospătar,
catering (11 tineri), hair stylist (11 tineri), bucătar (10 tineri),
mecanic auto (4 tineri), manichiurist-pedichiurist (4 tineri),
stilist-protezist unghii (5 tinere), make up (3 tinere),
florar-decorator (2 tinere) iar pentru meseriile de dulgher
universal, tehnician maseur, lucrător comercial şi instalator în
construcţii, câte un beneficiar pentru fiecare.
Informare: 441 de tineri au fost informaţi despre obiectivele
proiectului, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru
a deveni beneficiari ai proiectului şi cursurile de calificare de
scurtă durată pe care le pot urma.
Consiliere psihologică individuală: 13 tineri au beneficiat de
consiliere pentru a-şi rezolva problemele emoţionale şi/sau de
comportament.

Pentru buna desfăşurare a proiectului, s-au încheiat parteneriate
cu cinci unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic Sanitar "Vasile
Voiculescu", Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu",
Colegiul Tehnic "Constantin Brâncusi", Liceul Teologic
Penticostal BETEL, Colegiul Tehnic "Andrei Saguna”.

Grupul de dezvoltare personală: 34 de tineri cu aceleaşi tipuri
de probleme au participat la sesiuni în care şi-au împărtăşit
propria experienţă de viaţă şi au găsit împreună soluţii la câteva
din acestea.

Informarea cu privire la acest proiect s-a făcut pe parcursul a 15
întâlniri cu tinerii, organizate la unităţile de învăţământ partenere.
Faptul că acest proiect se bucură de mare succes în rândul
beneficiarilor este demonstrat de feedback-ul primit de la rudele
sau prietenii lor, care, confruntându-se cu aceleaşi probleme
legate de familie, şcoală sau alegerea unei meserii, ne-au cerut

Tabăra de dezvoltare personală. În lunile februarie şi august
2014, s-au organizat două tabere de dezvoltare personală în
cadrul cărora, beneficiarii noștri au avut oportunitatea de a-și
descoperi capacitățile antreprenoriale, dar și interesele,
motivarea și chiar capacitatea de a-și face planuri ca viitori adulți
independenți și responsabili.

Conştiinciozitate şi oportunităţi
Florin învaţă la un colegiu tehnic,
specializarea administraţie publică, şi face
zilnic naveta la Oradea. Provine dintr-o familie
săracă, cu mama fără loc de muncă, iar tatăl
cu probleme grave de sănătate.
Florin a venit pentru prima dată la FRCCF
înaintea vacanţei de vară, la finalul clasei a XIa, cu dorinţa de a lucra în timpul vacanţei,
pentru a-şi ajuta familia, dar şi de a urma
cursul de ospătar. În urma ajutorului primit la
centru, a început cursul şi şi-a găsit un loc de
muncă, ajutor de ospătar, într-un restaurant
din staţiunea Băile-Felix, unde a lucrat toată
va ra . Pe n t r u c ă a p a r t i c i p a t c u
conştiinciozitate şi responsabilitate la
pregătirea profesională din cadrul cursului de
calificare, a dobândit în scurt timp tainele
meseriei de ospătar, fiind în permanenţă
vigilent, punctual şi cu o ținută şi conduită
impecabile. Toate aceste atitudini i-au fost
încurajate pe parcursul şedinţelor de
consiliere de care a beneficiat. La finalul
vacanţei şi implicit a încheierii activităţii sale
d e a j u t o r d e o s p ă t a r, c o n d u c e r e a
restaurantului i-a propus să colaboreze la
evenimentele organizate în weekend-uri şi să
revină ca angajat full-time după încheierea
studiilor.

Echipa:
Adriana Diaconu – coordonator proiect
Ileana Puscas – asistent social
Kiss Julien – psiholog

Practica profesională şi realizările tinerilor

Asistenţă socială: 61 de tineri au beneficiat de asistenţă
socială, mediere atât cu şcoala, cât şi cu furnizori de cursuri de
calificare de scurtă durată sau potenţiali angajatori.
Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: 22 de tineri.
Asistentul social şi psihologul i-au ajutat pe tinerii care
frecventau şcoala să-şi găsescă un loc de muncă, cel puţin în
timpul vacanţelor. Au fost ajutaţi să contacteze angajatorii iar 15
dintre ei şi-au găsit un loc de muncă.

Beneficiarii nostri au fost invitaţi la mai
multe evenimente demonstrative unde
şi-au putut arăta priceperea şi talentul.

Educaţia de calitate este pentru toţi!
Educaţia de calitate este pentru toţi! este un proiect
implementat în patru centre comunitare administrate de
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, în
concordanţă cu misiunea FRCCF, de a sprijini copiii vulnerabili şi
marginalizaţi, astfel încât aceştia să crească într-un mediu
familial protector, să beneficieze de educaţia de care au nevoie.

Proiectul este implementat în perioada
1 august 2014 – 30 septembrie 2015, şi este
finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România.
Obiective:
1. Facilitarea incluziunii şcolare a copiilor aparţinând unor familii
defavorizate, care se află în situaţii de risc (sărăcie, eşec şcolar,
probleme de comportament, marginalizare şi izolare socială,
discriminare, situaţii conflictuale în familie, abuz fizic, emoţional,
risc infracţional etc).
2. Dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi sociale care să-i ajute
pe copii să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în
familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine şi să câştige
încredere în capacitatea lor de a-şi croi un drum mai bun în viaţă.
3. Dezvoltare organizaţională prin extinderea şi diversificarea
serviciilor oferite, prin pregătirea şi perfecţionarea personalului,
prin dezvoltarea şi aplicarea unor proceduri de lucru şi standarde
interne noi, prin măsurarea perfomanţei fundaţiei pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor dar şi prin creşterea
transparenţei şi vizibilităţii fundaţiei.
Pentru a-şi atinge obiectivul, FRCCF și-a ales beneficiarii
serviciilor sociale, oferite în centre, din zonele defavorizate din
oraşele Câmpia Turzii şi Cluj-Napoca şi din comunele Popeşti
(jud. Bihor) şi Viişoara (jud. Cluj).

Experienţa de peste 17 ani ne-a demonstrat că ajutorul sub
forma de servicii diversificate creşte şansele de reuşită în viitor
ale acestor copii. Iar cel mai potrivit cadru pentru a oferi aceste
servicii sunt centrele comunitare, unde copiii, dar şi membrii
familiilor lor, pot beneficia de ajutorul unor specialişti cu un înalt
grad de profesionalism şi responsabilitate în furnizarea de
servicii de calitate.

Cine sunt beneficiarii serviciilor noastre?
Numărul beneficiarilor selectaţi în proiect este de 150 de copii și
123 de părinți, împărţiţi în cele 4 centre, unde beneficiază de
activităţi educative şi de consiliere, oferite de o echipă
multidisciplinară, formată din 58 de persoane, dintre care 35 de
experţi, cu scopul de a ajuta la incluziunea lor şcolară, prevenind
abandonul școlar. De asemenea, dezvoltarea unor abilităţi
sociale îi va ajuta să depăşească situaţiile critice de care se
lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să
câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor
existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.
Cei 150 de copii care frecventează centrele comunitare cuprinse
în proiect au fost selecţionaţi în urma unor anchete sociale
realizate cu ajutorul asistenţilor sociali din localităţile Cluj-Napoca,
Câmpia Turzii, Viişoara şi Popeşti, anchete care au urmărit
îndeplinirea următoarelor criterii de selecție:
1. vârsta copiilor să fie între 6 şi 18 ani;
2. apartenenţa la categorii sociale defavorizate: nivelul
veniturilor/membru de familie, condiţiile de locuit; apartenenţa
la etnia romă;
3. existenţa riscului de părăsire timpurie a şcolii, ca urmare a
corigenţelor, repetenţiei, nivelului de cunoştinţe
necorespunzător anului de studiu, absenţelor şcolare
nejustificate şi motivaţiei scăzute faţă de şcoală/educaţie;
4. afişarea unor probleme de comportament datorat
marginalizării, discriminării.
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Activităţi desfăşurate în centre:

Centrul de zi Prietenia, Popeşti, jud Bihor
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Clujul Are Suflet
Clujul Are Suflet oferă tinerilor cu potențial, dar fără resurse,
premisele reușitei, susţinându-i în continuarea studiilor şi în
obținerea unor rezultate școlare bune, oferindu-le şansa de a se
dezvolta personal, dobândind mai multă încredere în propriile
forțe. Acest proces este considerat a fi complet atunci când
tinerii, în funcție de propriul profil psiho-aptitudinal și de interese,
se califică profesional, sunt admiși la facultate, sau la o altă formă
de învăţământ, și se inserează cu succes pe piața muncii.
Activităţile desfăşurate aici urmăresc integrarea şcolară şi
profesională a tinerilor, orientarea lor şcolară bazată pe autocunoaştere, dezvoltarea emoţională specifică vârstei
adolescenţei, calificarea profesională şi găsirea unui loc de
muncă.
În 2014, 334 de tineri au trecut pragul centrului, dintre care
271 au beneficiat de activităţile derulate aici, iar ceilalţi au
primit informaţii cu privire la serviciile oferite.

Ÿ meditaţii la diferite materii şcolare (matematică, fizică, limba
română, engleză şi franceză)
Ÿ ajutor la efectuarea temelor şcolare.

2. Activităţi de consiliere
Ÿ asistenţă socială
Ÿ consiliere psihologică
Ÿ psihoterapie
Ÿ consiliere profesională/vocaţională
Ÿ sprijin în medierea muncii
Ÿ orientare şcolară şi profesională
Ÿ consiliere medicală
Ÿ educaţie pentru sănătate

3. Activităţi de socializare

1. Activităţi educative

Ÿ grupuri de dezvoltare personală (grup de dramaterapie,

Ÿ asistenţă psihopedagogică

grup de autocunoaştere, grup de rezolvare de probleme, grup
de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, grup de
actorie, ateliere de pictură şi teatru);
Ÿ activităţi sportive şi recreative.

Ÿ monitorizarea evoluţiei şcolare
Ÿ (re)orientare şcolară

Rezultatele centrului

58 de tineri au fost consiliaţi profesional/vocaţional în scopul
alegerii unei cariere.
44 de tineri au beneficiat de servicii de medierea muncii.

266 de elevi au frecventat activităţile educative ale centrului, cu
o medie a prezenţei zilnice de 51,3 (limba română: 173 elevi;
matematică: 186 elevi; limba engleză: 103 elevi; limba franceză:
50 elevi; învăţarea deprinderilor de utilizare a calculatorului şi de
căutare a informaţiilor: 64 elevi).
20 de elevi au promovat examenul de bacalaureat în cele două
sesiuni, la finalul clasei a XII-a, iar 24 de adolescenţi de clasa a
VIII-a au susţinut testele naţionale la sfârşitul anului şcolar 20132014.
13 tineri din cei 20 care au promovat examenul de bacalaureat,
au intrat la facultate, în Cluj-Napoca şi Bucureşti, iar 5 la şcoli
postliceale. Specializările alese de ei sunt diverse, întocmai cu
propriile interese şi aptitudini: administrarea afacerilor,
contabilitate, inginerie, ştiinţe economice, geografie, teologie şi
asistenţă medicală.
182 de elevi din cei 187 de adolescenţi aflaţi în evidenţă la
sfârşitului anului şcolar, au promovat anul şcolar 2013 – 2014
(97,32%).
82 de adolescenţi dintre cei 116 aflaţi în risc şcolar (risc de
corigenţe, repetenţie, cu absenteism şcolar) şi-au îmbunătăţit
performanţa şcolară şi au finalizat cu bine anul şcolar 2013-2014
în luna iunie (70,68%). Alţi 29 de adolescenţi din cei 116 au
promovat anul şcolar în luna septembrie, în urma susţinerii
examenelor de corigenţă.
138 de elevi şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare, având
note/medii mai bune la unele materii la care întâmpinau
dificultăţi.
267 de tineri au beneficiat de servicii de asistenţă psihologică,
47 au beneficiat de şedinţe de psihoterapie; 69 au beneficiat de
consiliere medicală individuală şi de grupurile de educaţie
pentru sănătate şi educaţie sexuală.
200 de adolescenţi au participat la activităţile de socializare şi
timp liber.

Programul “Mentor pentru suflet”
“Mentor pentru suflet” este un program prin intermediul căruia
adolescenţii au fost susţinuţi şi îndrumaţi pe plan personal și/sau
profesional. Programul are în vedere nevoile de bază ale
adolescenţilor, conectându-i în mod individual cu un adult care
să îi asculte, să îi preţuiască așa cum sunt și să îi îndrume să se
autoaprecieze, să se maturizeze, să dezvolte relații interumane
sănătoase și deprinderi de viață independentă.
În urma acestui program:
31 de tineri care au fost cuprinşi în procesul de calificare
profesională au încheiat cu calificative bune, examenele fiind
susţinute pentru cursurile de ospătar, bucătar, manichiură,
coafor – frizerie, mecanică auto.
55 de tineri au avut locuri de muncă, fie sezoniere, fie de
lungă durată.

Echipa:
Maria Bora, Andreea Luca – coordonatoare centru, 2014
Diana Hener, Cristiana Pieptea - psihopedagogi
Ioana Ersen, Izabella Pokola, Violeta Iacobescu,
Oana Creţu - asistenți sociali
Diana Hener - animator socio-educativ
Adela Vidrean - consilier medical
Roxana Olariu - psiholog
Laura Budiu - psihoterapeut
Cristina Pop - profesor de limba română
Sonia Talpoş - profesor de limba engleză
Florina Chira - profesor de matematică
Finanţator: Banca Transilvania.

Profilul beneficiarilor FRCCF
FRCCF realizează în fiecare an un studiu asupra familiilor care beneficiază de serviciile socio-educative oferite în cadrul proiectelor de
incluziune școlară.
În 2014, au fost intervievate 225 de familii din cele şase centre de zi, operaţionale: Clujul Are Suflet (88), Centrul de zi de la Școala Horea
Cluj-Napoca (15), Centrul de zi EveryChild Cluj-Napoca (34), Centrul de zi Câmpia Turzii (38), Centrul de zi Viişoara (27) şi Centrul de zi
Popeşti (23).
Indicatori urmăriţi:

Venitul mediu lunar/membru de familie

Venitul mediu lunar, în 2014,
calculat pe toate cele şase centre
de zi, a fost de 247 lei, echivalentul
a 55,58 euro. Defalcat în familie,
doar 7,8% dintre mame au salariul
egal sau mai mare cu salariul minim
(975 lei), în timp ce dintre taţi,
15,9% au salarii mai mari sau egale
cu salariul minim.

Numărul membrilor familiilor

Familiile cu care au lucrat echipele
multidisciplinare ale FRCCF, în
2014, sunt formate din 523 adulţi şi
466 copii, numărul mediu de
persoane pe familie fiind de 4,7.

Etnie

Copiii înscrişi în centrele de zi ale
FRCCF provin din familii de etnie
românâ, maghiară, romă, dar şi
familii mixte.

Educaţia părinţilor

Nivelul de şcolarizare al părinţilor
este destul de scăzut, media
şcolarizării lor fiind de 8 clase –
mamele şi 9 clase – taţii. Din cele
430 de persoane intervievate, 35 nu
au nicio formă de şcolarizare, iar 8
au studii superioare. Cei mai mulţi
dintre ei au terminat şcoala
gimnazială (141).

Problemele familiilor

Problemele acute, ale familiilor cu
care interacţionăm, se datorează în
principal resurselor financiare
insuficiente. Acestea sunt:
- plata cheltuielilor de întreținere facturi, cheltuieli zilnice;
- starea de sănătate, lipsa de
medicamente, bani pentru analize
și intervenții medicale;
- lipsa alimentelor.

Raport financiar

Cheltuieli în anul 2014

Venituri în anul 2014

Audit financiar

Multumiri
Audit financiar
Finanţatorilor proiectelor
derulate în 2014

Mulțumim
Preşedinte:
Prof. univ. dr. Livia Popescu,
Catedra
de Asistenţă Socială,
Exclusiv Catering
Partenerilor din Massmedia
Universitatea
„Babeş-Bolyai”
Asociația Voluntară “Castel Banffy”
Dolsat SRL

Granturile SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România
Fundaţia Clujul Are Suflet a Băncii
Transilvania
Consiliul Local Cluj-Napoca, prin
Direcţia de Asistenţă Medicală şi
Socială
GDS Services International
OSI Budapest Foundations

Transilvania Reporter
Făclia de Cluj

Fundația Pro Prietenia Arad
Vicepreşedinţi:
Monitorul de Cluj
Gameloft România SRL
Mirela-Crina Marica – director
Ziua de Cluj
Remarul 16 Februarie
executiv TIPOFLEXO SRL
www.ziardecluj.ro
www.clujmanifest.ro
Kinga
Kerekes – lector universitar
Partenerilor
www.citynews.ro
doctor la Facultatea de Ştiinţe
Pro Vobis
www.newscluj.ro
Economice
Magic People

www.voceatransilvaniei.ro

Sponsorilor

Palatul Copiilor

www.gazetadecluj.ro

Membri:
www.turdanews.ro
www.actualdecluj.ro
IoanaVolei2Give
Alina Costinaş – profesor
O Masă Caldă
Radio Cluj
Sorin-Claudiu
Man – conferențiar
Şmafinărie
Cluj
universitar la Universitatea TVRde
La Perne
Look TV
Medicină
și
Farmacie
ShoeBox Cluj
Remarul 16 Februarie

1. În bani:
Asicons Broker de Asigurare
Rocas Decor
Star Lubricants
Tesa Tape
Samsara
Optident NCT

Portret de familie prin Florian Hegheș
Photography

Toptools SRL

FSPAC prin Fii Moş Crăciun pentru o zi!

2. În bunuri:
BCR Asigurări de viață
RBS
Quantiq Lab
Kaufland
Fortech

Mulţumim celor care ne
adăpostesc urne:

Oranjerie

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

Boudoir Studio

Ambient

Facultatea de Medicină Dentară, UMF
Iuliu Haţieganu

Auchan Romania

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca
Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj
Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor

Casa Print Daisler

Carrefour Polus
Deral
KTD Service
Lecom Birotica Ardeal
LunchBox

Media Young

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Cluj

Metro cash and carry

Accesorii Fimo Teona

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Roxana and Ioana

Atip

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

Savas

Flow stickers

Primăria comunei Viişoara, jud. Cluj

Tricoultura

Primăria comunei Popeşti, jud. Bihor

Pizza More

Editor:
Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie
Cluj-Napoca
Mai, 2015
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