
  

 După o vară plină de experiențe frumoase, iată că ne 

aflăm la începutul unui nou an școlar. Deși diminețile pre-

lungite își vor face simțită lipsa, suntem siguri că în 

același timp prima zi de școală a fost trăită cu entuziasm.  

 

 Adolescenții au participat în număr mare la 

activitățile pregătite de echipa cu suflet, cu mult drag, 

pentru a le face vacanța de vară mai frumoasă. În fiecare 

zi ne-au călcat pragul în medie 44 tineri în perioada iulie-

septembrie. Ne bucurăm că am reuşit să asigurăm peste 

150 de locuri de participare în excursiile şi ieşirile 

organizate de Clujul Are Suflet cu sprijinul Băncii 

Transilvania în această vară.  

 

 13 tineri absolvenți de clasa a XII-a, beneficiari ai  

fundaţiei, au intrat la facultate, în Cluj-Napoca şi 

Bucureşti, iar 5 la şcoala postliceală. Specializările alese 

de către aceştia sunt diverse, întocmai cu propriile 

interese şi  aptitudini: administrarea afacerilor, 

contabilitate, inginerie, ştiinţe economice, geografie, 

teologie şi asistenţă medicală.  

 

 Le urăm, așadar, mult succes în noul an școlar ado-

lescenților de la Clujul Are Suflet, sperăm ca și în acest an 

să ne bucure cu rezultate școlare la fel de bune! 

 

    La revedere, vară la Clujul Are Suflet! 
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În acest număr veți 
surprinde: 

 Bucuria descoperirii 
țării noastre 
frumoase în excursi-
ile realizate în 
această vară de 
copiii de la Clujul 
Are Suflet; 

 

 Entuziasmul cu care 
au trăit noi experi-
enţe; 

 

 Voia bună de zi cu 
zi de la Clujul Are 
Suflet; 

 

Și nu în ultimul 
rând… 

 

 Implicarea plină de 
elan a tinerilor 
noștri în comunita-
tea clujeană. 

iulie—septembrie 
2014 



Iată câteva imagini din 

cele două excursii 

organizate de Clujul Are 

Suflet în această vară: în 

prima excursie, cea de la 

Târgu Mureș, s-a vizitat 

Grădina Zoologică, iar 

apoi copiii s-au bucurat 

de vremea caldă la 

ștrand. 

Cea de-a doua excursie  

a fost una culturală,  

având ca obiective 

orașele Brașov, 

Sighișoara și Alba Iulia 

și castelele Peleș și 

Bran.    
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O multitudine de experiențe 

noi au înfrumusețat vara 

adolescenților de la Clujul 

Are Suflet.  

Lecțiile de călărie, 

vânătoarea de comori, 

cursurile de chitară, 

campionatul de Ping-Pong, 

Jonglerie și Bowling sunt 

doar câteva din activitățile ce 

s-au desfășurat în cadrul 

centrului de zi.  
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Adolescenții de la Clujul 

Are Suflet s-au implicat 

activ în lupta antidrog 

alături de Asociația 

Preventis, fiind voluntari 

de Ziua Internațională 

Antidrog.  

De asemenea, au pus 

piatra de temelie în 

dezvoltarea carierei 

participând pentru 2 

săptămâni la Junior 

Summer University . 
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Echipa cu suflet 

Coordonator:  

Maria Bora /Andreea Luca 

 

Asistenţi sociali: 

Ioana Ersen 

Tatiana Lungu 

Alexandra Făgădar 

Violeta Iacobescu 

Oana Bumbuc 

 

Psihopedagog: 

Diana Hener 

Cristiana Pieptea 

 

Psihologi: 

Cristian Nica 

Laura Budiu 

Roxana Olariu 

 

Consilier medical  

Adela Vidrean 

Animator socio-educativ: 

Diana Hener 

 

Profesori: 

Cristina Pop 

Mihaela Bogdan 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Responsabil curăţenie 

Dana Rus  

 

Voluntari: 

Kathrin Born 

Daniela Cojocaru  

Dirk Hornschuch 

 

Practicanţi 

Roxana Iordache  

Larisa Lăcătuş  

Centrul de zi “Clujul Are Suflet” 
Str. Gheorghe Doja, nr. 3 

Mun. Cluj Napoca 
 

Tel: 0264 443 218 
Mobil: 0729 119 179 / 0726 682 389 


