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   Dorim să evoluăm, să creștem, iar din această dorință am început 

să creăm tot mai multe oportunități pentru adolescenții care ne trec 

pragul. De la meditații la limba română, matematică și limba engleză, 

până la posibilitatea de a se califica profesional, ori de a avea un mentor 

în realizarea primilor pași spre viața de adult, mereu încercăm să le 

oferim adolescenților cele mai bune servicii. 

          Anul aceasta avem în plan participarea la mai multe proiecte cul-

turale și inițierea unor noi programe pornind de la premisa că o 

dezvoltare armonioasă presupune optimizarea tuturor dimensiunilor.  

          Dorim să le asigurăm adolescenților aflați în an terminal cele mai 

bune șanse de inserare pe piața muncii, astfel că, în prezent:  

 ◦ 46 de copii aflați în clasa a XII-a au început procesul de orientare 

școlară și profesională având ca finalitate luarea unei decizii cu privire la 

carieră în acord cu profilul psihoaptitudinal, după finalizarea liceului;  

 ◦ 14 copii sunt în prezent în curs de calificare profesională în 

domeniile: mecanică auto, electrician auto, instalator tehnico–sanitare 

și de gaze, cofetar-patiser și ospătar;  

 ◦ 3 tineri și-au găsit un loc de muncă prin intermediul fundației în 

domenii precum vânzările, construcțiile și confecțiile, iar 6 și l-au 

menținut.  

 Sunt organizate zilnic meditații pentru îmbunătățirea 

performanțelor la examenul de Bacalaureat, iar prezența în această 

perioadă în sălile de meditații ale centrului de zi a crescut considerabil, 

trăgând astfel concluzia că adolescenții noștri sunt tot mai motivați spre 

reușită! 

         Veștile sunt, așadar, bune și suntem optimiști că vor deveni din ce 

în ce mai bune! 
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3 studenți de la Universitatea Tehnică le-au prezentat copiilor experiențe autentice ale vieții de stu-

dent, dar și oportunități de angajare după absolvire. 

O parte din tinerii noștri au fost elevi pentru o zi la Școala de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj 

Napoca. A fost o experiență interesantă, cu mare impact asupra intereselor lor profesionale! 

Fostul nostru coleg, Daniel Andronache, acum cadru universitar la Facultatea de Psihologie și Ști-

ințe ale Educației, a revenit la Clujul Are Suflet pentru a le prezenta adolescenților oferta edu-

cațională a facultății pe care o reprezintă. 

A început programul de orientare în carieră ”Vreau să fiu și eu student”! 
Adolescenții de la Clujul Are Suflet vor avea oportunitatea de a participa 

săptămânal, timp de 3 luni, la întâlniri cu studenți și absolvenți ai facultăților 
clujene, pentru a putea face un prim pas corect și informat în carieră.  
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A fost desemnat campionul Clujul Are Suflet la ȘAH în cadrul unei competiții care a scos în 

evidență cele mai bune strategii și abilități de concentrare. Felicitări Raul pentru premiu! 

La 165 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, “Clujul Are Suflet” l-a omagiat organizând un 
concurs de recitare poezii. Felicitări tuturor pentru participare, în special Mihaelei - câștigătoarea 

concursului!  

Adolescenții de la Clujul Are Suflet au fost răsplătiți pentru rezultatele școlare din primul semestru 

printr-o ieșire la patinoar. A fost o zi superbă, plină de energie și voie bună!  

Tot mai mulți copii se implică în activități socio-educative după terminarea 

meditațiilor, iar interesul lor pentru grupurile de dezvoltare personală sau de 

educație pentru sănătate a crescut semnificativ, numărul de participanți la acestea 

fiind de peste 100 în această perioadă. 
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De Ziua Mondială a Teatrului am  avut ocazia de a afla mai multe despre ce presupune mese-

ria de actor, de a vedea statui vii și de a pătrunde în culisele pline de viață, dar și de amintiri ale 

pieselor jucate pe scena Teatrului Național din Cluj Napoca.  

A fost o experiență de neuitat!  

De 1 martie, la Clujul Are Suflet a fost organizat un atelier de mărțișoare. În prima zi s-au alăturat 

atelierului nostru niște oaspeți speciali și foarte creativi, copii ai angajaților Băncii Transilvania.  

Mărțișoarele confecționate au adus bucurie în sufletul  mamelor și bunicuțelor adolescenților care 

vin la Centrul de Zi Clujul Are Suflet. 

Sărbătorim mereu zilele de naștere ale copiilor care vin la Clujul Are Suflet, cu multe activități 

dinamice și distractive. Seara se încheie în notele celor mai în vogă melodii, savurând cel mai 

delicios tort! 



Echipa Clujul Are Suflet 

Coordonator:  

Cristina Rogoz 

 

Asistenţi sociali: 

Violeta Iacobescu 

Ioana Ersen 

Andreea Luca 

Izabella Pokola 

Oana Creţu 

 

Animator socio-educativ: 

Diana Hener 

 

Psihopedagogi: 

Diana Hener 

Cristiana Pieptea 

 

Psihologi: 

Laura Budiu 

Roxana Olariu 

 

Consilier medical: 

Adela  Vidrean 

 

Profesori: 

Cristina Pop 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Responsabil curăţenie: 

Dana Rus  

 

Ne-au sprijinit: 

Daniela Gligor 

Dirk Hornschuch 

Andreea Bolboacă 

Clujul Are Suflet, fundaţie a Băncii Transilvania, dă startul noului program de 

mentorat, ediţia 2015. Acum poţi şi tu să fii mentor pentru un adolescent, îndrumându-l 

în primii paşi spre viaţa de adult, dedicându-i 4-6 ore/lună. 

Află mai multe despre proiectul 

Clujul Are Suflet vizitându-ne: 

 www.clujularesuflet.ro 

www.facebook.com/ClujulAreSuflet 

 

 


