
O primăvară plină de optimism 

Primăvara cu multitudinea de flori, miresme 
şi raze de soare calde ne-a insuflat mult elan 

în a ne îndeplini visele propuse la începutul 
anului.  

 

 

Aproximativ 60 de adolescenţi au participat 
zilnic în perioada aprilie - iunie la activităţile 

pregătite, cu mult drag,  de către echipa 
Clujul Are Suflet şi voluntari dedicaţi. 

 

 

Plini de bucurie, adolescenţii de la Clujul Are 
Suflet au promovat încă un an şcolar şi se 

pregătesc de o vacanţă binemeritată. Pentru 
elevii aflaţi în an terminal, pregătirile sunt în 
toi pentru marele prag al Bacalaureatului şi a 

Testărilor Naţionale.  

Le urăm  mult succes! 

Iar apoi, pe locuri, fiţi gata,  

VACANŢĂ!!! 
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Vreau să fiu şi eu student! 

Amintiri cu suflet 

Absolvenţi ai cursurilor de calificare 

Tinerii de la Clujul Are Suflet au avut 

oportunitatea de a interacţiona cu studenţi  

clujeni aflând astfel mai multe informaţii 

despre oportunităţile pe care fiecare facultate 

le oferă. 

O parte dintre tinerii noştri sunt acum 

calificaţi într-o meserie prin intermediul 

nostru. Suntem mândri de ei! 
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Am aflat mai multe despre meseria de florar decorator 

Internship - artă fotografică 

La Clujul Are Suflet oferim 

tinerilor ocazia de a-şi cultiva 

pasiunile.  Am aflat mai multe 

despre arta fotografică, iar Rareş 

a câştigat un Internship de 3 luni  

ce va presupune surprinderea 

momentelor frumoase din cadrul 

centrului de zi. 
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O lecţie de viaţă în cadrul EducaTIFF 

Amintiri cu suflet 

Am sărbătorit Ziua Internaţională a Cărţii 

Un film de excepție, “Şutează”, 

o lecţie de viaţă ce ne-a făcut să 

reflectăm asupra propriilor 

sentimente şi comportamente. 

De Ziua Internaţională a 

Cărţii am lecturat pe aleile 

grădinii botanice.  
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Am aflat mai multe despre cum putem fi cetăţeni activi ai orașului nostru 

Page 5 

Am susţinut şi în acest an Crosul BT 
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Activităţi dedicate Zilei Prieteniei 

Am sărbătorit această zi cu activităţi deosebite 

de cunoaştere, de competiţie, de provocare şi 

colaborare, dar foarte distractive şi educative, 

prin care tinerii adolescenţi au reuşit să îşi facă 

prieteni noi, să împărtăşească celorlalţi ce 

înseamnă pentru ei prietenia şi să înveţe cum 

pot creşte relaţii de prietenie sănătoase.  
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Ieşiri în natură 

Jocuri, prăjituri şi suc - reţeta perfectă pentru o zi minunată!  

O scurtă lecţie de 

istorie pentru tinerii 

noştri. 

Am interacţionat cu 

animalele de la o 

fermă de lângă Cluj 

Napoca. 
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De 1 IUNIE ne-am jucat cu copiii de la centrul de zi  
“Acoperământul Maicii Domnului” 

Amintiri cu suflet 

Sărbătoarea de Paşte la Clujul Are Suflet 
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Talent la Clujul Are Suflet 

Primele poze ale lui Rareş, câştigătorul 

Internship-ului în artă fotografică.  
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Pe locuri, fiţi gata, VACANŢĂ! 

Am sărbătorit finalul de an şcolar 

prin activităţi distractive şi multe 

suprize! A fost, de asemenea, o 

ocazie perfectă pentru a mulţumi 

voluntarilor pentru implicarea şi 

devotamentul manifestat la Clujul 

Are Suflet! 



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 

Echipa cu suflet 

Coordonator:  

Maria Carmen Bora 

 

Asistenţi sociali: 

Ioana Ersen 

Tatiana Lungu 

Alexandra Făgădar 

Andreea Luca 

Violeta Iacobescu 

 

Psihopedagog: 

Diana Hener 

Cristiana Pieptea 

 

Consilier medical: 

Andrada Petruţa 

 

 

Psihologi: 

Roxana Olariu 

Cristian Nica 

Laura Budiu 

Corina Deac 

 

Animator: 

Diana Hener 

 

Profesori: 

Cristina Pop 

Mihaela Bogdan 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Responsabil curăţenie 

Dana Rus  

 

 

Voluntari: 

Kathrin Born 

Vlad Lazăr 

Nicolae Chindriş 

Mihai Zamfir 

Daniela Gligor 

Lavinia Voicu 

Cristian Ioan 

Alexandra Marina 

Andra Gal 

Marius Toma 

Alexandru Radu 

Elisabeta  Boico 

Sergiu Săvianu 

 

Coordonator voluntari: 

Alexandru Matioc 


