
Bine ai venit, VACANŢĂ! 

   Din dorinţa de a crea 

cât mai multe opor-

tunităţi pentru copiii 

nostri și a le lărgi orizon-

turile, am încercat în 

permanenţă să le oferim 

activităţi noi şi in-

teresante, dar am și relu-

at programe care au avut 

un mare succes în trecut, 

astfel încât mai mulți 

copii să poată beneficia 

de ele și anul acesta:  

- “Vreau să fiu şi eu stu-

dent” -  venind astfel în 

sprijinul deciziei cu 

privire la carieră a ado-

lescenţilor aflaţi în an 

terminal; 

- “Photo Voice” - program 

educaţie nonformală în 

cadrul căruia fotografiile 

spun poveşti şi exprimă 

emoţii; 

- Programul de mentorat, 

ediţia 2015, este în des-

făşurare şi ne bucurăm 

că am reuşit să punem 

bazele unei astfel de 

legături cu comunitatea 

şi anul acesta, 

- Am continuat lupta an-

tidrog şi antifumat în 

cadrul unor întâlniri de 

conştientizare. 

- Ne-am dezvoltat noi 

abilităţi de creativitate 

în cadrul atelierelor des-

făşurate, dar am şi 

păstrat tradiţiile de 

sărbători, la fel ca în fiec-

are an.  

   Şi nu în ultimul rând, 

am facilitat accesul la 

cultură organizând 

grupuri de discuţii şi ie-

şiri tematice. 

   Ne dorim şi o mai mare 

vizibilitate la nivelul co-

munităţii, pornind de la 

premisa că implicându-

ne în dezvoltarea ei, 

putem fi urmaţi ca exem-

plu.  

   Iar anul abia a trecut 

de jumătate! 

     S-a mai terminat un 

an şcolar şi suntem bucu-

roşi să anunţăm că am 

dat startul Şcolii de Vară 

Clujul Are Suflet!  

    Grupul de cultură gen-

erală “Fii pe fază!”, atel-

ierele de reciclare, ieşir-

ile în aer liber, grupul de 

literatură şi de de-

scoperire a curiozităţilor 

corpului omenesc sunt 

doar câteva din activi-

tăţile la care adolescenţii 

sunt invitaţi să participe 

în această vară.  

    Iar dacă vor ca va-

canţa să fie mai con-

structivă pot învăţa o 

limbă străină, sau să-şi 

îmbunătăţească cu-

noştinţele şcolare, ori să 

realizeze un curs de 

calificare. 

   Pregătirile pentru ex-

cursiile ce vor fi organi-

zate şi în acest an sunt în 

toi şi sunt puse la cale 

multe surprize! 

   Vara aceasta ni s-au 

alăturat 2 voluntari din 

Pakistan şi Iran, ei 

urmând să-și aducă apor-

tul în cadrul activităților 

prin promovarea diversi-

tăţii culturale. 

   Vara e frumoasă, iar noi 

ne bucurăm de ea din plin! 

Am reuşit ce ne-am propus! 
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   Ne bucurăm că 

putem împărtăşi cu 

v o i  m o m e n t e l e 

frumoase ce se petrec 

zi de zi în cadrul  

centrului de zi Clujul 

Are Suflet. 

 

    Vă invităm să de-

scoperiţi şi în acest 

număr diversitatea 

activităţilor des-

făşurate şi bucuria cu 

care acestea sunt 

trăite de către adoles-

cenţi. 

 

 



Ne bucurăm atunci când adolescenţii noştri reuşesc să culeagă roadele muncii lor. 
Aşteptăm, cu nerăbdare, şi rezultatele de la examenul de bacalaureat! 

Le oferim tinerilor suport în luarea deciziei cu privire la carieră 

În prima parte a acestui an 5 adolescenţi au finalizat un curs de 

calificare, iar alţi18 sunt în curs de calificare profesională. De asemenea, 

19 tineri vor lucra în perioada verii în diverse domenii precum: ospătar, 

babysitter, bucătar, mecanică auto sau lucrător comercial. 

 
Le punem la dispoziţie resursele necesare angajării, ajutându-i în realizarea CV-ului, 
scrisorii de intenţie şi în pregătirea pentru interviu. De asemenea, cu sprijinul unui 
colaborator Clujul Are Suflet - manager resurse umane - am simulat un proces de 

selecţie pentru angajare. 
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Cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii am dezbătut din punct de vedere literar şi 
psihologic un text de Max Lucado - "Eşti preţios". Am descoperit cât de mult îşi 
poate pune amprenta o etichetare negativă asupra unui om, cât de importante 

sunt încurajările pozitive şi cât de deosebiţi şi valoroşi suntem fiecare dintre noi.  

În cadrul grupurilor de dezvoltare personală, tinerii au oportunitatea de a se 

optimiza din toate punctele de vedere, pornind de la  dezvoltarea simţului 

estetic până la cum să fii un exemplu pentru cei din jur.   
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De Ziua Internaţională Împotriva Fumatului copiii au transmis prietenilor lor de la 
Clujul Are Suflet un mesaj de conştientizare a efectelor nocive ale fumatului. 

În cadrul atelierului de înfrumuseţare, adolescenţii noştri au învăţat noi trucuri de 
îngrijire a tenului şi de coafare. 



Atelier de origami - activitatea perfectă de dezvoltare a creativităţii 

Activităţile de animaţie socio-educativă suprind cele 

mai frumoase talente şi înclinaţii, iar dincolo de 

aceasta îi ajută pe copii să socializeze şi să dezvolte 

relaţii de prietenie sănătoase.   

În încercarea de a găsi echilibrul dintre corp şi minte într-un antrenament de Parkour 

Pagina 4 Amintiri cu suflet 

Photo Voice, ediţia 2015 - copiii descoperă cum fiecare fotografie transmite o 
poveste, iar emoţiile lasă o amprentă asupra fiecărui moment din viaţa noastră.   



Află mai multe despre proiectul nostru vizitându-ne: 
 

www.clujularesuflet.ro 
www.facebook.com/clujularesuflet 

 

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 

 

Responsabil curăţenie: 

Dana Rus  

Profesori: 

Cristina Pop 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Ne-au sprijinit ca  

voluntari: 

Dirk Hornschuch 

Andreea Bolboacă 

Ligia Voica 

Negar Reisi 

Omer Javed 

 


