
 Suntem mândri la început de 

an şcolar de rezultatele frumoase 

obţinute de adolescenţii noştri la   

examenele din această vară: 28 de 

adolescenţi au promovat examenul 

de bacalaureat, iar dintre aceştia 

20 s-au înscris la facultate sau la 

şcoli postliceale. Dintre opţiunile 

acestora, amintim Universitatea 

Tehnică (6), Universitatea Babeş 

Bolyai (9), Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară (3), 

respectiv Şcoala Postliceală de 

Asistente Medicale (2). Bucuria no-

astră a fost cu atât mai mare cu 

cât o mare parte dintre ei au intrat 

la buget!   

 Totodată, a fost al doilea 

an consecutiv când unul dintre 

adolescenţii noştri reuşeşte să 

promoveze examenul de bacalau-

reat la matematică cu nota 10!  

 O altă surpriză a venit din 

partea celor de clasa a 8-a, care, 

şi în acest an, au reuşit să intre 

la liceul dorit! 

   

 Le urăm mult succes pe 

noul drum şi ne bucurăm că am 

fost alături de ei în primii paşi 

spre viaţa de adult. 

Reuşitele acestei veri 

După faptă… şi răsplată! 

 Aceste frumoase re-

zultate nu puteau să nu fie 

răsplătite, aşa că, la fel ca 

în fiecare an, am organi-

zat, cu sprijinul Băncii 

Transilvania, 2 excursii, în 

Maramureş, respectiv 

Sălaj.  

 De asemenea, pe tot 

parcursul verii s-a desfăşu-

rat un nou program 

“Summer Camp  ediţia 

2015”. În cadrul acestuia 

peste 100 de copii au dat 

curs invitaţiei noastre şi 

au participat la activităţi 

care mai de care mai dis-

tractive, făcând astfel ca 

vara să treacă în cel mai 

frumos mod posibil! 

În acest număr veţi regăsi: 

 Noutăţile acestei veri; 

 Imagini din excursii; 

 Cum s-a desfăşurat Summer Camp 2015. 

Amintiri cu suflet 
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Frumuseţea Grădinii Botanice din Jibou şi Castrul Roman Porolissum ne-a fermecat! 
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Am vizitat una dintre cele mai 

frumoase Grădini Botanice din 

România, cea din Jibou, unde 

am fost atraşi într-o lume 

plină de culoare şi un farmec 

aparte, iar apoi ne-am 

îndreptat atenția spre 

impresionanta istorie a 

României, la Muzeul De 

Istorie din Zalău și Castrul 

Roman Porolissum din 

Moigrad!  

Locuim într-o țară superbă!  



Am descoperit o fărâmă din frumoasa noastră ţară vizitând judeţul Maramureş 
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În prima zi am vizitat Muzeul Satului 

Maramureșean, unde am admirat casele 

tradiționale pline de farmec, totul 

culminând cu cea mai frumoasă biserică pe 

care am vazut-o vreodată. Am avut parte 

de o lecție de istorie la Memorialul 

Victimelor Comunismului din Sighetu 

Marmației, iar apoi ne-am oprit la 

Cimitirul Vesel din Săpânța, unic în lume.  

Seara s-a încheiat cu un superb foc de 

tabără, în jurul căruia am cântat și am 

dansat! 

A doua zi a fost rezervată naturii, iar 

plimbarea cu telescaunul către Cascada 

Cailor și coborârea la pas până la 

poalele muntelui ne-a dat prilejul de a 

admira peisajele ce împrejmuiesc Borșa.  
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 Am descoperit și noi 

fascinantul univers al 

corpului uman la celebra 

expoziție OUR BODY!  

PICNIC - Jocurile de competiţie au dat culoare acestei ieşiri, iar la final, hotdog-ul în stil 

american a fost vedetă!  

A fost prima dată când am văzut fosilele unor dinozauri și exponate în 

mărime naturală ale acestora! 

Banca Transilvania a 

răsplătit rezultatele 

şcolare foarte bune 

oferindu-le tinerilor bilete 

la Festivalul Untold şi la 

un meci de baschet din 

Cupa României. 
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Timp de 10 săptămâni, la Clujul 

Are Suflet, s-a desfăşurat un 

concurs de cultură generală, 

abordând în fiecare săptămână o 

tematică diferită. 

Timp de 5 săptămâni, 2 voluntari din Iran şi Pakistan au 

promovat diversitatea culturală în cadrul Clujul Are Suflet, 

împărtășindu-le copiilor obiceiurile și cultura țărilor din care 

provin. La rândul lor, adolescenţii de la Clujul Are Suflet le-

au prezentat tradiţii româneşti şi le-au vorbit despre 

frumuseţile țării noastre. 

Acum că vara s-a terminat, le-am urat adolescenţilor  bun venit  în noul an şcolar! A fost o petrecere reuşită! 
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Echipa Clujul Are Suflet 

Coordonator:  

Cristina Rogoz 

 

Asistenţi sociali: 

Violeta Iacobescu 

Ioana Ersen 

Andreea Luca 

Izabella Pokola 

Oana Creţu 

 

Animator socio-

educativ: 

Diana Hener 

Luminiţa Georgiu 

Profesori: 

Cristina Pop 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Ne-au sprijinit ca  

voluntari: 

Ioana Oreian 

Liana Cucu 

Omer Javed 

Negar Reisi 

Miruna Niste 

 

 

 

Psihopedagogi: 

Diana Hener 

Cristiana Pieptea 

Coman Florin Daniel 

 

Psihologi: 

Roxana Olariu 

 

Consilier medical: 

Adela  Vidrean 

 

Responsabil curăţenie: 

Dana Rus  

 

 

Centrul de zi “Clujul Are Suflet” 

Str. Gheorghe Doja, nr. 3 

Mun. Cluj Napoca 

 

Tel: 0264 443 218 

Mobil: 0729 119 179  

Află mai multe despre proiectul nostru, vizitându -ne: 

 

www.clujularesuflet.ro 

www.facebook.com/clujularesuflet 


