
 

  Dacă prima lună din an a fost una a promis-

iunilor, ultima este una a retrospecţiei.  

 Tragând linie, ne dăm seama că dincolo de 

rezultatele frumoase obţinute în acest an se află 

EMOŢIA, o emoţie pozitivă, pură şi sinceră, gata 

să ofere recunoştinţă în toate formele posibile.  

Odată descoperită în sufletul copilului, îţi dai 

seama că a crescut şi că este pregătit să înfrunte 

provocările anului ce va veni. Iar acesta este cel 

mai mare rezultat! 

 În aceste 3 luni în medie 58 de adolescenţi/zi 

au trecut pragul centrului de zi, participând la 

meditaţii, activităţi de dezvoltare personală şi 

animaţie. Ne bucurăm că lună de lună iniţiem 

proiecte noi şi oferim oportunităţi de dezvoltare 

dintre cele mai diverse şi interesante în cadrul 

Clujul Are Suflet, iar tinerii noştri se implică în 

număr aşa de mare şi cu atât de mult spor în 

desfăşurarea acestora!  
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Amintiri cu suflet 

În acest număr veţi 

surprinde: 

 Interesul cu  care 

tinerii de la 

Clujul Are Suflet 

profită de fiecare 

oportunitate 

oferită! 

 Bucuria trăirii 

unor experienţe 

noi, unice! 

 Fericirea par-

ticipării alături de 

prieteni la 

petreceri tematice 

în cadrul Clujul 

Are Suflet! 

 

Gânduri la sfârşit de an... 
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La Clujul Are Suflet 

încurajăm lectura! 

Invitatul nostru 

special, Victor Miron, 

”a dat cărțile pe față” 

punând accentul pe 

dezvoltarea 

imaginației și 

vocabularului prin 

intermediul cititului. 

Photo Voice - un proiect de 

educaţie nonformală prin 

intermediul căruia 5 tineri de la  

Clujul Are Suflet au învăţat să  

transmită mesaje şi poveşti prin 

intermediul fotografiilor.  
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Invitatul nostru, Jean 

Baptiste Manitou, 

specialist în 

meloterapie, ne-a 

introdus într-o nouă 

lume, în care prin 

intermediul sunetului 

poți călători în timp și 

poți deveni orice îți 

dorești! 

 

 

De Halloween, 

adolescenţii au luat 

parte la Derby-ul 

Clujul Are Suflet! 

Împărţiţi în 2 

echipe, copiii s-au 

implicat în activităţi 

de competiţie 

tematice. 

ECHIPA 1 ECHIPA 2 

CĂPITANII ECHIPELOR ŞI ARBITRUL 

GALERIA 



Spiritul Crăciunului a 

ajuns la Clujul Are 

Suflet! La petrecerea de 

Crăciun colindele au 

răsunat în tot centrul de 

zi, iar cadourile primite 

au adus zâmbete pe 

chipul copiilor. 
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ECHIPA CU SUFLET 

Coordonator:  

Andreea Luca 

 

Asistenţi sociali: 

Ioana Ersen 

Tatiana Lungu 

Izabella Pokola 

Oana Creţu 

Violeta Iacobescu 

 

Animator socio-educativ: 

Diana Hener 

 

 

Psihopedagogi: 

Diana Hener 

Cristiana Pieptea 

 

Psihologi: 

Cristian Nica 

Laura Budiu 

Roxana Olariu 

 

Consilier medical: 

Adela  Vidrean 

 

Profesori: 

Cristina Pop 

Sonia Talpoş 

Florina Chira 

 

Responsabil curăţenie: 

Dana Rus  

 

Voluntari: 

 Daniela Cojocaru 

Daniela Gligor 

Dirk Hornschuch 

Andreea Bolboacă 
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