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PUBLICITATE

ARTICOL DE PRESĂ 
PROIECT FAMILII DE SUFLET

Asociaţia Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj — Direcţia Generala de 
Asistenţa Sociala și Protecţia Copilului și Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România 
deruleaza în perioada iulie 2015 – aprilie 2016 proiectul Familii de Sufl et, cod PEH 086.

Proiectul îsi propune să dezvolte o reţea prin care să îmbunataţească măsurile de 
combatere a discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune sociala și economică 
(benefi ciari sunt o sută de copii instituţionalizaţi din judeţul Cluj și copii de etnie roma din 
Comuna Dragu, judeţul Salaj).Reţeaua mediază parteneriate între autorităţi locale și 
regionale cu actori din mediul privat și societatea civilă cu scopul de a găsi și forma specialiști 
care să faciliteze accesul familiilor de sufl et la benefi ciari (copiii defavorizaţi). În acest sens 
viitoarelor familii de sufl et li se ofera instruire, fi nanţata de asemenea prin proiect, care 
să îi pregatească pentru rolul special pe care sunt hotarâţi să și-l asume.

Pentru a întelege mai bine acest proiect și ce implicaţii presupune din partea noastră a 
tuturor, vă oferim pe scurt ce înseamnă să fi i părinte de sufl et și cine sunt acești copii care 
au nevoie de implicarea noastră:

Ce însemnă să fi i un părinte de sufl et?

A.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil abandonat, fără părinţi sau cu parinţi decăzuţi din drepturi.

CUM?

-  Fiindu-i mereu aproape sub o formă sau alta: petrecând timp cu el, întâlnindu-te în 
mod constant în oraă sau primindu-l în familia ta pentru o ora sau o zi, povestind cu 
el, motivându-l ăi sprijinindu-l în ceea ce face, sustinând fi nanciar o activitate în care 
să fi e implicat (canto, pian, chitară, sport, meditaţii etc) sau răspunzând altor nevoi 
ale sale care se pot revela pe parcurs

-  Să te implici în activităti de grup (constant și pe termen lung): fotbal, hand-made, 
pictură, teatru etc.

B.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil de etnie romă dintr-o comunitate săracă (comuna Dragu, jud Sălaj)

CUM?

- Sprijinindu-l material cu mâncare, haine, jucării, încălţăminte sau servicii medicale etc.
-  Participând la activităţi de grup, încurajându-I, învăţându-l să deprindă abilităţi necesare 

unei dezvoltări normale în orice domeniu util vieţii: educaţie, sănătate, conduită, 
cultură, morală, învăţarea unei meserii etc.

Cine sunt copiii care au nevoie de un părinte de sufl et?

Fiecare copil este unic și are propriile lui reacţii la interacţiunea cu viaţa: gânduri, emoţii, 
speranţe, dorinţe, așteptări… Într-o interacţiune sănătoasă cu adulţul, copilul este ajutat 
să își descopere propriile resurse pe care să le valorifi ce pentru a crește armonios și a se 
implini ca OM.

Copiii care ne-au inspirat și cărora li se adresează (în această etapă) proiectul „Familii 
de sufl et“ sunt pe de o parte copiii institutionalizaţi de pe raza judeţului Cluj și pe de altă 
parte copiii de etnie romă din comuna Dragu, judeţul Sălaj. Fiecare copil are un reprezentant 
legal indiferent de situaţia în care se afl ă, iar acesta răspunde de siguranţa copilului.

A. Copiii institutionalizaţi (din centrele de plasament şi/sau casele de tip familial):

Sunt fete și baieti cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, , care au ajuns în instituţiile de 
ocrotire ale statului fi e pentru că părinţii lor sunt decedaţi, fi e pentru că au fost abandonaţi 
de către părinţi, ori au fost separaţi de aceștia datorită neglijenţei și/sau abuzurilor.

B.  Copiii care aparţin unei comunităţi foarte sărace de romi din comuna Dragu, judeţul 
Sălaj:

Sunt fete și băieţi cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care locuiesc împreună cu familia, 
dar ale căror nevoi materiale atât de necesare unei dezvoltări armonioase, nu pot fi  acoperite 
de către părinţi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup la e-mail: offi ce@
alfa-grup.com, tel: 0752934658, 0729027725, pe www.familiidesufl et.ro sau pe pagina 
de faceboook „Familii de sufl et”.

Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 — CORAI, program fi nanţat 
de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Valoarea fi nanţarii proiectului: 804.569,40 lei


