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“Familii de sufl et” este unul din proiectele sociale ale Asociației Alfa Grup, lansat în 2015 şi derulat în parteneriat cu 
DGASPC Cluj și cu Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.
Benefi ciari ai proiectului sunt 60 de copii institutionalizați din județul Cluj și 40 de copii de etnie romă din comuna Dragu, 
județul Sălaj, pentru care se caută „părinţi de sufl et”. Un „părinte de sufl et” poate deveni orice persoană majoră, care 
doreşte să se implice în viaţa unui copil cu nevoi, pentru o perioadă mai lungă de timp.
Voluntarii  înscrişi în program benefi ciază de cursuri gratuite de parenting şi de sprijin din partea asociaţiei în 
relaţionarea cu copiii.
De asemenea, proiectul se adresează specialiştilor din domeniul asistenţei sociale.  Aceştia au participat la training-uri şi 
seminarii, rezultatul fi ind 50 de persoane mult mai pregătite să interacţioneze cu copiii.
Campania de informare şi conştientizare va continua şi în următoarea perioadă, în instituţii, companii private, biserici, 
pentru a sensibiliza cât mai mulţi oameni să se alăture proiectului. Cursurile de formare pentru «părinţii de sufl et» vor 
continua până în luna august, în cadrul cărora vor fi  organizate întâlniri suport şi seminarii.
Finalul proiectului va fi  marcat de elaborarea unui plan de intervenţie, din care vor face parte «Manualul Familiei de 
sufl et», «Ghidul de bune practici» şi «Metodologia Familiei de sufl et», care va fi  predat autorităţilor competente, pentru 
implementare în folosul altor copii defavorizaţi, la nivel naţional.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup pe e-mail: offi ce@alfa-grup.com, la tel. 0729027725.
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