
COMUNICAT DE PRESĂ
PROIECT FAMILII DE SUFLET - START ÎNSCRIERI

Asociaţia Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului şi Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România derulează în perioada iulie 
2015-aprilie 2016 proiectul Familii de Sufl et, cod PEH 086.
Începând din 2 decembrie 2015 am demarat campania de înscrieri pentru cei care şi-au exprimat dorinţa 
de a fi  o familie de sufl et. Aceştia vor urma un curs de parenting susţinut de profesionişti, vor afl a detalii 
despre copii şi modalităţile de implicare, primind şi manualul Familiei de Sufl et (în forma lui iniţială).
Proiectul îşi propune să dezvolte o reţea prin care să îmbunătăţească măsurile de combatere a 
discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială şi economică (benefi ciari sunt o sută 
de copii instituţionalizaţi din judeţul Cluj şi copii de etnie romă din Comuna Dragu, judeţul Sălaj).
Reţeaua mediază parteneriate între autorităţi locale şi regionale cu actori din mediul privat şi societatea 
civilă cu scopul de a găsi şi forma specialişti care să faciliteze accesul familiilor de sufl et la benefi ciari 
(copiii defavorizaţi). În acest sens viitoarelor familii de sufl et li se oferă instruire, fi nanţată de asemenea 
prin proiect, care să îi pregătească pentru rolul special pe care sunt hotărâţi să şi-l asume.
Prin proiect se va elabora un plan de intervenţie care va fi  predat la fi nal autorităţilor competente 
pentru implementarea lui în folosul altor copii defavorizaţi.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup la e-mail: offi ce@alfa-grup.com, tel 0372 955 841.
Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 - CORAI, program fi nanţat de Granturile SEE 2009-2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei
  www.familiidesufl et.ro www.atelieruldefaptebune.ro
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