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 În cadrul proiectului „PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferi-
te la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napo-
ca,  Activitatea  A5. Organizarea de campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, privind pro-
movarea drepturilor copiilor, în data de 9 septembrie 2021, între orele 14 şi 17.00, în Piața Unirii și pe
străzile adiacente din municipiul Cluj-Napoca, s-a desfășurat o campanie de informare stradală cu sco-
pul informării, conștientizarii și sensibilizării comunităţii locale privind drepturile copilului şi importan-
ța familiei pentru copii. 
La campania de informare au participat din partea echipei de implementare a proiectului 7 specialiști
(psihologi, asistenţi sociali, asistenți medicali, animatori socio-educaționali) și 2 voluntari. 
În cadrul campaniei de informare s-a amplasat un stand stradal (o masă pliantă și scaune pliante) cu ma-
teriale promoționale, un roll-up și au fost distribuite broşuri informative (pliante și flyere), având temati-
că drepturile copilului şi importanța familiei pentru copii.
Totodată,  s-au transmis mesaje scurte membrilor comunităţii locale, despre importanța familiei pentru
copil, prevenirea separării copilului de familie, drepturile copilului și au fost promovate serviciile socia-
le oferite prin proiect.
Mesajul postat pe pagina de Facebook a Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii: Drepturile copilului
sunt mereu o prioritate. Azi dorim să le reamintim clujenilor despre importanța acestor drepturi și ro-
lul pe care fiecare dintre noi îl are în respectarea lor. "Conectează-te cu drepturile copiilor, viitorul
lor depinde de acțiunile tale!" Primăria Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj
Napoca, proiect Protect(ie) - Prevenirea Riscurilor prin Servicii de Specialitate oferite la Timp Elev-
ilor, Copiilor și Tinerilor aflați în risc de separare de familie din municipiul Cluj-Napoca.

#campaniadeinformareconstientizaresisensibilizareprivindpromovareadrepturilorcopilului

Mulțumim întregii echipe de specialisți și voluntari ai Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, dar
și  cetățenilor clujeni  care  au  participat  la  evenimentul  nostru  de  informare  conștientizare  și
sensibilizare privind promovarea drepturilor copiilor derulat în cadrul proiectul “PROTECT(ie) –
Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați
în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”, Cod SMIS 2014+: 130413.

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție prin: 
Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, Str. I.C. Brătianu, nr.45
Persoana de contact: Brîndușa Antonia Grigoraș, Responsabil proces
Email:centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro   
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