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COMUNICAT

În data  de  14.10.2021 s-a desfășurat online,  prin intermediul  platformei  Zoom,  întâlnirea  de

înființare  a  ,,Clusterului  comunitar  informal” în  cadrul proiectului "PROTECT(ie) –  Prevenirea

Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor şi Tinerilor, aflaţi în risc de

separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”, Cod SMIS 2014+: 130413, implementat de Direcția

de Asistență Socială și Medicală (DASM). 

Clusterul comunitar are ca scop creșterea capacității la nivel comunitar de a identifica timpuriu

copiii  și  adolescenții  vulnerabili  și  de  a  facilita  accesul  lor  la  serviciile  de specialitate  existente  în

comunitate.  De  asemenea,  prin  acest  cluster  se  urmărește  conectarea  inter-instituțională  a

profesioniștilor din diferite domenii, implicați în asistarea copiilor și a familiilor lor. 

La întâlnire au participat specialiști din instituții publice și organizații neguvernamentale care

lucrează în domeniul protecției copilului și care oferă servicii copiilor și familiilor. 

Proiectul se derulează în perioada 15.07.2020–14.07.2023 și își propune să dezvolte, la nivel lo-

cal, servicii pentru copii și adolescenți aflați în risc de separare de familiile lor, prin facilitarea dezvoltă-

rii personale și sociale a acestora, creșterea gradului lor de participare activă și integrare în familie, școa-

lă și comunitate. 

În cadrul proiectului, se acorda servicii de informare, evaluare psihologică, consiliere de specia-

litate, socializare, petrecere a timpului liber şi educație parentală, bazate pe nevoile și aşteptările specifi-

ce a 150 de copii/elevi, din peste 10 unități școlare din municipiul Cluj-Napoca.

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție prin: 

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, Str. I.C. Brătianu, nr.45

Email:centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro   

              
               

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

mailto:centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro


              
               

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


