
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, 

Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca

Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/130413  

Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală

COMUNICAT

privind acordarea de premii pentru copiii beneficiari din grupul țintă, în cadrul unui

eveniment organizat  la Centrul de Cultură Urbană

Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napo-

ca prin proiectul „PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevi-

lor,  Copiilor  și  Tinerilor,  aflaţi  în  risc  de  separare  de  familie  în  municipiul  Cluj-Napoca” ,  Cod SMIS

130413, continuă să acorde premii copiilor beneficiari din grupul țintă pentru participarea și implicarea în ac-

tivitățile proiectului.

Astfel, în luna decembrie 2022, se vor acorda premii (seria 2) pentru un număr de 51 de copii din gru-

pul țintă, după cum urmează: premiul I – pentru 20 copii care au înregistrat în ultimele 10 luni o participare și

frecvență foarte bună la activități, premiul II – pentru 20 copii care au avut o participare/frecvență bună și

premiul III - pentru 11 copii care au avut o participare satisfăcătoare la activități.

Premiile constau în bunuri materiale, respectiv biciclete, trotinete și tablete, și se vor acorda copiilor

beneficiari, în cadrul unui eveniment organizat de Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală cu sprijinul Pri-

măriei municipiului Cluj-Napoca, în data de 15.12.2022, în sala mare de festivități - Centrul de Cultură Urba-

nă, Casino, începând cu ora 16.00.

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, Asistent social/Responsabil proces

Email:centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro   
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