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Clujul pentru Viață



Cu toț� �  însă avem un scop comun:
dragostea față de cop�� �  nenăscuț�  ș�
t �ner� �  care sunt pe cale să dev�nă
păr�nț�.

După do� an� de la înf� �nțare,  Clujul
pentru V�ață este o organ�zaț�e
aflată încă la început de drum, a�
căre�  membr��  fac parte d�n categor��
soc�ale d�verse. 

AL DOILEA AN 
DE LA ÎNFIINȚARE



RUBRICA 
DIRECTORULUI

Lucrând la acest raport în t �mpul stăr� �  de
urgență �nstaurată în pr�măvara anulu�  2020
pentru a contracara ep�dem�a de Cov�d-19, am
ajuns să înțeleg unele benef�c� �  pe care le-am
avut până la începutul aceste�  s�tuaț� � ,  de care
nu am fost îndeajuns de conșt�entă ș�  pr�n
urmare nu le-am aprec�at destul.  

În pr�mul rând am reuș�t  să văd ma� clar cât de
�mportant este să a� aproape o ech�pă de
oamen� cu care să împărtășeșt�  �de�  ș�  astfel  să
constru�eșt�  pro�ecte deoseb�te.  În al  do�-lea
rând am ajuns să aprec�ez ma� mult l �bertatea,
l �bertatea de m�șcare dar ș�  l �bertatea ș�
pos�b�l �tatea de a f�  aproape f�z�c de ce�  aflaț�
în nevo�e:  t �nerele însărc�nate. Un alt  tre� lea
lucru �mportant pe care am ajuns să î l  prețu�esc
ma� mult cu ocaz�a aceste�  s�tuaț� �  este
întâln�rea față către față cu adolescenț� �  care
reprez�ntă un publ�c ț �ntă pentru act�v�tatea
noastră, întâln�re care te încălzește ș�  în acelaș�
t�mp te ț �ne treaz ș�  act�v.  

Anul 2019 a fost pl�n de astfel  de bucur� � ,  a fost
al do�lea an de la înf� �nțarea organ�zaț�e�  Clujul
pentru V�ață. Ne s�mț�m deja ma� putern�c�
pentru că ech�pa noastră a crescut ș�  scopul
nostru dev�ne d�n ce în ce ma� b�ne conturat.  

Le mulțum�m tuturor celor care susț�n această
act�v�tate sub or�ce formă. Deș�  suntem ab�a la
început de drum, ne este foarte l �mpede faptul
că fără această susț�nere act�v�tatea noastră nu
ar f�  pos�b�lă. 

IUSTINA MOLDOVAN
DIRECTOR EXECUTIV, CLUJUL PENTRU VIAȚĂ



OBIECTIVE PROPUSE
PENTRU 2019 

Găs�rea unu� spaț�u potr�v�t  pentru  sed�ul  în
care va funcț�ona centrul  de  cons�l �ere pentru
feme�le în cr�ză de sarc�nă;
Măr�rea ech�pe� de voluntar�  ș�  a staff-ulu�;
Dezvoltarea unu� vlog educat�v pentru t �ner� ;
Actual�zarea programulu� de prevenț�e a
sarc�n�lor în adolescență;



REALIZĂRI PRINCIPALE
ÎN ANUL 2019
Pr�n spr�j �nul  oamen�lor d�n comun�tate am reuș�t  la
f�nalul  anulu�  să găs�m un spaț�u potr�v�t  pentru a
găzdu� act�v�tăț� le centrulu�  de cons�l �ere ș�  spr� j �n
pentru păr�nț�  ș�  cop�� ;  



Am ajuns la EPISODUL 5 cu vlogul pentru t �ner�  pe tema
sexual�tăț� �  pe canalul  de youtube: 

Clujul  pentru V�ață
https://www.youtube.com/channel/UCH3wVvxwHwGR9K
KHvedAhrQ/v�deos. Acest lucru a este pos�b�l  cu
ajutorul  ech�pe� med�a const�tu�tă în cursul anulu�  2019; 

https://www.youtube.com/channel/UCH3wVvxwHwGR9KKHvedAhrQ/videos


Real�zarea unu� mater�al  nou pentru prezentarea
programulu� „DESPRE NOI” în l �cee ș�  îmbunătăț�rea
programulu� după no�le stat�st�c�  d�n domen�ul
sănătăț� �  reproduct�ve;  



In�ț �erea colaborăr��  cu Departamentul de As�stență Soc�ală
d�n cadrul Facultăț� �  de Soc�olog�e ș�  As�stență Soc�ală a
Un�vers�tăț� �  Babeș-Bol�ay în urma căre�a s-a demarat
pro�ectulu�  de cercetare cu t �t lul :  „Stud�u pr�v�nd dezvoltarea
adolescenț� lor ș�  percepț�a lor asupra relaț� � lor �nt�me”.
Partener�atul  cu un�vers�tatea presupune �mpl�carea
studenț�lor în cercetare,  formarea lor cu pr�v�re culegerea
datelor,  �nterpretarea lor ș�  ut� l �zarea rezultatelor f �nale.
Pentru anul 2019 ne-am propus �mplementarea pr�me� etape
a pro�ectulu�,  ș�  anume: culegerea datelor.  

 
În această etapă au fost încluse în pro�ect,  pe bază de
partener�at de colaborare, atât l �cee d�n f� l �era teoret�că cu
prof� l  real sau uman�st,  l �cee d�n f� l �era tehnolog�că ș�  l �cee
vocaț�onale d�n mun�c�p�ul  Cluj-Napoca după cum urmează:
Coleg�ul  Naț�onal „Em�l  Racov�ță”, Coleg�ul  de Serv�c� �  în
Tur�sm „Napoca”, L�ceul Tehnolog�c Nr.1,  Sem�narul Teolog�c
Ortodox, L�ceul Greco-Catol�c „Inochent�e M�cu”, Coleg�ul
Tehn�c „Raluca R�pan”,  L�ceul cu Program Sport�v,  L�ceul
Teoret�c „Eugen Pora”, Coleg�ul  Naț�onal „George Coșbuc”.
Numărul total de elev�  care au part�c�pat la pro�ectul  de
cercetare pr�n completarea chest�onarulu�  anon�m a fost de
1148. 

 

http://ler.ubbcluj.ro/
http://www.tehnocj.ro/


ANUL 2019 ÎN CIFRE
Au fost derulate întâln�r�  de
prevenț�e pr�v�nd sănătatea sexual-
reproduct�vă cu 575 de elev�  de la 6
l�cee: L�ceul Tehnolog�c „Gheorghe
Pop de Băseșt� ,  Cehu S�lvan�e�,
L�ceul Waldorf,  Cluj-Napoca, L�ceul
„Avram Iancu”, Cluj-Napoca,
Coleg�ul  Tehn�c Napoca, Școala
G�mnaz�ală nr.1,  Gherla, Sem�narul
Teolog�c Ortodox d�n Cluj-Napoca

Au fost apl�cate 1148 de chest�onare
pr�v�nd dezvoltarea adolescenț� lor
ș�  percepț�� le asupra relaț� � lor
�nt�me, elev�lor cu vârste cupr�nse
între 15 ș�  21 de an� de la 8 l �cee d�n
mun�c�p�ul  Cluj-Napoca:  L�ceul
Teoret�c Eugen Pora, L�ceul
Tehnolog�c Nr.  1 ,  Coleg�ul  Naț�onal
George Coșbuc, L�ceul Greco-
Catol�c Inochent�e M�cu, Sem�narul
Teolog�c Ortodox, Coleg�ul  Naț�onal
Em�l  Racov�ță, Coleg�ul  de Serv�c� �
în Tur�sm Napoca, Coleg�ul  Tehn�c
de Industr�e Al�mentară Raluca
R�pan, L�ceul cu Program Sport�v

În anul 2019 au fost înche�ate 22 de
contracte de voluntar�at cu
persoane preponderant t �nere cu
d�verse formăr�:  studenț�,  ps�holog�,
as�stenț�  soc�al� ,  profesor�,
as�stente med�cale.



15 martie 2019 - Părinți pentru copii

19 martie 2019 - Babies Go to the European Parliament - Brussels -19th of
March 2019

23 martie 2019 - Marșul pentru Viață Cluj-Napoca

11 iulie 2019 - Ma doula: povestea nașterii

9 octombrie 2019 - The Truth About Sex! - De ce merită să aștepți!

9 decembrie 2019 - Întâlnire pentru viață

Even�ment pr�v�nd provocăr�le actuale în educaț�a pentru sănătatea sexual-
reproduct�vă ș�  de fam�l�e,  dest�nat păr�nț� lor care vor să se �mpl�ce act�v în
educaț�a sexuală sănătoasă a cop�� lor lor.
Vez�  înreg�strarea even�mentulu�  la:  https://fb.watch/6_fWy-BX1y/
 

Asoc�aț�a Clujul  pentru V�ață a fost reprezentată în cadrul even�mentulu�  „Bebeluș��
merg la Parlamentul European” de către Iust�na Moldovan, care a vorb�t  despre
�mportanța programelor de prevenț�e d�n domen�ul  sănătăț� �  sexual reproduct�ve
or�entate spre promovarea v�eț� �  de fam�l�e,  precum ș�  �mportanța pol�t �c� lor care să
susț�nă educaț�a sexuală bazată pe �mpl�carea esenț�ală al  păr�nț� lor.
Vez�  înreg�strarea d�scursulu�  la:  https://www.youtube.com/watch?v=ec7hjevx5C0
 

Marșul pentru V�ață Cluj-Napoca a avut tema "Un�c d�n pr�ma secundă". În
desch�derea Marșulu�  au vorb�t:  Paul & Branka Moynan, cons�l �er�  pol�t �c�  în
Parlamentul European care au prezenta câteva aspecte leg�slat�ve cu pr�v�re la avort
în Europa, ș�  Dr.  Dan�ela P�nt�can: spec�al�st  în obstetr�că ș�  g�necolog�e care a vorb�t
despre un�c�tatea f�ecăru� om d�n pr�mele secunde de v�ață.
Vez�  înreg�strarea even�mentulu�  la:  https://fb.watch/6_gDfONC1W/

Confer�nța ș�  lansarea cărț� � :  Ma Doula: povestea nașter� �  a avut-o în centru pe
Stephan�e Sorensen (care este ș�  autoarea cărț� �),  moașă ș�  doulă cu peste 30 de an�
de nașter�  as�state în s�tuaț� �  foarte d�verse.
Vez�  înreg�strarea even�mentulu�  la:  https://fb.watch/6_g37-bzgf/

”De ce mer�tă să aștepț�? Iub�rea între autent�c�tate ș�  mască” este provocarea la
care au fost �nv�taț�  t �ner� �  alătur�  de: Adel�na Fronea, Rob Kowalsk�  ș�  Ioana P�coș pe
durata a două ore la f�nalul  cărora s-a dor�t  ca perspect�va t�ner� lor asupra
relaț� � lor de cuplu să se îmbunătățească.
Vez� înreg�strarea even�mentulu�  la:  https://fb.watch/6_g8V9pZtc/

Even�ment de prezentare a act�v�tăț� lor Asoc�aț�e�  Clujul  pentru V�ață cu strângere
de fondur�  ș�  rec�tal  de col�nde susț�nut de un grup de col�ndător�  studenț�  a�  UBB ș�
a�  Academ�e� de Muz�că „Gheorghe D�ma”.
Vez� înreg�strarea even�mentulu�  la:  https://fb.watch/6_gmNAwKZe/

PRINCIPALELE EVENIMENTE
DIN ANUL 2019

https://fb.watch/6_fWy-BX1y/
https://www.youtube.com/watch?v=ec7hjevx5C0
https://fb.watch/6_gDfONC1W/
https://fb.watch/6_g37-bzgf/
https://fb.watch/6_g8V9pZtc/
https://fb.watch/6_gmNAwKZe/




VENITURI ȘI
CHELTUIELI ÎN 2019

Venituri totale: 70 109 lei
sponsor�zăr�:  3 500 le�;
cot�zaț� � :  5 697 le� ;  
donaț�� :  6 0912 le� ;



VENITURI ȘI
CHELTUIELI ÎN 2019

Cheltuieli totale: 6 9673 lei

salar� �  ș�  �mpoz�te:  29 393 le�;
cheltu�el�  cu serv�c� � le soc�ale:  13 335 le�;
adm�n�strat�v:  5 893 le�;
publ�c�tate on-l�ne: 1  508 le�;
mater�ale de promovare: 3 817 le� ;
organ�zare even�mente: 15 727 le� ;



B�bl�oteca Județeană Octav�an Goga
Cluj

Ed�tura Vrem�

C�nema Dac�a

Un�vers�tatea Babeș-Bolya� Cluj

Pr�măr�a ș� Cons�l�ul Local Cluj-Napoca

40 de z�le pentru v�ață Român�a

C�nema Mărășt�

Why Wa�t�ng Works Român�a

MULȚUMIM PARTENERILOR ȘI
COLABORATORILOR NOȘTRI:


