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Despre Fundația Somerset

Fundația Somerset este o organizație non-guvernamentală,  fondată la inițiativa unor oameni

care vor să-i ajute pe cei care sunt marginalizați de societate.

Constituirea ei reprezintă rezultatul experiențelor acumulate prin derularea mai multor proiecte

sociale.

Fundația  Somerset  are  ca  și  scop  îmbunătățirea  calității  vieții  persoanelor  defavorizate,  cu

precădere celor  de etnie  romă,  dar  nu numai,  prin derularea de activități  și  programe în domeniul

asistenței sociale, a educației copiilor din zonele defavorizate, al politicilor culturale și programelor

informaționale.

Servicii sociale oferite

Fundația  Somerset  oferă conform licenței  de  acreditare  provizorie,  serviciul  de  „Asistență

comunitară  pentru  familii  aflate  în  dificultate”. Serviciile  sociale  oferite  de  Fundația  Somerset,

reprezintă  ansamblul  complex  de  măsuri  și  acțiuni  realizate  pentru  a  răspunde  nevoilor  sociale,

individuale sau de grup în vederea prevenirii și protecției persoanei. De asemenea Fundația Somerset

acționează pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale. Aceste acțiuni au ca scop promovarea

incluziunii sociale în scopul creșterii calității vieții.  

Misiune

Misiunea  Fundației  Somerset  este  aceea  de  a  contribui  la  îmbunătățirea  calității  vieții

persoanelor și comunităților defavorizate din mediul rural și, prin promovarea educației și oferirea de

servicii sociale la cele mai înalte standarde.

Obiective generale:



 Identificarea problemelor sociale la nivelul unor comunități defavorizate;

 Dezvoltarea comunitară;

 Integrare socio-psiho-profesională;

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate;

 Dezvoltarea de programe socio-educative și cultural-artistice pentru copii și adulți;

 Promovarea drepturilor fundamentale ale omului;

 Asigurarea aplicării legislației Uniunii Europene privind serviciile sociale.

„Asistență comunitară pentru familii aflate în dificultate”

În cadrul serviciului „Asistența comunitară pentru familii aflate în dificultate”

beneficiarii pot dispune de:

 Consiliere socială;

 Consiliere psihologică

 Reconciliere între beneficiari și familia lărgită (în funcție de caz);

 Încurajarea socializării;



 Încurajarea accesului pe piața muncii;

 Oferirea de ajutor material/financiar (în funcție de nevoi și resurse);

 Programul ,,Școala pentru tineˮ destinat elevilor;

 Proiect educație parentală.

Consiliere socială.

       Consilierea socială are ca scop rezolvarea problemelor de adaptare, dar și prevenirea tulburărilor
afective. De asemenea, prin acest tip de consiliere, se urmăresc toate drepturile sociale, prevenirea și
combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și
măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale.
      În acest an, totalul de beneficiari pentru acest serviciu a fost de 15 persoane, dintre care doar o 
persoană, care a fost înscrisă anul acesta la acest serviciu, a avut nevoie de consiliere socială.
                                   

Consiliere psihologică.
     Scopul acestui tip de consiliere este de identificare a nevoilor și problemelor pe plan psihologic cu 
care se confruntă beneficiarii, dar și de stabilire a unei relații de încredere. 
În anul 2020 nici un beneficiar  nu a avut nevoie de consiliere psihologică.

Sprijin material
    În acest an, beneficiarii serviciului ,,Asistența comunitară pentru familii aflate în dificultateˮ au 
primit îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și produse alimentare, în funcție de nevoile fiecăruia și resursele
disponibile, ca urmare a donațiilor primite din exterior.
     În luna aprilie 2020 beneficiarii au primit produse alimentare cu ocazia venirii sărbătorilor pascale.

     Un alt sprijin material pentru beneficiari a fost în luna iulie, când aceștia au primit produse 
alimentare.

      În luna octombrie, beneficiarii au primit pe lângă produsele alimentare și îmbrăcăminte, 
încălțăminte specific sezonului de toamnă, dar și produse de igienă.

În luna decembrie, beneficiarii serviciului au primit produse alimentare cu ocazia venirii 



sărbătorilor de iarnă, dar și câte un pachețel de dulciuri și jucării pentru fiecare copil.

,,Școala pentru tineˮ
     În cadrul serviciului ,,Asistența comunitară pentru familii aflate în dificultateˮ se derulează și un 
program denumit ,,Școala pentru tineˮ.
Scopul acestui proiect este dezvoltarea unei generații capabile și motivate de tineri romi.
Grup țintă: elevii romi cu rezultate deosebite din satul Slobozia, comuna Voinești, județul Iași.
Obiective:

 Oferirea de sprijin pentru continuarea studiilor liceale și universitare pentru tineri, provenind 
din familii defavorizate și cu risc ridicat de marginalizare socială, cu precădere de etnie romă;

 Realizarea unor parteneriate cu liceele din Iași, în baza cărora elevii bursieri să beneficieze de 
locuri de cazare și masă la căminele acestora;

 Realizarea de parteneriate cu autoritățile locale și alte organizații non-guvernamentale de 
asistență socială, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite beneficiarilor;

 Oferirea de sprijin de specialitate pentru o mai bună integrare a lor în colectivele de elevi;
 Oferirea de îndrumare școlară și educațională;
 Egalizarea șanselor la educație și a accesului pe piața muncii pentru comunitatea romă din satul 

Slobozia, comuna Voinești, prin încheierea de parteneriate cu autoritățile locale, instituții de 
învățământ și cu alte organizații non-profit.

Rezultate: 4 adolescenți au beneficiat de acest program în anul 2020.
Perioada desfășurării proiectului: Programul a început din luna septembrie 2010 și va continua pe o 
perioadă nedeterminată, cu termene specifice de evaluare periodică.

Proiect educație parentală
Scopul acestui proiect este consilierea de grup a mamelor, privind problemele întâmpinate în creșterea 
și educarea copiilor.
Grup țintă: femeile din comuna Rediu beneficiarele  serviciului de ,,Asistență comunitară pentru 
familii aflate în dificultateˮ.

Obiective:
 Cunoașterea practicilor de educație a familiilor din comuna Rediu prin intermediul efectuării de

anchete sub formă de conversații informale;
 Identificarea nevoilor părinților  în ceea ce privește parentalitatea;
 Identificarea nevoilor și lipsurilor părinților.

Activități:
 Participarea mamelor din comuna Rediu care sunt înscrise în cadrul serviciului ,,Asistența 

comunitară pentru familii aflate în dificultate;
 Întâlniri particulare cu fiecare beneficiar;
 Prezentarea și vizionarea în grup a unor documente pe teme alese;
 Organizarea unor întâlniri de discuții și dezbateri comune (rolul femeii ca și soție, mamă și 

administrator al casei).



Rezultate:
 4 femei participă la întâlnirile organizate;
 o întâlnire pe lună;
 Proiectul oferă mamelor posibilitatea de a interacționa și de a împărtăși din experiențele 

proprii, situații din viața de familie, atât succese, cât și eșecuri, toate acestea având ca 
finalitate îmbunătățirea cunoștințelor lor teoretice și practice.

Perioada desfășurării proiectului: Programul a început din luna octombrie 2010 și va continua pe o 
perioadă nedeterminată.
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