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1. Despre Fundaţia Somerset  

 

Fundaţia Somerset este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi non-profit .  

Fundaţia Somerset a luat fiinţă în Ianuarie 2007 la iniţiativa comună a doi membri fondatori, 

Elsa Brown si Laurenţiu Manea.  

Fundaţia Somerset are scopul clar de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor defavorizate, cu 

precădere de etnie rromă dar nu numai, prin derularea de activităţi şi programe în domeniul asistenţei 

sociale, al educaţiei copiilor din zonele defavorizate, al politicilor culturale şi programelor 

informaţionale. 

Servicii sociale oferite  

Fundaţia Somerset este acreditată, în conformitate cu prevederile O.G. 68/2003 să furnizeze 

serviciul social: Măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în 

dificultate. 

 

Misiune  

Imbunatatirea calității vieții atat la nivel comunitar cât și individual a persoanelor aflate în 

dificultate din mediul rural și urban prin programe compatibile nevoilor lor. 

 

Obiective  

 Dezvoltarea de programe socio-educative și culturale pentru copii și tineri  

 Integrare socio-psiho-profesională  

 Identificarea problemelor sociale la nivelul unor comunități defavorizate  

 Prevenirea traficului de persoane  

 Promovarea drepturilor fundamentale ale omului  

 Dezvoltarea comunitară  

 Imbunatățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate  

 Asigurarea aplicării legislației Uniunii Europene privind serviciile sociale 

 Promovarea activității de voluntariat                                    
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Fundaţia Somerset caută să promoveze programe sociale care să vină în sprijinul persoanelor 

defavorizate, cu precădere persoane de etnie rromă.  
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2. Școală pentru tine 

 

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unei generații capabile și motivate de tineri rromi.  

Grup țintă - Elevii rromi cu rezultate deosebite din satul Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi. 

 

 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 rromă 

  Realizarea unor parteneriate cu liceele din Iași, în baza cărora elevii bursieri “Somerset” 

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 vocațională 

 Egalizarea șanselor la educație și a accesului pe piața muncii pentru comunitatea rromă din satul 

Slobozia, comuna Voinești prin încheierea de parteneriate cu autoritățile locale, instituții de 

învățământ și cu alte organizații non-profit 

 Activități  

  Căutarea de posibilități de cazare și masă în Iași pentru elevii din program  

  Monitorizare săptămânală a situației școlare a elevilor  

  Organizarea unor întâlniri săptămânale pentru completarea cunoștințelor și   

perfecționare 

  Sprijin de specialitate și îndrumare școlară 

  Activități extrașcolare: socio-educative și cultural-artistice 

  Activități recreative și de petrecere a timpului liber - tabăra de vară anuală 
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Rezultate 

 36 elevi și 1 student au beneficiat de acest program 

 

Perioada desfasurarii proiectului 

 Programul a început din luna septembrie 2010  și va continua pe perioadă nedeterminată, 

cu termene specifice de evaluare periodică. 

 

 

        

       Buget alocat: 176.019 lei 
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3. Educaţie, libertate, imaginaţie 

 

Scopul acestui proiect este educarea și dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor rromi din 

satul Slobozia, com. Voinești, jud. Iași. 

Grup tinta 

 Prescolari 5-6 ani si scolari 7-15 ani din satul Slobozia, comuna Voinesti, jud Iasi   

Obiective  

 Organizarea unor activitati extracurriculare pentru copiii din satul Slobozia, comuna 

Voinesti, jud. Iasi 

 Insusirea unor principii morale de viata                                                                                                                                          

 Dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii, in vederea formarii 

personalitatii autonome si creative 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Activitati  

 Stabilirea unor grupe de lucru: 5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani 

 Organizarea saptamanala a intalnirilor  

 Dezvoltarea de abilitati practice: lucru manual, origami, colaje, colorat, decupaje 

 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare: mim, jocuri de rol, cuvinte incurcate, rebusuri, 

integrame etc. 
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 Folosirea unor întâmplări reale din viața unor personaje celebre din istorie, cu valoare de 

exemplu 

 Activitati pentru dezvoltarea cunoasterii altora si a autocunoasterii 

 Premierea periodica a celor mai activi copii la activitatile organizate 

 

Rezultate 

 150 de copii pe grupe au frecventat intalnirile saptamanale 

 

 130 au participat la un program de colinde si poezii, organizat de catre Fundatia 

Somerset 

 340 de copii au primit cadouri cu ocazia Sarbatorilor de Paste si de Craciun 

               

Perioada desfasurarii proiectului 

Programul a început din luna iulie 2010  si va continua pe durată nedeterminată 

 

Buget alocat:  21.778 lei 
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4. Tabăra pentru copii și tineri 

 

 

 

 

Scopul taberei de vară Voroneț 2012 a 

fost acela de recreere și petrecere a unui timp de 

calitate, atât copii și tineri din Slobozia, cât și 

echipă a fundației Somerset, într-un cadru natural 

rupt de activitățile cotidiene.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Grup ţintă 

 Adolescenţi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani din satul Slobozia, comuna 

Voineşti, jud. Iaşi 

 Elevi sponsorizați în cadrul proiectului „Școală pentru tine” 

 

Obiective 

 Organizarea de activităţi socio-educative, artistice 

 Dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor practice 

 Cunoaşterea unor aspecte legate de educaţia sanitară 

 Oferirea unei perspective holistice și globale asupra vieţii  

 Insusirea unor principii etice călăuzitoare în viață 
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Activităţi 

 Jocuri şi activităţi sportive 

 Concursuri individuale şi pe echipe cu premii 

 Crafts, activități de hand-made 

 Discuţii și dezbateri de grup pe anumite teme de interes comun  

 Drumetii 

 

  

 

Rezultate 

 80 de copii au avut posibilitatea de a participa la această tabără 

Perioada desfăşurării proiectului 

            25-30 iunie 2012 

 

Buget alocat: 35.468 lei 
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5. Proiect de educaţie parentală 

 

 

 

Scopul acestui proiect a fost consilierea de grup a mamelor tinere care au copii mici, sub trei 

ani privind problemele intampinate in cresterea acestora. 

 

Grup ţintă  

 Femei din satul Slobozia cu copii mici cu vârstă până la 3 ani 
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Obiective 

 Cunoaşterea practicilor de educaţie a familiilor din satul Slobozia prin intermediul 

efectuării de anchete sub formă de conversaţii informale  

 Identificarea nevoilor părinţilor de sprijin a parentalităţii 

  Identificarea nevoilor şi lipsurilor părinţilor 

 

Activităţi 

 Selecţionarea a 30 de femei care au copii sub 3 ani din comunitatea de rromi din 

satul Slobozia. 

 Intalniri particulare cu fiecare beneficiar 

  Organizarea unor intalniri de discutii si dezbateri comune (rolul femeii ca si sotie, 

mama si administrator al casei) 

 Prezentarea si vizionarea in grup a unor documentare pe teme alese  

 Donatii in haine si alte articole pentru copii primite in acest scop 

 

Rezultate 

 

 30 de femei participante la intalniri 

 2 intalniri comune organizate lunar 

 Proiectul ofera  mamelor posibilitatea de a interactiona si de a-si impartasi din 

experientele poprii situatii din viata de familie, atat succese cat si insuccese, toate acestea 

avand ca finalitate imbunatatirea cunostintelor lor teoretice si practice. 

 

Perioada desfasurarii proiectului 

Programul a început din luna octombrie 2010  si va continua pe durată nedeterminată 

 

Buget alocat: 3.164  lei 
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6. Proiect de schimbare a mentalităţilor şi  a 

practicilor de gospodărire a adulţilor 

 

Scopul acestui proiect este schimbarea mentalităţii cu privire la viaţă a familiilor de etnie 

rroma din Slobozia, comuna Voinesti, judetul Iasi. 

 

Grup ţintă:  

 Familii tinere de etnie romă din satul Slobozia 

Obiective 

 Educarea adulţilor cu privire la munca şi cum se poate să-şi asigurare unui 

trai decent   

 Educaţie privind  relaţiile familiale şi interumane 

 Formarea unor principii de viata sanatoase 

 

Activităţi 

 Selecţionarea familiilor interesate de acest proiect 

 Întâlniri săptămânale cu aceste familii 

 Alegerea unor subiecte de discuţii de interes comun 

 Desfasurarea unor activitati in gospodarie (constructii, gradinarit etc) 
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  Rezultate 

 3 grupe de casa in Slobozia care se intalnesc saptamanal 

 10 familii au participat regulat la întâlniri 

 alte 5-10 familii care participa ocazional 

 

Perioada desfăşurării proiectului  

Proiectul a început in luna iulie 2010 şi va continua pe perioada nedeterminata. 

 

Buget alocat:  21.778 lei 

 

7. Proiect social de sprijin pentru persoanele 

aflate in dificultăţi financiare 

 

Scopul acestui proiect a fost oferirea de sprijin financiar pentru familiile aflate în situații de 

criză din randul comunitatii de rromi din satele Slobozia si Scânteia, jud. Iași. 

 

Grup tinta 

 Comunitatea de romi din satul Slobozia, comuna Voinesti si comuna 

Scânteia, judetul Iasi. 

Obiective 

 Identificarea cazurilor de urgenţă din comunitatea de romi (sănătate, sărăcie, 

probleme de locuire, etc) 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor identificate din comunitatea de 

romi din satul Slobozia şi Scânteia 

Activităţi 

 Evaluarea situaţiei sociale a solicitanţilor 

 Acordarea de sprijin material şi suport psihologic de specialitate 
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Rezultate 

 16 persoane au primit sprijin financiar pentru medicamente și alte probleme 

de sănătate 

 3 familii au primit sprijin financiar pentru alimente 

 1 familie a primit sprijin financiar pentru materiale construcţii 

 Biserica Penticostală din Slobozia și alte 2  familii au primit sprijin financiar 

pentru lemne 

  Alte 12 familii au primit ajutor pentru diferite nevoi  

 3 persoane au primit sprijin  pentru a urma cursurile școlii de șoferi auto 

 1 elev a fost sponsorizat să urmeze cursuri de canto 

 1 elev a beneficiat de sprijin financiar pentru activitați sportive 

        

 

Perioada desfășurării proiectului 

1.01.2012-31.12.2012 

 

Buget alocat: 73.389 lei 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
www.somerset.ro 16 

 

8. Activităţi speciale 

 

Sărbătoarea Paștelui la Slobozia 

 

O sărbatoare specială pentru echipa noastră și în acest an a fost Sărbătoarea Paștelui.  

Copii din satul Slobozia participanți la activitățile extracuriculare organizate săptămânal au 

pregătit poezii și cântece pentru aceasta sărbătoare. Au fost dăruite pachete cu dulciuri tuturor 

copiilor  prezenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget alocat :1.675 lei 
 

 

Sărbătoarea Crăciunului la Biserica Creștină Penticostală din Slobozia 

 

Serbarea Nașterii Domnului la Slobozia am organizat-o în acest an între Crăciun și Anul Nou. 

Ne-am bucurat de participarea celor mici, de poeziile, versurile sau colindele pe care ni le-au 

pregătit împreuna cu învățătorii lor, și mai ales de inocența și bucuria transmise din inimi de copii. 

De asemenea, liceenii noștri ne-au încântat prin colindele și mulțumirea lor, aduse în prag de 

sărbătoare. 

Toți cei prezenți s-au putut bucura de darurile primite din partea fundației, constând din 

dulciuri și rechizite școlare. 
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Buget alocat  2.573 lei 

 

 

Sărbătoarea Crăciunului la Școala Generală din Rediu, județul Iași  

 

Bucuria nașterii Domnului a ajuns și la copiii de la Școala Generală din com. Rediu, jud. Iași 

împreună cu darurile mult așteptate. 

Copii au pregătit colinde și au primit fiecare câte un cadou din partea fundației noastre. 
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9. Raport financiar 

 

Venituri 533.553 lei 

Cheltuieli 528.424 lei 

 

10. Colaboratori 

 

• Primăria com. Voineşti 

• Scoala Gimnazială Slobozia Deal, com. Voinești, jud. Iasi 

• Școala Normală “Vasile Lupu” Iași, Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu” Iași  

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași 

• Școala Generală Rediu, jud. Iași 

• Asociația Partir-Offrir, Franța 

11. Conturi 

Banca: Unicredit Țiriac Bank S.A București, sucursala Palas Iași, Strada Palas, nr 7B, 

Iași, România  

Cont USD:    RO02BACX 0000 0007 4454 9001 

Cont EURO: RO29BACX 0000 0007 4454 9000 

12.  Contact  

 

Tel. 0232/267703 

Fax: 0232/267733 

e-mail: fundatiasomerset@yahoo.com 

web: www.somerset.ro 

 


