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Despre Fundația Somerset

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

oameni care vor să ajute pe cei care sunt marginalizați de societate.

Constituirea ei reprezintă rezultatul experiențelor acumulate prin derularea mai multor 

proiecte sociale, începând cu anii 1990 și a unei mari experiențe acumulate în USA, România, 

Guatemala și Republica Dominicană.

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

cu precădere cele 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 este acreditată,  în conformitate cu prevederile O.G. 68/2003, să 

furnizeze serviciul social: Măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a  

persoanelor în dificultate.

Misiune

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

persoanelor și comunităților defavorizate din mediul rural și urban, prin promovarea educației 

și oferirea de servicii sociale la cele mai înalte standarde.

Obiective generale:

 Identificarea  problemelor  sociale  la  nivelul  unor  comunități  defavorizate,  cu 

predilecție celor de etnie romă;
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 Dezvoltarea comunitară;

 Integrare socio-psiho-profesională;

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate;

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

 Promovarea drepturilor fundamentale ale omului;

 Asigurarea aplicării legislației Uniunii Europene privind serviciile sociale;

 Promovarea activității de voluntariat.

Școala pentru tine

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 

„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;
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 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.

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, de voluntariat.

 

Rezultate:

 7 adolescenți au beneficiat de acest program.

Perioada desfășurării proiectului:
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 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 tinere care au copii mici 

sub 3 ani, privind problemele întâmpinate în creșterea acestora. 

Grup țintă:

 Femeile din satul Slobozia cu copii mici.

Obiective:

 Cunoașterea practicilor de educație a familiilor din satul Slobozia prin intermediul 

efectuării de anchete sub forma de conversații informale;

 Identificarea nevoilor părinților în ceea ce privește parentalitatea;

 Identificare nevoilor și lipsurilor părinților.
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Activități:

 Selecționarea a 20 de femei care au copii sub 3 ani din comunitatea de romi din satul 

Slobozia;

 Întâlniri particulare cu fiecare beneficiar;

 Prezentarea și vizionarea în grup a unor documentare pe teme alese;

 Organizarea unor întâlniri de discuții și dezbateri comune (rolul femeii ca și soție, 

mamă și administrator al casei);

Rezultate:

 20 de femei participante la întâlniri;

 2 întâlniri comune organizate lunar;

 Proiectul oferă mamelor posibilitatea de a interacționa și de a împărtăși din 

experiențele proprii, situații din viața de familie, atât succese cât și insuccese, 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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Activități speciale

Sărbătorile de iarnă

Cu ocazia  sărbătorilor  de  iarnă,  s-a  organizat  o  serbare  de  Crăciun  dedicată  copiilor  din 

Slobozia,  la  care  au  participat  aproximativ  50  de  copii,  fiind  prezenți  și  părinții  acestora. 

Așa cum a devenit o tradiție, copiii au pregătit poezii, colinde sau versete pe tema naşterii pruncului 

Isus. La sfârșitul serbării copiii au fost bucuroși să primească cadourile mult așteptate.

 Cu tinerii liceeni, sfârşitul de an l-am petrecut împreună la sediul Fundaţiei Somerset, 

în comuna Rediu. Acolo am organizat o mică petrecere, de unde nu au lipsit jocurile, 

pozele,voia bună şi....bineînțeles, cadourile. 
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Donații îmbrăcăminte

Ca noutate, în acest an este proiectul de donații de  îmbrăcăminte și încălțăminte. 
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Hainele și încălțămintea din donații, ajunge mult mai ușor la oamenii care au nevoie 

de ele din satul Slobozia. Această activitate are loc la fiecare 2 luni. 
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Raport financiar 

Venituri 267191,77

Cheltuieli 216503,70

Colaboratori

 Primăria comunei Voinești;

 Școala Gimnazială Slobozia Deal, com. Voinești, Jud. Iași;

 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași;

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Iași.

Conturi

Banca: Unicredit Țiriac Bank S.A. București, Sucursala Palas Iași, str. Palas, nr. 7B, Iași, 

România

Cont USD: RO02BACX0000000744549001

Cont EURO: RO29BACX0000000744549000

Contact

Tel: 0232/277703

Fax: 0232/267733

Email: fundatiasomerset@yahoo.com

Web: www.somerset.ro
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