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

România, Guatemala și Republica Dominicană.
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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”. Servicii  sociale  oferite  de

Fundația  Somerset,  reprezintă  ansamblul  complex  de  masuri  si  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 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 urban, 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-psihologica;

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate;

 Dezvoltarea de programe socio-educative;

 Promovarea drepturilor fundamentale ale omului;
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 Asigurarea aplicării legislației Uniunii Europene privind serviciile sociale.

„Asistență comunitară pentru familii aflate în dificultate”

În cadrul serviciul „Asistență comunitară pentru familii aflate în dificultate”

beneficiarii au dispus de:

Consiliere socială

Începând din iunie 2017, Fundația Somerset am identificat un număr de 10 persoane

aflate în dificultate din comuna Rediu. Aceste persoane, aflate în nevoie, s-au prezentat la

sediul Fundației Somerset începând cu luna octombrie, unde au depus cererea de admitere în

cadrul serviciului, iar în urma evaluării inițiale făcute de către echipa pluridisciplinară  și pe

baza nevoilor identificate, aceștia au fost admiși în cadrul serviciul  „Asistență comunitară

pentru  familii  aflate  în  dificultate”.  Asistentul  social  a  întocmit  ancheta  socială  și

documentele aferente dosarului beneficiarului. 

Ca și obiective, pentru remedierea situației acestor beneficiari au avut loc urmatoarele :

 Identificarea nevoilor cu care se confruntă;

 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);

În cadrul serviciului „Asistență comunitară pentru familii aflate în dificultate” asistentul

social a întocmit un număr de 10 dosare pentru beneficiarii acestui serviciu.
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Aceste dosare cuprind următoarele documente:

- Cerere de acordare servicii;

- Fișa de evaluare inițială;

- Fișa de admitere/respingere

- Ancheta socială;

- Planul individualizat de asistență și îngrijire;

- Planul de intervenție;

- Fișe de activități.                  

Consiliere psihologică

Din  luna  noiembrie,  a  început  desfășurarea  activității  de  consiliere  socială  pentru

beneficiarii  serviciului  „Asistență comunitară pentru familii  aflate  în  dificultate”.  Cei 10

beneficiari au  participat  la  ședința  inițială  de  consiliere  psihologică  în  decursul  lunilor

noiembrie și decembrie, care a avut ca scop stabilirea unei relații de încredere și identificarea
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nevoilor și problemelor pe plan psihologic cu care se confruntă aceștia, pentru ca intervențiile

ce  vor  urma  să  fie  cât  mai  eficiente  și  benefice  în  vederea  dezvoltării  psihologice  și

emoționale ale fiecărui beneficiar. Unuia dintre beneficiarii serviciului care a participat la a

doua ședință de consiliere i s-a realizat fișa de anamneză psihologică în care a fost descrisă

dezvoltarea psihologică în urma căreia i s-a realizat profilul psihologic.

Ca și obiective, psihologul a pus in practica  :

 A  identificat  problemele  psihologice  cu  care  se  confruntă  beneficiarul,  pentru  a

interveni în conformitate cu nevoile lui;

 A realizat ședințele de consiliere psihologică individuală prin care să intervină pentru

fiecare caz în parte cât mai eficient;

 A realizat ședințele de consiliere de grup pentru încurajarea socializării și incluziunii

sociale;

 A identificarea unor eventuale soluții împreună cu beneficiarii pentru problemele cu

care se confruntă;

 Îmbunătățirea stimei de sine și imaginii de sine;

 Oferirea de suport emoțional acolo unde a fost cazul cazul.
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Sprijin material

În anul  2017 am reușit  să  le  oferim celor  10 beneficiari  ai  serviciului  „Asistență

comunitară pentru familii aflate în dificultate”obiecte electrocasnice,  haine și încălțăminte

pentru copii  și  adulți  în conformitate  cu nevoile  lor și  resursele  disponibile,  ca urmare  a

donațiilor primite din exterior. Unul dintre cei 10 beneficiari a primit și bunuri alimentare,

acesta confruntându-se cu dificultăți în acest sens.
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Obiective in anul 2018

- Cresterea beneficiarilor serviciului

- Atragerea de sponsorizari

- Incheierea de parteneriate cu alte entotati relevante
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Raport financiar

Venituri

Cheltuieli

Colaboratori

 Primăria comunei Rediu;

 Asociația Harmony;

Conturi

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

Cont USD: RO02BACX0000000744549001

Cont lei: RO29BACX0000000744549000
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Contact

Tel: 0232/267703

Email: fundatiasomerset@yahoo.com

Web: www.somerset.ro
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