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CIUFULICI 
GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT 

PROIECT AL FUNDAȚIEI ÎMPREUNĂ
PENTRU SOLIDARITATE SOCIALĂ
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DESPRE
NOI...activități sociale (oferirea de hrană în cadrul unei cantine sociale,

ajutoare materiale diverse, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea
de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte
din categorii vulnerabile) 
activități cultural – educative (organizarea de tabere, grupuri artistice,
oferirea de consiliere educațională și psihologică, organizarea de
cursuri de formare în diverse domenii practice – confecționarea de
lumânări decorative, patiserie, croitorie, broderie etc.).

        Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială funcționează în prezent
în Piatra Neamț și Săvinești, județul Neamț, sub coordonarea părintelui
director Petru Munteanu.

        Întreaga activitate a fundației se axează pe 2 coordonate: 



       Prin activitățile fundației noastre se urmărește
slujirea celor mai nobile principii de caritate și
ajutorare a persoanelor marginalizate, aflate în
stare de dificultate
 socială.

 



EDUCAȚIA, LA TIMPUL EI...

          Ce este mai bun pentru un om dacă
nu o educație primită la timpul ei? O

educație ce ar putea să-i asigure
libertatea și să-i permită o dezvoltare

armonioasă, o educație care poate să-l
ajute să distingă binele de rău, să-i

lumineze pașii spre adevărata sa menire în
viață. Investiția în educație este cea mai
valoroasă, producând efecte pe termen

lung.



     În 2020, conform studiului Eurostat,
România înregistra cea mai mare rată a
copiilor expuși riscului de sărăcie sau
excluziune socială din Uniunea Europeană,
41,5%, în condițiile în care, la polul opus,
Slovenia (12,1%) și Cehia (12,9%) au avut
cele mai scăzute rate, înaintea
Danemarcei (13,5%) și Finlandei (14,5%).

      Factorii care influențau riscul de
sărăcie sau excluziune socială în UE în 2020
au inclus:
         ·intensitatea muncii;
         ·nivelul de educație; 
        ·tip de gospodărie raportat la numărul  
de membri;
         ·mediul de migrație;
         ·condiții de viață.

(Sursa – ec europa eu/ Eurostat 2020)

STATISTICI PRIVIND EXCLUZIUNEA SOCIALĂ...

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211028-1


          Conform datelor Eurostat pentru
anul 2021, peste 15% dintre tinerii cu

vârste între 18 și 24 de ani, din
România, nu terminaseră decât cel

mult 8 clase.  Altfel spus, dintr-o clasă
cu 25 de copii, 4 dintre ei renunță la

școală până la clasa a VIII-a sau
imediat după finalizarea ei.

 
Anul trecut marchează chiar o ușoară

îmbunătățire a indicatorului față de
2020 (15,3% față de 15,6%). La nivelul

Uniunii Europene țara noastră rămâne
statul cu cea mai mare problemă în

acest domeniu dintre toate țările
membre.

STATISTICI PRIVIND ABANDONUL ȘCOLAR...



STATISTICI
PRIVIND
ABANDONUL
ȘCOLAR...

(Sursa – ec.europa.eu/ Eurostat, 2021) Ponderea anuală privind părăsirea timpurie a
școlii  în țările UE

        Rata de părăsire timpurie a
școlii este definită ca procentul

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-
24 de ani care au terminat cel mult
clasa a VIII-a și care au abandonat
școala în acel moment, nu au mai

urmat nicio altă formă de școlarizare
sau formare profesională. Se mai

numește abandon școlar timpuriu.
 



EDUCAȚIA, LA
TIMPUL EI...

        Dincolo de studiile realizate la
nivel european, noi ne-am lovit de
această situație tristă în perioada
pandemică, atunci când Fundația

Împreună pentru Solidaritate Socială
a desfășurat în localitățile Piatra

Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești,
Dochia, Zănești și Roznov programul

Să stăm împreună la masă, o
acțiune prin care persoane

vulnerabile din punct de vedere
economic, persoane în vârstă,

persoane aflate în dificultate au
beneficiat de o masă gratuită.



Nu mică ne-a fost mirarea să vedem
câți oameni buni și frumoși sunt

victimele indiferenței și defavorizării
sociale, lipsiți de un sprijin real pentru
că, în concepția publică, dacă nu ții

pasul cu tendințele dezvoltării/
modernizării ești privit ca un neadpatat
social și sentința publică te trimite spre

marginalizare.
 

        Lipsiți de educație și îndrumare,
copiii acestor comunități sunt viitoarele
victime sigure ale unei lumi în care nici
speranța, nici credința sau dezvoltarea

personală nu-și găsesc locul. În
această lume „a lor” instinctul de

supraviețuire primează, iar conștiința
sau spiritul civic aproape că nu există.

EDUCAȚIA, LA
TIMPUL EI...
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         Privind prin ochii speriați, dar senini, ai copiilor, am
aflat că trebuie ajutați să înțeleagă că, nu sunt necesare

două lumi diferite, „a lor” și „a noastră”, ci doar una, în
care dreptul la educație este același pentru fiecare.

 
        Astfel, am simțit că trebuie și vrem să schimbăm

lucrurile, cel puțin în comunitatea săvineșteană. Așadar,
ne-am hotărât să construim o grădiniță și o creșă socială
unde, copiilor proveniții din medii vulnerabile social, să li

se ofere o educație potrivită nevoilor lor.

EDUCAȚIA, LA TIMPUL EI...



CIUFULICI - CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT

Buna sporire sau dezvoltare a unui popor depinde de modul în care
acesta își educă copiii. Privit la nivel local, fenomenul arată că, fiecare

comunitate are un anumit grad de dezvoltare, iar acesta este dat, în
cele din urmă, de copiii care se nasc și cresc prin educația respectivei

comunități;

Ne dorim ca fiecare copil să se bucure de șansele pe care le primim de
la viață: șansa la educație, șansa la dezvoltare și împlinire personală,

profesională. Pe scurt, șansa la o viață normală;
De-a lungul timpului, prin activitățile fundației, s-a constatat că acești

copii nu sunt acceptați cu ușurință de către colegii lor. Așa se face că un
număr semnificativ de copii ajung să abandoneze cursurile școlare, și

astfel nu beneficiază de șansa la educație – de aici și urgența
implementării acestui proiect.

De ce această idee?
 

 



CIUFULICI - CREȘĂ ȘI
GRĂDINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT

asigurarea unei educații eficiente și
personalizate grupului țintă;
oferirea unor oportunități specifice de
dezvoltare personală într-un ambient
standardizat european;
creșterea gradului de incluziune socială a
copiilor din comunități marginalizate;
diminuarea ratei de abandon școlar în
rândul elevilor din clasele I - VIII.

Obiectivele proiectului



CIUFULICI - CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT

Comunități vulnerabile;
Familii monoparentale; 
Familii cu situații financiare precare;
Alte situații deosebite.

Beneficiari

  În cadrul acestui proiect vor fi atât 
beneficiari direcți - copiii, cât și indirecți –
 părinții/ însoțitorii, precum și întreaga 
comunitate locală.
Grupul țintă este format din copiii proveniți
din:



CIUFULICI - CREȘĂ ȘI
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM
PRELUNGIT

Beneficii oferite

          Cel mai mare beneficiu, care în mod intrinsec reprezintă
și principalul obiectiv al proiectului, este acela de a oferi
sprijin și ajutor copiilor defavorizați de a se dezvolta corect
într-un mediu sănătos, aceștia fiind la vârsta cea mai
vulnerabilă.

          Dincolo de acest lucru, grădinița și creșa vor avea
program prelungit ajutându-i astfel și pe părinți sau însoțitori
întrucât copii vor beneficia de un mediu cald, prietenos, iar
masa va fi asigurată zilnic în mod gratuit. De asemenea și
transportul va fi asigurat prin acest proiect, copiii vor fi aduși
la grădiniță și duși acasă la final de program cu ajutorul unor
microbuze.



Despre grădiniță...

         Construim o grădiniță pentru 75
copii preșcolari. Planul construcției
prevede un regim de înălțime alcătuit
din demisol parțial + parter + etaj și
conține 4 săli de grupă după cum
urmează:
-Sala de grupa 1 – 15 copii;
-Sala de grupa 2 – 20 copii;
-Sala de grupa 3 – 20 copii;
-Sala de grupa 4 – 20 copii.

PLANUL PROIECTULUI



Despre creșă...

       Construim o creșă pentru un număr
maxim de 16 copii. Construcția prevede 3
nuclee funcționale, după cum urmează:
-Nucleu administrativ;
-Nucleu copii;
-Nucleu tehnico - gospodăresc.

Terenul exterior va fi amenajat în partea de
vest cu spații verzi și locuri de joacă.

PLANUL
PROIECTULUI



PLANUL DE PROIECT - SIMULARE GRAFICĂ
PROIECT FINAL



STATUSUL PROIECTULUI

 au fost realizate măsurătorile specifice;
 s-a realizat excavarea pentru fundație; 
fierul și cărămida sunt achiziționate;
 s-au început excavările pentru demisol
+ măsurarea pentru plan.

        La data de 3 noiembrie, statusul
proiectului este cel din imaginile de mai
jos:



STATUSUL PROIECTULUI

s-a turnat beton;
s-au montat armăturile. 

     La data de 7 noiembrie,
statusul proiectului este cel din
imaginile de mai jos:



VINO ALĂTURI DE NOI! FII PARTE DIN
ACEST PROIECT CULTURAL-EDUCATIV!

   Misiunea fundației noastre este de a combate
marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane,
ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din

comunitate, prin solidaritate şi angajament social.
 

      Dorim să investim în capitalul uman, iar cunoștințele
dobândite de beneficiarii acestui proiect să se reflecte direct

în calitatea vietii comunității locale din zona Neamțului.
 

Vino alături de noi! Fii parte din acest proiect cultural-
educativ! Adultul de mâine va fi recunoscător pentru

educația oferită copilului de astăzi.
 



VINO ALĂTURI DE NOI! FII PARTE DIN
ACEST PROIECT CULTURAL-EDUCATIV!

DATE CONTACT

www.solidaritatesociala.ro

solidaritate.sociala@gmail.com

0744 538 925

0 751 250 508
 


