
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ 
-acțiuni pentru diminuarea efectelor sărăciei, excluziunii sociale și problemelor 

specifice vârstei  pensionarilor și persoanelor vârstnice- 

 

 

Fundația Solidaritate și Speranță este o organizație nonguvernamentală ce aparține 

Arhiepiscopiei Iașilor ce desfășoară multiple activități sociale licențiate: 

-3 Centre de zi pentru copii, 2  Cantine sociale,  1 Centru de adicție, 2 Centre de îngrijire 

la domiciliu și 1 Centru de zi pentru bătrâni. 

 

În ultimii ani, Fundația a accesat Fonduri Europene pentru diverse proiecte sociale. 

Astfel, în perioada septembrie 2019- martie 2022, s-au desfășurat două proiecte simultan în 

cadrul cărora beneficiarii au fost persoanele vârstnice vulnerabile aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială: 

*În cadrul proiectului Oportunități pentru bătrânii comunităților din județul Iași, unde 

Fundația a fost aplicant, s-au înființat 2 servicii sociale pentru persoane vârstnice, respectiv  un 

Centru de zi și o cantină socială în mediul rural, și în același timp, s-au dezvoltat alte 2 servicii 

sociale pentru persoane vârstnice: 1 Centru de îngrijiri la domiciliu și 1 Cantină socială în 

mediul urban.  

*În cadrul proiectului Respect bătrânii, unde Fundația a fost partener, a fost înființat în 

județul Neamț un centru de îngrjiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. 

Toate aceste servicii sociale descrise mai sus sunt în acest moment în perioada de 

sustenabilitate și vor continua pe termen nelimitat, fiind susținute din fonduri proprii, dar pentru 

care se vor accesa fonduri externe dacă se va ivi ocazia.  

Principalele și cele mai importante activități ce se desfășoară în favoarea beneficiarilor 

vârstnici sunt: 

- activități de socializare și de petrecere a timpului liber 

- activități de consiliere socială 

- activități de consiliere psihologică 

- activități de kinetoterapie 

- programe de supraveghere și menținere a sănătății funcționale 

- prepararea și distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor 

- oferirea unei mese calde în incinta Cantinelor Sociale 

- oferirea de pachete săptămânale cu alimente 

- alte activități de suport și sprijin în funcție de nevoile beneficiarilor 

 

Aceste activități susțin incluziunea socială si combaterea sărăciei în rândul persoanelor  

vârstnice și depășirea acestora a situației de vulnerabilitate.  

În momentul de față, Fundația Solidaritate și Speranță oferă servicii sociale unui număr 

aproximativ de 100  de persoane vârstnice. 


