




•reducerea gradului de sărăcie  
 
•diminuarea abandonului şcolar  
 
•evitarea instituţionalizării copilului  
 
•reducerea analfabetismului  
 
•evitarea abandonului copilului de către familie 
 
•reducerea fenomenului de violenţă în familie 
 
•diminuarea delincvenţei juvenile 

Obiective:  



• copii cu vârste cuprinse între 7 – 15 ani din familii aflate în  
dificultate din Municipiul Galaţi 
•copii delincvenţi sau în risc de delincvenţă  
•mame şi copii victime ale abuzului şi violenţei în familie din 
Judeţul Galaţi 
•copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din Municipiul 
Galaţi  
•agresori familiali din judeţul Galaţi 
•persoane cu handicap mintal şi familiile acestora 
•persoane resortisante a ţărilor terţe, în special copii şi femei 
proveniţi din rândul resortisanţilor ţărilor terţe UE  
•persoane migrante solicitante de azil 
•alte persoane aflate în situaţie de nevoie socială 

Grup TintA: 



•servicii de consiliere socială 
•servicii de consiliere psihologică  
•servicii de consiliere juridică 
•informare şi orientare profesională 
•servicii de educaţie sanitară  
•servicii de educare şi îngrijire  
•activităţi instructiv – educative şi pedagogice  
•activităţi de socializare 
•activităţi de club 
•servicii de frizerie  
•sprijin în identificarea şi ocuparea unui loc de munca 
•servicii de consiliere destinate reintegrarii voluntare a migrantilor 
•sprijin material (rechizite şcolare, echipament şcolar, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, materiale igienico – sanitare 
şi de uz personal, etc) 
 

 

Servicii sociale acordate: 



„Centru de zi pentru  
Copii aflati în difiCultate” 

 

.  

Centrul de zi al Fundaţiei „Familia” funcţionează din anul 1998, având ca scop 

sprijinirea copiilor elevi din familii în dificultate din Municipiul Galaţi.  
Finantator: Consiliul Local Galati – subventie de la bugetul local conform Legii 

nr. 34/1998 

Scop proiect:  

•sporirea sanselor de integrare/reintegrare socială în comunitatea locală a 
copiilor aflaţi în dificultate din municipiul Galaţi  



Servicii acordate : 

 

servicii de educare  

 

 

 

 

activităţi de supraveghere a realizării temelor şcolare  
 

 

 



Activitati instructiv-educative 

 



Ziua Culturii Nationale – Omagierea poetului Mihai Eminescu 

 



Confectionare de felicitari si martisoare oferite doamnelor din 

cadrul Caminului de pensionari Sf. Spiridon 

 



“Ora de engleza” – activitate de voluntariat realizata de dna. 

prof. Puia Tatiana 

 



Voluntara Muaawia Cornelia a tuns beneficarii Centrului de zi 

 



Activitati cu ocazia Sarbatorilor Pascale 

 



Cadouri oferite beneficiarilor centrului cu ocazia Sarbatorilor 

Pascale  

 


