
      
                                                                                         
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

Asistenţă gratuită pentru copiii  
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

 
 63 de copii aflaţi în situaţii de risc au fost reabilitaţi şi 12 asistenţi sociali 

au fost pregătiţi în cadrul unui proiect derulat de Asociaţia Alternative Sociale  
 
 
Iaşi, 16 septembrie 2009 – Asociaţia Alternative Sociale a anunţat astăzi rezultatele unui 
program de asistenţă psihosocială şi juridică destinat copiiilor români ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unui an şi a fost iniţiat în 
august 2008 cu sprijinul companiei de credite de consum Provident Financial România.  
 
„Foarte mulţi copii cresc singuri în România pentru că părinţii lor sunt plecaţi la lucru în 
străinătate. Pe fondul acestei privări afective, mulţi dintre ei se confruntă cu o serie de 
dificultăţi, de la neglijare emoţională, la abandon şcolar şi delincvenţă juvenilă”, a declarat 
Gabriel Acasandrei, asistent social în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale. 
 
În cadrul proiectului, au fost reabilitaţi 63 de copii din judeţul Iaşi cu unul sau ambii părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate. În plus, 30 de copii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar 
au beneficiat de rechizite, îmbrăcăminte şi alimente.  
 
O componentă foarte importantă a programului a fost organizarea unei sesiuni de pregătire 
pentru 12 asistenţi sociali şi persoane cu atribuţii de asistenţă socială. Aceştia au fost 
familiarizaţi cu metodologia de asistenţă socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi 
singuri acasă. În paralel, 30 de copii au primit consiliere psihologică pentru diminuarea 
problemelor generate de separarea de părinţi (anxietate, agresivitate, depresie etc.), 
consiliere pentru administrarea bugetului şi orientare vocaţională. 
 
„Suntem bucuroşi să anunţăm că obiectivele pe care ni le-am propus la începutul acestui 
program au fost realizate şi că demersul nostru a fost primit cu deschidere de către 
autorităţile locale. Am încheiat 13 parteneriate cu primării şi şcoli din judeţul Iaşi, care ne-au 
propus pentru asistenţă cazuri de copii rămaşi singuri acasă. Salutăm încă o dată sprijinul 
oferit de Provident Financial România în implementarea acestui proiect extrem de important 
pentru strategia Asociaţiei”, a adăugat Gabriel Acasandrei. 
 
„Niciun copil nu ar trebui să crească fără căldura şi liniştea unei familii. Pentru Provident, 
sprijinirea programulului Singur Acasă este modul în care înţelegem să fim responsabili, 
implicându-ne în problemele reale ale societăţii”, a declarat Russell Johnsen, directorul 
general al companiei. 
 
Mai multe informaţii despre programul Singur Acasă sunt disponibile pe www.singuracasa.ro. 
 
 
 
Despre Asociaţia Alternative Sociale 
Asociaţia Alternative Sociale este o organizaţie neguvernamentală, necondiţionată politic şi religios, care 
acţionează pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare, 
cercetare şi advocacy. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi www.alternativesociale.ro.  
 
Despre Provident Financial România 
Provident Financial Romania este specializată în acordarea de împrumuturi de valoare mică, pe termen scurt, 
direct la domiciliul solicitanţilor. În primii trei ani de activitate, Provident a investit peste 175.000 de euro în 
programe de responsabilitate socială (www.providentfinancial.ro).  
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 
Alina Cojocaru, Departament Relaţii Publice, Asociaţia Alternative Sociale     
Tel: 0332.405.476; Fax: 0332.405.477; Mobil: 0745.28.33.29 
E-mail: acojocaru@alternativesociale.ro 


