
 

 

 

 

 

JOI, 17 SEPTEMBRIE 2020, Fundația Star of Hope Romania în parteneriat cu  SC Dal Consulting SRL Iași, Centrul 

Diecezan Caritas Iași, Primăria Municipiului Huși și Școala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huși, au inaugurat 

Centrul Comunitar Integrat din Huși, înființat prin intermediul proiectului  ”Servicii Integrate pentru o Comunitate 

Incluzivă în Huși”, POCU/20/4/2/102220. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se 

derulează pe o perioadă de 38 de luni având o valoare totală de 13.198.263,72 lei. 

 

”Suntem astăzi aici pentru a inaugura Centrul Comunitar Integrat din Huși. Acest centru a fost un vis pentru noi, un 

vis pe care ne doream să-l transformăm în realitate, Fundația Star of Hope Romania activând în Huși de 30 de ani .” 

a declarat Aurora Vatamaniuc, Președinte Executiv Fundația Star of Hope Romania 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale din Huși și Vaslui, beneficiari ai proiectului – copii și 

adulți-, cadre didactice, reprezentanți ai firmelor din Huși, mici antreprenori și voluntari. 

”Vreau să mulțumesc liderului de proiect și partenerilor, fără participarea mea la cursul de antreprenoriat și 

câștigarea planului de afaceri, nu aș fi reușit să pun bazele propriei mele afaceri, o patiserie unde executăm produse 

de bună calitate cu îngrediente cât mai naturale.” a declarat Alina Bulai, beneficiar al proiectului  

Larisa Păun, fostă  beneficiară a centrului, eleva la unul dintre liceele de elită din Huși, a declarat:„ Am intrat în 

centrul Star of Hope de pe vremea când eram în clasa I. În acești 8 ani am primit sprijin în efectuarea temelor, 

rechizite, o masă caldă zilnică și sprijinul necondiționat al Fundației Star of Hope. Personal, la Star of Hope m-am 

simțit ca în a doua mea familie.” 

Am fost onorați la eveniment de prezența dlui Ioan Ciupilan, Primarul Municipiului Huși, dlui Dumitru Buzatu, 

Președintele Consiliului Județean Vaslui, dnei Oana Benchea, director al Scolii Gimnaziale Anastasie panu din Huși și 

alti reprezentanți ai partenerilor din cadrul proiectului: Pr Iosif Iacob, Director al Asociației Centrul diecezan Caritas 

Iasi, Violeta Toia, din partea SC Dal Consulting SRL. 

Ioan Ciupilan, Primarul Municipiului Huși a declarat: ”Cu Star of Hope Romania am colaborat de pe vremea când 

încă nu eram primar. Este un ONG care s-a implicat în viața socială a locuitorilor din municipiul Huși și în special în 

viața copiilor care provin din familii cu venituri foarte mici. Proiectele Fundației Star of Hope au ca scop efectiv grija 

față de semenii și copiii noștri, formarea unor oameni cu inițiativă, pregătirea persoanelor care au nevoie de un loc 

de muncă. Voi rămîne mereu alături de această echipă care lucrează pentru semenii noștri.” 

”Acest proiect este unul integrat și are o anvergură mult mai mare decât amenajarea acestui centru; acest proiect ne 

arată cât de utilă este colaborarea dintre ong-uri și instituțiile și autoritățile locale. Dincolo de imaginea acestui 

centru, e important să aflăm că sunt beneficiari a căror viață, carieră, a fost desenată începând cu includerea lor în 

acest centru.” A declarat, Dumitru Buzatu, Președinte Consiliul Județean Huși 

Chiar dacă nu au reușit să fie fizic prezenți la eveniment, am fost plăcut impresionați de gândurile alese transmise 

online de către Excelența Sa Therese Hyden, Ambasador al Suediei în Romania, de către dl Lennart Eriksson, 

președintele Organizației Star of Hope International Suedia și de către dna Ulrika Kallin, directorul Organizației Star 

of Hope International Suedia.  
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CENTRU COMUNITAR INTEGRAT din Huși, jud Vaslui este un punct unic de acces pentru cele 560 de persoane 

care însumează grupul țintă din cadrul proiectului. În cadrul CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT sunt furnizate 

3 tipuri de servicii grupului țintă.  

SERVICII SOCIALE   

 

• Servicii educaționale și sprijin social - 60 de elevi beneficiari in proiect. Grupul țintă al proiectului primeste zilnic 

o masă caldă, transport gratuit de la școală la centru și de la centru acasă, rechizite școlare, sprijin la teme și 

subvenții.  

• Servicii de formare profesională și ocupare - 286 de persoane calificate prin intermediul proiectului. Pentru 

pesoanele care au abosolvit deja au fost oferite subvenții în valoare de 5 lei pe oră și au fost organizate câte 2 

concursuri cu premii în valoare de 3000 lei respectiv 2500 lei. 

• Servicii de antreprenoriat - 62 de pesoane certificate in Competente antreprenoriale si 11 persoane beneficiare au 

înfiițat 11 start-up-uri prin schema de ajutor de minimis. 

• Îmbunătățire condiții de locuit - 90 de persoane beneficiari de  servicii de igienizare a locuintei, si 10 persoane 

beneficiare de renovarea locuintelor (inlocuire usi si ferestre PVC). Pana în prezent, 61 de vârstnici au beneficiat 

de servicii de igienizare a locuintei și 10 vârstnici de renovarea locuintelor (inlocuire usi si ferestre PVC) din zona 

marginalizată. 

• Asistență juridică – 64 beneficiari de servicii juridice pentru reglementarea unor acte sau pentru obținerea 

drepturilor de asistență socială.  

 

SERVICII MEDICALE 

 

Consultații oftalmologice: 

▪ 430 de persoane vor beneficia de oftalmologice; 

▪ 64 de persoane vor beneficia de rame și lentile ochelari; 

 

SERVICII SOCIO-MEDICALE  

 

• Îngrijire domiciliu vârstnici: 80 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu. Pana in prezent 81 de 

bătrâni  primesc ajutor zilnic și sunt monitorizați de către o echipă de specialiști ai Partenerului Centrul Diecezan 

Caritas. 

• Logopedie elevi – 50 de elevi beneficiari de logopedie la nivelul proiectului.  

 

CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT reprezintă de fapt cumulul de servicii integrate oferite grupului țintă cu 

scopul de a crește accesul acestuia la servicii sociale, educaționale, de ocupare și sănătate.  

 

Date de contact:  

email: starofhoperomania@gmail.com 

Aurora Vatamaniuc, Manager Proiect 


