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Tg. Jiu, 31 iulie 2014  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Asociația Ateliere Fără Frontiere finalizeazã cel de-al 8-lea 

șantier de solidaritate 

 
 

În perioada 20 iulie – 2 august, Ateliere Fără Frontiere a realizat un șantier de solidaritate și dezvoltare locală, în 

Municipiul Tg. Jiu, județul Gorj. Acțiunea s-a desfaşurat la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi 

Speciale,  centru destinat copiilor cu dizabilități din comunitate și totodată adăpost permanent pentru copiii aflați în situații 
dificile din județ.   
 

Obiectivele propuse pentru răspunderea nevoilor din proiect, au fost de reasfaltarea curții, crearea unui spațiu de joacă 

adaptat copiilor, susţinerea de activități de educație « verde », interculturale și ludice.  
 

Proiectul i a avut la bază responsabilitatea și implicarea civică a 20 de voluntari din Franța,Portugalia, Italia, Armenia,  
București, Tg. Jiu si  7 tineri din cadrul programelor Complexului de Servicii Comunitare, beneficiari direcţi.  
 

Această inițiativă a fost una integrată de dezvoltare durabilă, o oportunitate de implicare atât pentru comunitate, cât și  

pentru companiile responsabile care iși desfașoară activitatea în teritoriu, dar și a instituțiilor publice, creând punți de  
comunicare print-un parteneriat complex public-privat.  
 

Aceste proiecte valorizează implicarea civică activă, dar și sensibilizarea și responsabilizarea opiniei publice în ceea ce 

privește lupta împotriva marginalizarii și excluziunii.   
 

De asemenea șantierele de solidaritate îi ajuta pe voluntari – majoritatea persoane în mare dificultate -  nu numai să 

conștientizeze utilitatea, finalitatea și sensul implicării lor, ci sa-și construiasca stima de sine, valorile și dorința de a 

re/deveni actori ai propriilor vieți.  
 

În intervalul  2007 – 2013, asociația Ateliere Fără Frontiere a realizat, 7 astfel de “șantiere” în județele (Sibiu, Zalău, Dolj, 

Călărași, Arad, Constanța, Prahova)  în urma cărora au rezultat: peste 9000 de beneficiari, 350 de voluntari, 6 terenuri de 

sport realizate și echipate, 5 săli de informatică dotate, 2 parcuri de joaca create și echipate.   
 

Acest proiect a fost susținut de parteneri solizi și responsabili, precum: primaria Tg. Jiu, Consiliul Județean Gorj, 
Kaufland România, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale – Tg. Jiu. Polaris, 
Savamont Gorj. 
 
Despre Ateliere Fără Frontiere 
 
Ateliere Fară Frontiere este o asociatie română non-profit de inserție a cărei misiune este integrarea socio-profesională a 

persoanelor în mare dificultate, lupta împotriva risipei și poluării prin reconditionarea și reciclarea echipamentelor IT uzate, 
reutilizarea deșeurilor publicitare prin confecționarea de sacoșe și obiecte promoționale, solidaritatea prin donații de 

echipamente IT pentru proiecte educaționale și organizarea de șantiere de solidaritate. 
 

Despre Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale –Tg Jiu 
 

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg. Jiu,  este o structură publică, fără personalitate 
juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului - Gorj. 
 
Complexul are trei componente: 
 

 Centrul de Zi (de recuperare) pentru copilul cu dizabilități  
 Centru de recuperare pentru copii cu autism 
 Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilitati 
 Case de tip familial – Scoarța și Răchiți 

 
„Curtea complexului a fost tranformată prin acțiunile de reasfaltare și amenajare a spatiului de joaca fiind acum un spațiu 
adecvat copiilor și devenind un loc care reflectă cu adevarat spiritul copilariei. 
 
Voluntarii implicați au demonstrat o motivație deosebitî în a aduce bucurie copiilor. Alaturi de aceștia au participat si un grup de 
copii institutionalizati care au contribuit activ în  proiect, câștigând astfel o experiența de viață valoroasă în urma interacțiunii cu 
voluntarii. 
 
Susținerea partenerilor, publici și privati, pentru acest proiect arată deschiderea și disponibilitatea acestora pentru a rezolva 
problemele comunitatii.” 
 
A decarat 
Janina MIHUȚ 
Șef Centru 
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