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Proiecte finanțate prin Cafeneaua Publică 

Clasa 0 și Clasa I  

Beneficiar: Atelierul Părinților 

Suma finanțată:  240 

Domeniul:  informarea părinților privind grupa 0 

Informații despre proiect: Proiectul a dorit să îi informeze, într-un cadru organizat, pe părinții tineri 

despre ce presupune clasa 0, ce schimbări aduce și care sunt efectele acestei etape de pregătire pentru 

ciclul primar.  

 

Cadouri educative pentru Grădinița de la Hărpășești  

Beneficiar: Anca Pintilie  

Suma finanțată:  222 lei 

Domeniul:  ajutor social  

Informații despre proiect: În 2012, de 1 martie, 53 de copii de la grădinița Hărpășești au primit un 

mărțisor care a constat în jucării, alimente și rechizite. Acest lucru a fost posibil datorită contribuției 

mai multor persoane care au organizat o colectă pentru necesitățile celor mici. 

 

Gustă slow – local și de sezon 

Beneficiar: Asociația Mai Bine 

Suma finanțată:  500 lei 

Valoarea totală a investiției în comunitate: 1.250 lei 

Domeniul:  educație privind alimentația sănătoasă 

Informații despre proiect:  Gustă slow este un eveniment recurent prin care Mai Bine pregătește 

produse de sezon și locale pe care le pun la dispoziția publicului. Acest proiect are scopul de a educa și 
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stimula oamenii spre un stil de viață sănătos, iar mâncărurile gătite de către echipă sunt un exemplu de 

produse gustoase și foarte sănătoase care se pot prepara cu ușurință în propria casă.  

 

 

Ziua alimentației sănătoase în familie 

Beneficiar: Atelierul Părinților 

Suma finanțată:  303,14 lei 

Domeniul: alimentație sănătoasă 

Informații despre proiect: Proiectul a avut ca scop consilierea părinților în privința comportamentului 

alimentar al copiilor, iar printr-un atelier „Legume jucăușe” s-a demonstrat cum copiii pot fi stimulați 

spre o alimentație sănătoasă prin jocuri cu legume și fructe.   

 

COLIBA 

Beneficiar: North Eastern – Architect 

Suma finanțată:  1.578 lei  

Valoarea totală a investiției în comunitate: 13.000 lei 

Domeniul:  revitalizare imaginii Muzeului Literaturii Române Iași 

Informații despre proiect: S-a urmărit revitalizarea imaginii Muzeului Literaturii Române Iași prin 

realizarea unei construcții, de dimensiunile unei camere, care era o reprezentare a muzeului, însă într-o 

variantă minimalistă. Această construcție, denumită COLIBA, a fost amplasată în 3 locuri diferite ale 

Iașului, iar cei care pășeau pragul ei aveau posibilitatea de a vedea obiecte de patrimoniu, dar și de a 

primi informații despre istoria muzeelor literare din Iași din partea unui muzeograf. 

 

Consiliere preșcolară. Părinți tineri. Părinți copii 

Beneficiar: Asociația Fulcrum Effect 

Suma finanțată:  418 lei 

Valoarea totală a investiției în comunitate: 1.341,50 lei  
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Domeniul:  informarea părinților despre grupa 0 

Informații despre proiect: Proiectul a urmărit documentarea părinților cu privire la medotologia de 

înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, sublinindu-se necesitatea păstrării grupului de copii de la 

grădiniță și în ciclul primar pentru a evita stresul adaptării. 

 

Clubul de lectură pentru copii 

Beneficiar: Atelierul Părinților 

Suma finanțată:  510 lei 

Valoarea totală a investiției în comunitate: 1.286 lei  

Domeniul:  sprijin educațional și material pentru copiii defavorizați 

Informații despre proiect: Proiectul vizează încurajarea lecturii în rîndul copiilor din Iași, prin înființarea 

unui mini biblioteci cu cărți atractive, cît și prin activități derulate în cadrul „Clubului de lectură”. 

Proiectul este o activitate recurentă, iar în luna decembrie s-a înființat în comuna Grajduri din județul 

Iași o bibliotecă pentru copiii de clasa a 5-a.  
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