
Bine aţi venit! 
 



Prezentare: 

Asociatia Hercules ofera servicii sociale si comunitare tuturor categoriilor 

sociale defavorizate, aflate in situatie de risc. 

 

Costesti, singurul oras din sudul judetului Arges, are in componenta doua 

sate izolate de caile principale de acces, rata somajului este foarte ridicata 

iar singura sursa de venit a locuitorilor este agricultura practicata in propriile 

gospodarii. 

 

Muncim pentru a preveni si combate abandonul scolar, abandonul familial, 

delincventa in randul adolescentilor, violenta in familie, excluziunea sociala 

a familiilor defavorizate si izolarea batranilor. 



Centrul Intergeneraţional Hercules, proiectul central al Asociaţiei, este 

singurul centru de zi din zona de sud a judeţului Argeş. 

 

Beneficiari sunt 50 de copii care provin din familii sărace. Alături de ei sunt 

sprijinite familiile lor, 30 de familii (monoparentale, cu doi sau mai mulţi copii, 

care au un venit scăzut de doar 200 de lei pe membru de familie), dar şi 20 

de bătrâni din comunitate. In cadrul centrului se desfaşoară activităţi menite 

să prevină abandonul şi absenteismul şcolar  

 

Scopul nostru este acela de a preveni abandonul şcolar şi familiar în rândul 

copiilor şi adolescenţilor, de a susţine prin asistenţă materială, socială, 

psihologică şi medicală familiile cu venituri scăzute şi bătrânii din comunitate.  

 



Activitati: 

Suport educational 

Suport alimentar 

Activitati socio-recreative 

Activitati ludice 

Activitati de petrecere a timpului liber 

Consiliere 

Educatie financiara si antreprenoriat 

Asistenta igienico-sanitara 

Activitati de dezvoltare IS 

 

 

 



Finantatori, sponsori si donatori: 



Activitati in domeniul economiei sociale: 

Pentru a asigura resurse necesare activității asociaţiei si 

îndeplinirea obiectivelor sociale vizate, am initiat mai multe 

afaceri sociale.  

 

Initativele de economie sociala au răspuns nevoii de venituri 

suplimentare in scopul dezvoltării activităţii asociaţiei ţinând 

cont de contextul social economic, respectiv: un oraş cu 

şomaj ridicat lipsit de categoria angajatorilor privaţi din 

rândul companiilor medii si mari, cu un nivel de trai foarte 

scăzut fara potenţial turistic, infrastructura de acces relativ 

dificilă.  

 

 

 



2007- SC. Asociatia Hercules 2007- societate cu 

responsabilitate limitata a cărui unic acţionar este 

asociaţia ce are ca obiect de activitate comercializarea 

produselor de patiserie Fornetti 



Atelier de obiecte decorative 

2009 - martisoare, felicitari, tricotaje, picturi, obiecte confectionate 

de beneficiari sunt vandute la companii, targuri, expozitii, etc 

 



Sala de evenimente socio-culturale 

• 2009 - am construit o sală de evenimente care poate fi închiriată pentru 

diverse ocazii, cum ar fi nunți, mese festive, conferinţe, seminarii etc. La 

cerere se pot oferi, de asemenea, servicii suplimentare precum catering, 

decorațiuni etc.  

• In cadrul iniţiativei lucrează sub forma de voluntariat inclusiv părinţii 

copiilor, prin prestarea unor munci precum servirea mesei, îngrijirea 

grădinii de legume, servicii de curățenie. Responsabilizarea părinţilor prin 

astfel de pargii este esentiala impactului economic social nu doar la nivelul 

organizaţiei ci la nivelul întregii comunitați. 

• Ca si indicator propus- ne-am stabilit ca ţinta asigurarea a unui minim de 5-

10% din totalul cheltuielilor asociației sa fie suportate din profitul realizat de 

către initativa economiei sociale 



Am demarat aceasta iniţiativa pas cu pas: 

 

1. constructia 

 



2. Amenajari exterioare 



3. Dotare si amenajare interioara 



4.Organizare evenimente 



5.Serviciu de catering 



Pentru cine si pentru ce am initiat 

activitatile in domeniul economiei 

sociale: 



Sprijin in scrierea temelor si 

recuperarea lacunelor scolare 



Activitati ludice 



Cursuri de computer 



Activitati de creatie - pictura 



 

Atelier de fotografie  



Activitati de creatie - aplicatii 



Activitati de creatie - muzica 



Activitati de creatie – lucru manual 



Activitati de recreere-socializare 



Suport alimentar 



Asistenta medicala si educatie 

sanitara  

 



Activitati consiliere copii 

             

 



Activitati consiliere-parinti 

             



Clubul seniorilor 



Activitati intergenerationale 



Le mulţumim tuturor pentru  

că fac parte cu atâta  

responsabilitate din  

familia Hercules! 



 

Asociaţia Hercules 

Costeşti, Strada Victoriei, nr. 40, jud. Argeş 

Telefon: 0723 623 159 

Fax: 0248 673 384 

asociatiahercules@yahoo.com 

www.asociatiahercules.ro 

IBAN: RO97BRDE030SV44678060300 

Banca: BRD – Filiala Costeşti 


