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ASOCIAŢIEI SPERANŢA 

Ioana Popescu[1] 

O casă la ţară cu mult pământ în jur (3400 mp), reprezintă un cămin, 
dar şi sursa de trai pentru cei 10 tineri seropozitivi de la Casa Ashitanoie 
- Luxemburg din loc. M. Kogălniceanu, judeţul Constanţa. 

Înfiinţată în 1998, de către Asociaţia Speranţa, cu sprijinul unei 
organizatii din Japonia, Casa a permis mutarea copiilor infectaţi cu HIV 
din secţia aglomerată a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. O gos-
podărie în mediu rural, cu mame ţărănci, dar şi tratamentul, şcoala, 
dragostea celor din jur, au contribuit la o viaţă normală pentru aceşti 
copii, acum deveniţi tineri, cu vise şi speranţe. Unii dintre ei şi-au înte-
meiat propria familie. În 2002 a mai fost construită o casă, alipită celei 
vechi, pentru a le oferi mai bune condiţii de trai. Dar ajutorul din străi-
nătate nu durează la nesfârşit, autofinanţarea şi autosusţinerea reflectă 
realitatea; organizaţia nu poate să îşi abandoneze beneficiarii, crescuţi 
de mici, aşa cum părinţii nu renunţă la copii, ci le dau aripi să zboare. 

Casa oferă servicii sociale acreditate, din 2008, ca locuinţă protejată. 
Legislaţia referitoare la întreprinderi sociale, cu norme metodologice nu 
există încă, chiar dacă atelierele şi unităţile protejate sunt reglementate 
legislativ. După absolvirea a 10 sau 12 clase, tinerii au încercat să se 
angajeze în Constanţa. Unii patroni au decis concedierea lor după 
aflarea diagnosticului de infecţie cu HIV, tăind astfel sursa de venit. 

De câţiva ani, grădinaritul şi creşterea animalelor de la microferma 
Casei Ashitanoie-Luxemburg asigură locuri de muncă şi venit pentru 
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câţiva tineri cu dizabilităţi, care îşi găsesc cu greu un loc de muncă, mai 
ales în criza actuală şi într-o comunitate mică. 

Din noiembrie 2011, prin Fondul de Urgenţă România al Fundaţiei 
SOROS, se desfăşoară proiectul „Speranţa mea - microferma” care dă 
posibilitatea dezvoltării microfermei ca model de economie socială. Cu 
un inginer specialist angajat şi cu trei tineri din casă care au devenit 
grădinari şi îngrijitori de animale (după instruire şi evaluare) microfer-
ma produce de la ouă, pui, raţe, porci până la legumele necesare în 
alimentaţia zilnică. Surplusul este vândut pe piaţa locală. 

Pe site-ul www.asperanta.ro şi pe pagina de facebook/AsociatiaSpe-
ranta sunt publicate detalii despre activităţi, cu fotografii.  

În vara anului trecut tinerele beneficiare ale organizaţiei, cu aptitu-
dini şi cu plăcerea lucrului manual, au realizat diverse articole: figurine 
şi bijuterii din hârtie prin origami, împletituri din sfoară, perdele cu 
dantelă decupată, accesorii croşetate. Acestea au fost comercializate la 
diferite târguri de profil din Constanţa şi Bucureşti.  

Aşteptăm apariţia normele metodologice pentru întreprinderile 
sociale pentru a găsi cea mai bună formulă de a continua susţinerea şi 
sprijinul persoanelor în dificultate.  

Grupurile de lucru de specialitate din diferite reţele, federaţii de  
ONG-uri sunt active şi vor avea o contribuţie majoră în elaborarea re-
glementărilor necesare. 




