Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Ajutăm oamenii să descopere ceea ce este mai
de preț în ei și în cei din jurul lor, dincolo de
prejudecăți, discriminare și sentimente de
neputință.
Ne îndreptăm mereu atenția spre familiile care
și-au pierdut din echilibru din cauza unei
probleme nanciare, medicale sau de înțelegere
şi lucrăm pentru a găsi soluții împreună.

Serviciile şi programele prin care venim în
ajutorul celor ce au nevoie de sprijinul nostru
vizează:
- programe integrate de terapie pentru copiii și
tinerii cu dizabilități;
- programe de consiliere și de educație
parentală;
-programe educaționale dedicate copiilor și
tinerilor din mediul rural sau din familii
defavorizate;
- sprijin psiho-social pentru tinerii a ați în situații
di cile;
- formare de specialişti în domeniul asistenţei
sociale;
- programe de voluntariat;
- evenimente și campanii care aduc comunitatea
mai aproape de cauzele noastre.

Fundația Serviciilor Sociale
Bethany Iași susține copiii
cu dizabilități și tinerii în
di cultate, oferindu-le
sprijin terapeutic,
psihologic și material.
Bethany Iași Social
Services Foundation
supports children with
disabilities and young
people in di culty, o ering
them therapeutic,
psychological and material
support.

We help people discover what is most precious
in them and those around them, beyond
prejudice, discrimination and feelings of
helplessness.
We always turn our attention to families who
have lost their balance due to a nancial,
medical or understanding problem and we work
to nd solutions together.

The services and programs through which we
come to the aid of those who need our support
aim at:
- integrated therapy programs for children and
young people with disabilities;
- parenting counselling and education programs;
-educational programs dedicated to children
and young people from rural areas or from
disadvantaged families;
- psycho-social support for young people in
di cult situations;
- training of specialists in the eld of social
assistance;
- volunteer programs;
- events and campaigns that bring the
community closer to our causes.
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https://www.facebook.com/FundatiaBethany

