
Activităţi sociale derulate
la Bucătăria Dealul Morii

Bucătăria Dealul Morii face parte din Ansamblul Moara de hârtie - Satul meşteşugurilor din Comana şi
este o întreprindere socială autorizată de Ministerul Muncii şi Protec�iei Sociale care își propune oferirea
unui serviciu complex de alimenta�ie publică (bucătărie, spa�iu de evenimente şi activită�i extrașcolare)
bazat pe rela�ii responsabile social cu lucrătorii şi producătorii locali şi care promovează tradi�iile istorice
şi culturale ale comunită�ii. Întreg profitul întreprinderii sociale merge către sprijinirea cu mâncare
gătită a persoanelor vulnerabile din comunitate (bătrâni, copii din familii numeroase şi fără posibilită�i
materiale) şi către derularea de cursuri gratuite pentru copii vulnerabili din zona noastră.

Pentru a putea continua pe termen lung ace stă iniţiativă și pentru a mări numărul beneficiarilor, avema
nevoie de ajutorul oamenilor de bine, fie prin cumpărarea de„mese în aşteptare”, fie prin sprijinirea unei
persoane sau a unei familii cu mulţi copii,pe o perioadă mai lungă,astfel:
� O masă în aşteptare pentru un copil sau un bătrân vulnerabil din comunitate: 20 de lei. oi vom adunaN

aceste sume şi vom duce mâncare gătită pe o perioadă mai lungă de timp unei persoane vulnerabile din
comunitatea noastră.

� Asigurarea unei mese gătite pe zi, timp de o lună de zile, pentru un copil sau un bătrân vulnerabil: 600
de lei pe lună.

� O masă în aşteptare pentru o familie vulnerabilă cu 4 copii: 80 de lei.
� Asigurarea unei mese gătite pe zi, timp de o lună de zile, pentru o familie vulnerabilă cu 4 copii: 2400

de lei pe lună.
Aceste sume reprezintă exclusiv costurile de producere şi ambalare a mâncării, fără niciun profit adăugat.



De ce să vă implicaţi în povestea noastră?

Pentru că de 10 ani susţinem educaţia i cultura prin ateliere de me te uguri tradiţionale i creativeș ș ș ș .

Pentru că Asociaţia Moara de hârtie este un punct focal de sinergie între oameni, me te uguri iș ș ș
comunitate.

Pentru că ne implicăm în comunitate i derulămș activităţi de economie socială (activităţi economice
reinvestite în programe sociale i bunăstarea comunităţiiș ).Două iniţ ative găzduite de Moara de hârtiei
sunt i atestate ca întreprinderi sociale de către Ministerul Muncii i Protecţiei Sociale: Bucătăria Dealulș ș
Morii i Căsuţa Albastră.ș

Pentru că prin întreprinderea socială Bucătăria Dealul Morii, 20 de persoane vulnerabile din
comunitate (bătrâni i copii din familii nevoiaje) primesc gratuit o porţie de mâncare gătită pe ziș .

Pentru că prin întreprinderea socială Căsuţa Albastră, vom oferi găzduire pentru mame şi copii în
situaţii de risc, în case de tip familial.

Pentru că la noi , inclusivlucrează cu normă întreagă, tot timpul anului, 15 persoane din comunitate
persoane anse reduse de angajare.din categorii vulnerabile sau cu ș

Pentru că mai mult de 30.000 de copii i adulţi s-au bucurat de frumuseţea me te ugurilorș ș ș
participând la activităţile derulate de noi de-a lungul anilor.

Pentru că din încasările din ateliere,din donaţii i prin fonduri atrase (proiecte de finanţare, sponsorizări)ș
am lucrat cu 1 comunităţi rurale din sudul României i am implicat gratuit în ateliere8 mai mult deș
4700 de copii, mulţi dintre ei făcând parte din categorii vulnerabile, dar i cu copii din case de tip familialș
sau copii cu dizabilităţi.

Pentru că la noi copiii i adulţii pot vizitaș un loc aparte, cu nouă ateliere construite de la zero folosind
materiale ecologice tehnici tradiţionale de construcţii (chirpici, paiantă(lemn, pământ, stuf etc.) iș
etc.), expuse i folosite ustensile vechi,specifice meşteşugurilorșîn care sunt .

Pentru că Atelierul-muzeu Moara de hârtie găzduieşte cea mai mare colecţie de echipamente istorice
de tipar i legătorie din Româniaș (şi poate chiar din Europa de Est).
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