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RAPORT DE ACTIVITATE
al Consi f  iu lu i  Director

Asocialia pentru Spriiinirea Persoanelor cu Nevoi Speciale - Luceafdrul, Neaml a awt oactivitate prolificd in anul 2004, rcalniind unul din obieciivele principalJ prevazute in statutul
asociafiei: infiin,tarea unui centru de zi propriu pentru un numdr de l2'beneficiari, precum gi integrarea
unui numir de alli 15 beneficiari intr-un centru'de zi din cadrul unui- pioi..t Ois6qu;t fa
C.P.R.R.P.H.C.Z. Casa Sancta Maria din piatra Neamf.

in momentul de fa15 asociaqia are un numir de 47 membri, din care 44 sunt pirin{i ai unor copii
cu nevoi specialeo iar 3 membri sunt adulli cu dizabilitnfi (beneficiari direc,ti : 46). ' '- --- --- - --r--

Pentru realiza.rea obiectivelor propuse prin statut am intocmit documentafia solicitat[ gi amob{inut autofizarea din partea Comisiei pentru Protecfia Copilului Neam{ in vederea Oesftgurarii Oe
activitd{i in domeniul protec{iei copilului.

S-au semnat contracte de volulttariat cu specialiqti pentru consultanli gi consiliere in legdturd cuproblemele care apar in derularea activitdtilor.

Am colaborat cu C.P.R.R-P-H-C.2. Casa Sancta Maria la implementarea proiectului Dezvoltarea
Centrului de Zi pentta Copii cu Handicap, de care beneficiazd un numdr de 20 copii , mareamajoritate
beneficiari direc{i ai asociafiei. Deschiderea oficiald a proiectului a avut loc in data de I Iunie - Ziua
Interna{ionald a Copilulyi, ,! aleasd special pentru i marca acest acest eveniment deosebit pentru
pdrin{ii copiilor cu dizabilitd{i, in special gi pentru comunitatea local5, in particular.

S-au acordat din fondurile asociafiei ajutoare financiare pentru deplasdri ale unor beneficiari cuvenituri modeste la centre de recuperare din (ara precum gi ajutoare financiare membrilor aflafi in stare
<le d rtrcultate materiali.

ln data de 27 iulie 2004 a avut loc deschiderea oficiald a Centrulu i de Zi Silvia, la care auparticipat finanfatorii: Silvia gi Denis Brown - r€prezentanfi ai Funda{iei Haven in Romani4 partenerii
in proiect - reprezentan{i ai Bisericii Cre$ine Baptiste, reprezentan{i ai autorititilor locale - Consiliul
Judelean Neamf, Serviciul Public de Asisten{i Sociali Neam1, Primdria piatra irleamt, colaboratori aiasocia{iei - C.P.R.R.P -H.C-z. Piatra Neam{, $coala Speciald ,*Al. Rogca" Piatra Neamg reprezentantul
A.N.P.H. Regionala Vaslui - inspectorjudeful Neam{.

' S-au incheiat acorduri de parteneriat qi protocoale de colaborare cu ONG-uri din larn gi
sfidindtate:

o Protocol de colaborare cu Fundafia Motivation Romflnia, cu sediul in $oseaua Alexandriei nr.
478, Com. Bragadru, Jud. Ilfov, reprezentati prin i{ndrei Venenc'iuc, ce are ca obiect
implementarea proiectului Training, Accesibiliz-are, Servicii, Cooperare (TASC) pentru
Persoane cu Dizabilitdf;, in satul V[ratec Jud. Neamf avdnd drept scop extinderea serviciilor
sociale adresate persoanelor cu dizabilitiili din judelele Moldovei, pr"urn gi inifierea unui
progfttm de turism rural, ecologic Ai cultural, accesibil persoanelor cu handicap din intreaga pra.



Ca urmare a incheierii acestui protocol un numir de 10 copii au participat la stagii de vacan!5 pi
tabere in timpul verii in localitatea Vdratec. Am participat la conferin{a organizathde Motivafion
RomAnia in localitateaPiatraNeamf in perioada 29 - 30 sep(embrie 2004.

o Acord de parteneriat cu Funda{ia Haven in Romania, cu sediul in The Bungalow, Kino Road,
Walton on Naze, Essex CO 148 QF Great Britan, reprezentatL prin Sylvia Brown, ce are ca
obiect finanfarea pentru o perioadi de2 ani a unui centru de zi pentru copii cu nevoi speciale, ca
unnare a cererii de finan{are inaintatii de A.S.P.N.S. - Luceafbrul in decembrie 2003. S-a primit
finan{area pentru primul an de funcf;onare, in valoare de 1940 lire sterline.Finanfarea consti in
acoperirea cheltuielilor pentru hrana copiilor, intrelinerea clddirii, salariul bucataresei.

infiinlarea acestui centru de zi este o mare realuare pentru asociaJia noastri qi reprezinti primul
pas important in indeplinirea obiectivelor propuse prin statutul asociafiei.Consiliul Director a hotardt
ca acest centru de zi si se numeascd Centrul de Zi Silvia, in onoarea pregedintei fundaliei
finanfatoare.

r Acord de parteneriat cu Biserica Cregtini Baptisti cu sediul in Piatra Neamf reprezentati de
pastorul fifrea Marin, ce are ca obiect asigurarea spaliului in mod gratuit pentru func{ionarea
Centrului de Zi Silvia pentru o perioadd de 2 ani.

S-a depus documenta,tia necesar[ pentru oblinerea tuturor autorizaliilor de funcfionare necesare
desfapurdrii aotivitafii in centrul de zi.

Pentru desftqurarea activitdfilor din cadrul centrului de zi s-au incheiat contracte de muncd
(buc[tar), precum gi contracte de voluntariat cu specialigti - 2 instructori de educa{ie, psihopedagog-
logoped, medic specialist de medicina muncii, asistenti medicald qi contabil. O parte din pirinfi gi-au
oferit serviciile, in regim de voluntariat, pentru ingrijirea copiilor.

Pentru aprovizionarea cu produse alimentare a centrului de zi, s-au incheiat confracte pentru
fumizarea de bunuri cu firmele S.C. MEDASIMPEX S.R.L. gi S.C. Montana S.A., conform
reglementirilor legale in vigoare.

Pentru suslinerea costurilor necesare oblinerii autoriza{iilor de func{ionare a cenkului de zi, s.a
intocmit documenta{ia pentru refurnarea de T.V.A. din facturile emise pentru centrul de zi.

In luna noiembrie am elaborat, in parteneriat cu Serviciul Public de Asistenli Sociali" doui
proiecte ce vizau oblinerea de finan{are A.N.P.H. prin ,, Programul privind protec,tia social6 gi
integrarea sociald a persoanelor cu handicap" (adultef linie de buget ANPH-CB-2005 :

a) Instruirea asistentilor personali ai persoanelor adulte cu dizabilitiili din judeful Neam{;

b) Instruirea asisten{ilor / lucritorilor sociali din judeful Neam{ pentru oferirea de sprijin
persoanelor cu dizabilitS{i;

, Din pdcate, nu am ciqtigat licitatia pentru nici unul din proiecte.

In luna decembrie s-au organizat serbdri'penfiu Moq Crdciun: o serbare in colaborare cu
C.P.R.R.P.H.C.Z. ,,Casa Sancta Maria" Piatra Neamf la sediul acesteia - pentru o parte din copii qi incd
o serbare organnatL la Centrul de Zi Silvia. Pentru aceste serb6ri s-au folosit at6t fonduri proprii cdt gi
fonduri obfinute din donalii gi sponsorizdri, in marea majoritate.

Tot in luna decembrie s-a organizat impreund cu Autoritatea Tutelar[ din cadrul Direc{iei de
Asisten{d Sociald a Primdriei Piatra Neamt o ac{iune de binefacere prin care un grup de tineri voluntari
germani au oferit cadouri copiilor cu handicap. Ac,tiunea a avut loc la liceul ,,Calistrat Hogaq ,, , unde
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copii , impreunl cu pdrinli, fra,ti sau surori, au putut urmlri un program artistic susf;nut de tineri romdni
gi germani.

S-au obfinut donalii qi sponsori zAri in valoare de aproximativ 65 milioane lei, dintre care
apriximativ 40 milioane lei au fost ob,tinuti de cdtre Pregedinta Consiliului Director, d-na Coman
Daniela pentru centrul de zi:

- sume de bani;

- materiale de construclii qi materiale sanitare folosite la amenajarea Centrului de Zi Silvia;

- materiale pentru confec{ionarea pdtufurilor pentru centrul de zi;

- echipamente pentru recuperare: fotoliu rulant, cdrjd cu cotier5, cadru mobil;

- materiale igienice: scutece de unicd folosin{n;

- produse alimentare: dulciuri, fructe;

- juclrii gi rechizite pentru cadourile de Criciun;

Au fost trimise citre aproximativ 30 de societS{i comerciale din zon[ qi din Bucureqti cereri de
sponsorizare pentru oblinerea de echipamente pentru administralie (calculator, imprimant5" fax" mic
mobilier birou etc.) cdt gi pentru oblinerea fondurilor necesare derul5rii activitSlilor organizaliei.

Au fost expediate scrisori de mullumire si Felicitari de Crtrciun tuturor voluntarilor,
colaboratorilor, sponsorilor gi donatorilor asociafiei.

Preqedinte,

Daniela Coman


