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RAPORT DE ACTIVITATE

Prin activitSlile desfrgurate in anul 2005, s-a consolidat foarte mult
imaginea Asocialiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -
Luceafhrul, Neam!. ca organizalie care poate aduce servicii imporknte
comunitdlii.

S-au consolidat legdturile gi parteneriatele create de asociafie cu
institufii guvernamentale qi neguvernamentale.
S-au dezvoltat rela,tiile dintre membrii asocia,tiei, care au conqtientizat rolul
important pe care il au in integrarea gi socializarea copiilor cu dizabilita,ti qi
au conqtientizatimportarrla voluntariatului desfiqurat in cadrul asocialiei.

Cea mai important5 realizare a asocialiei este activitatea desfdquratd in
cadrul Centrului de Zi "Silvia" pentru copii cu dizabilitSl.

Asocialia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -Luceffirul,
Neaml este furnizor de servicii sociale prin activitdlile desfrgurate in cadrul
centrului gi, conform legislafiei in vigoare, toli furnizoni de servicii sociale
trebuie sd fie acreditali .
in acest context, s-a depus documentalia necesard pentru oblinerea
acreditdrii serviciilor sociale din cadrul Centrului de Zi Silvia. S-a ob{inut
acreditarea pentru "Activitatea de recuperare qi reabilitare pentru copii cu
nevoi speciale", prin Deciziarc.7ll9 decembrie 2005, emisi de Comisia de
Acreditare Neam!, din subordinea Direcfiei de Munc6, Solidaritate Sociald qi
Familie Neamf.
Pentru a obline acreditarea serviciilor sociale pe o perioad6 de trei ani, s-a
prelungit contractul de parteneriat cu Biserica Creqtind Baptist5 cu incd doi
arii, contract ce prevede folosirea in mod gratuit a spafiului din str.
Muzeeelor nr.l1.

in timpul anului 2005 au avut loc trei vizite ale d-nei Sylvia Brown,
pregedinta Fundagiiei Haven In Romania din Marea Britanie, care
frnanleazb Centrul deZi"Silvia". in cadrul acestor vizrte (in lunile mai,



iunie qi octombrie), domnia-sa a venit insolitd de colaboratoi , de donatori
ce au contribuit la oblinerea sumelor necesare finanfdrii, precum qi de un
grup de tineri voluntari englezi, membrii u orgarrizafiei "FUSIONP'.
D-na Brown a fost extrem de mulqumitd de activitatea desfdqurati in cadrul
centrului de zi, de modul in care sunt folosite echipamentele qi materialele
puse la dispozi{ie de fundafie. Dar cel mai mult a fost impresionatd de modul
in care au evoluat beneficiarii centrului, de legdturile str6nse dintre pdrin{i,
de relalia dintre personalul centrului, beneficiari qi p6rinti.

in anul 2005 au frecventat activitdfile centrului de ziun numdr de 17
copii, din care 6 copii au avut prezenld constantd in perioada oct.2004- iunie
2005. Yacanlade vard a fost in perioada 18 iunie-l2 septembrie. La sfhrqitul
vacanfei de vard, doi dintre beneficiarii centrului de zi au fost integrafi in
invbl5mdntul de masi ( gddinild) iar unul in inv5!5mdntul special .
La sfbrgitul anului 2005,9 beneficiari participau in mod curent la activititile
centrului de zi.

incepdnd cu data de 1 septembrie, schema de personal a centrului de
zi cuprinde : - Personal angajat: 1 bucdtar gi doi instructori educa{ie

- Personal voluntar : contabil, jurist, psiholog, asistent social,
psihopedagog, asistenta medicalS, medic specialist medicina muncii

Angaj area personalului s-a r ealizat benefi ciind de facilitSlile oferite
de Agenlia Judeleand de Ocupare aForfei de Muncd, Neamf prin Legea
7612002.

Pentru denroLtarea gi finanlarea in continuare a Centrului de Zi, am
intocmit mai multe cereri de finanjare, adresate diverselor organiza{ii ce
finar\eazA s ervic ii soc i al e

- Organiza{ia WORLD VISION, cu filiali in localitatea Iaqi; Cerere
de Finanfare pentru proiectul " Denoltarea Centrului de ZiSilvia",in
parteneriat cu Biserica Creqtini Baptist5 ca solicitant. Acest proiect nu a
primit avintl necesar finanfdrii.

- ooAssociation SPERAM" din Fontcouverte, Franfa ; Cerere de
Finanlare pentru proiectul " Denroltarea Centrului de Zi Silvia" . Aceasti
firndalie nu finanfeazd decdt dotarea cu mobilier, echipamente gi material
didactic.Am fost solicita{i sd trimitem informafii suplimentare despre
Centrul de Zi o'Silvia", inclusiv numdrul contului bancar deschis pentru
moneda europeand, euro.



incepdnd cu luna septembrie 2005,pdrin!ii copiilor contribuie
financiar la suslinerea cheltuielilor centrului de zi cu suma de 100 RON i
lun6.

intilniri de lucru qi seminarii :

Am participat la tntdlniri de lucru fi seminarii cu reprezentanli qi
specialigti ai Centrului Pilot pentru Copii cu Dizabiliteli "Sancta Maria "din
cadrul D.G.A.S.P.C. Neam!, Fundatia Motivation Romania, Fundalia
Special Olympics Rom6nia, A.N.P.H.-Inspec{ia Regionala Vaslui, Direc}ia
Generald de Asistenfi Sociali qi Proteclia Copilului Neamf

in data de 17 ianuarie 2005, am primit invitalia de participare la
seminarul organizat in oraqul Vaslui de cdtre Autoritatea NafionalS a
Persoanelor cu Handicap qi gdzduit de Inspec{ia RegionalS Vaslui .in cadrul
seminarului s-a prezentat Ghidul Aplicantului la cererea de proiecte20D4
pentru Schema de Granturi pentru Reforma Institulionald in sectorul
protecliei persoanelor cu dizabilitdgi. La acest seminar au participat :
Pregedintele A.N.P.H., Directorul Direcliei Strategie, Programe, Integrare
Europeani, reprezentanli ai Serviciilor Publice de Asistenl6 Sociald din
judefele Vaslui, Bacdu, Botoqani, Iagi, Neam! qi Suceava.

Discu{iile despre Noua strategie nafionalE a A.N.P.H. privind proteclia
specialS gi integrarea sociald persoanelor cu dizabilitdli, au evidenliat
necesitatea parteneriatelor cu organi z{iile neguvernamentale, care au
acumulat deja experienfi in gestionarea fondurilor accesate prin Cereri de
Finan{are.

in data de I februarte2005, am participat la Centrul Pilot al Copilului
cu Dizabilithqi" Sancta Maria"din cadrul D.G.A.S.P.C. Neam! la festivitatea
de inchidere a proiectului"Denroltarea Centrului de Zipentru Copii cu
Handicap", ce s-a inaugurat la data de 1 iunie 2004. De acest proiect
beneficiaz5 un numar de 15 copii beneficiari ai asociatiei noastre qi in
cadrul cdruia s-au folosit serviciile de voluntariat ale membrilor asociatiei
pentru ingrijirea copiilor.

, itr data de I martie am particupat la deschiderea oficiali a Centrului
de Consiliere Si Informare, ce este un proiect derulat de D.G.A.S.P.C.
Neam!, proiect finanlat de Ministeful Muncii, Solidarit5lii Sociale qi
Familiei.
Scopul proiectului este consolidarea qi extinderea noului sistem de asistenf6
socialS la nivelul judefului Neamf, care sd dea cele mai bune solu{ii pentru



rezolvarea situaliilor dificile cu care se confruntd persoanele vulnerabile -
printre care gi persoanele cu dizabilitdli. Se urmdregte imbundth[ireacalitlfii
viefii acestora prin cregterea gradului de informare qi prin-imbundtdfire
gradului de accesibilitate la serviciile sociale.
Se pune accentul pe dezvoltarea de parteneriate gi programe in colaborare cu
O.N.G.-urile din judef.Organizalianoastrd a incercat deja sd accese proiecte
in domeniul asistenlei sociale in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Neam! incd din
anul 2004.

In data de 4 martie 2005, am participat la un seminar organizat de
Fundafia Special Olympics Rom6nia , in oragul Bragov. Seminarul numit
"Primti pagi. Forumul Familiilor, Edilia I " face parte din gama de activitifi
din cadrul "Reyelei de Sprijin Familial" iniliat de S.O.R. La acest seminar
au participat reprezentanli ai unor O.N.G.-uri din Bacdu, Deva, Iagi, Oradea,
Timigoara, Cluj, ce au deja la activ multe activit5,ti sportive Special
Olympics, precum qi noi membrii din Cdldragi, Dolj, Bucuregti, Constanla qi
Neam!, inclusiv asocialia noastrS.
Trebuie men{ionat faptul cE doar solidaritatea qi stiruin{a pIrinfilor copiilor
cu dizabilitSli au ficut ca aceste organrzatji sd devind puternice, sd se
dezvolte permanent, sd reuqeascd si implice toati familia persoanei cu
dinbiLitdli tn recuperarea, socializarea gi integrarea in societate a acesteia.
Special Olympics Romdnia a ficut dovada ci o mobilizare corespunzdtoare
poate face lucruri minunate pentru persoanele cu dizabilitefl .

in data de 3 decembrie 2005 am participat la un seminar organizat de
C.P.C.D."Sancta Maria" cu ocaziaZilei Internafionale de Solidaritate a
Copiilor cu Dizabilit5{i ". Seminarul s-a organizat sub genericul "Protecfia
speciald a copiilor cu dizabilitdgi " gi a avut ca invitali specialiqti din
domeniul protecliei speciale a cpiilor cu dizabilitfti. Din partea asocia{iei
noastre a participat qi d-na Samson Llcrdmioara, care a frcut o prezentare de
caz. Este vorba de un caz special de integrare reuqitE in invdfdmintul de
.masd al unui copil cu dizabilirdfi, dar care este in acelagi timp un copil
premiat pentru multe activitdli gcolare. Este vorba de p5rinli ai unui copil cu
dizl;bilithli care s-au luptat din rbsputeri pentru recuperaxea medicali qi
pentru integrarea copilului in comunitate qi, mai ales pentru faptul ci au
invins de cele mai multe ori in lupta cu mentalitatea celor din jur cu privire
la persoanele cu dizabilitfili.

Activiti{i:
S-au organizat activitdfi de rnediatizare a asocialiei :in cadrul



campaniei de promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilitdti, sub
denumirea genericb uPo$i Deschise", adresati comunitilii locale:

o Ac{iunea de strdngere de fonduri orgarrizatiin data de 24.04.2005;
. Activitili de voluntariat organizate de cdtre elevi ai Colegiilor

"Calistrat Hogag" qi "Gheorghe Cartianu" din Piatra Neam! si
desfdqurate la Centrul de Zi "Silvia";

. Organiznea de activitSli comune cu Centrul Pilot pentru Copii cu
Dizabilithtl" Sancta Maria" din cadrul D.G.A.S.P.C. Neamf ;

in data de 23 aprilie 2005, Asocialia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi
Speciale- Luceaf5rul, Neam! a organizat o acliune caritabile ce a avut ca
scop stringerea de fonduri pentru suslinerea activitdtilor desf5gurate de
asocia{ie.

Acfiunea pentru strdngerea de fonduri a avut loc tn oraqul Piatra
Neam{, in sala resturantului din complexul ,,IJnic", sal6 pus6 la dispozilie
prin amabilitatea d-lui viceprimar Ouatu Vasile.

Un minirecital de muzicd clasici a fost suslinut de elevi ai Liceului
de MuzicS,,Dinu Lipatti" din Bucuregti, coordona,ti de doamna profesor
Lucia Filimon.

Transportul elevilor de la Bucureqti a fost asigurat de cdtre asocialie,
prin amabilitatea unor membrii ai acesteia.

Cazarca qi masa elevilor au fost asigurate de Centrul Pilot pentru
Recuperarea Copilului cu Drzabiftnti,, Sancta Maria,, din Piatra Neam!,
prin amabilitatea Direcliei Generale de Asistenfa Social6 qi Proteclia
Copilului Neam{ .

in cadrul acestei activitEli au concertat qi cdfiva elevi ai Liceului de
Artd ,,Victor Brauner" din Piatra Neam{, coordonafi de d-l profesor Albu
Mih6ila, iar un cor de copii din Piatra Neam!, coordonat de doamna Nuti
Bab5ti au prezentat cdteva cintece de Paqte.

Elevi din clasa a XI-a D ai Colegiului ,,Gheorghe Cartianrl',
boordonali de d-na profesor Petrula Lostun, au participat in calitate de
voluntari la aceasti activitate.

A fost orugarrizath gi o expozilie cu vilrzare a lucrdrilor manuale
executate de copiii de la Centrul de Zi "Silvia".

' Laacestd activitate au fost invitali reprezentan\i ai D.G.A.S.P.C.
Neam{, Consiliului Judefean Neam!, Primdriei, mass-media, O.N.G.-uri,
societili comerciale din Piatra Neamf, parteneri qi colaboratori ai asocia{iei.

Tof panicipantii au primit Diplome de Participare sau Diplome de
Voluntari.



Activit5,tile de voluntariat organizate de cdtre elevi ai Colegiilor
"Calistrat Hogag" qi "Gheorghe Cartianu" din Piatra Neam{ si desfSgurate la
Centrul de Zi "Silvia" au constat in vizite au ocazia unor evenimente
importante pentru copii : 1 Iunie- Ziua Internalio nald a Copilului,
6 decembne- ziuain care soseqte Moq Nicolae. in cadrul acestor vizite,
elevii au adus cadouri pentru copii, constdnd in jucirii, c54i de colorat qi
creioane, dulciuri gi fructe

Aceste activitA[i au avut un rezultat pozitiv in ceea ce
privegte imaginea copilului cu dizabilrtifi $ a modului in care comunitatea,
in special tinerii, a inceput si se implice in problematicapersoanei cu
dizabilitdti. Acest lucru este dovedit qi de numdrul din ce in ce mai mare de
copii cu dizabilitSli care s-au integrat in invdlSmdntul de masd.

Organizarca de activitifi comune cu Centrul Pilot pentru Copii cu
Dizabilitdf "Sancta Maria" este posibild deoarece majoritatea beneficiarilor
care frecventeqzd activitS,tile desfbgurate de aceastd instifulie sunt, in acelaqi
timp gi beneficiari ai asociafiei.
S-au organizat activitfii cu ocaziazilei de 1 lunie- Ziua InternalionalS
a Copilului , cu acazia sdrbdtorilor de iarni.

In data de 15 decembrie2005 s-a organizat serbarea pentru Mog
Crdciun sub forma unui bal mascat. Pentru organizarea acestei serbdri s-au
folosit fonduri oblinute din donafii qi sponsorizdi .

in perioada 29 decembrie 2005- 31 ianuarie2006 Direclia de
Sdndtate Publicd Neaml a efectuat o campanie de vaccinare antigripalS cu
sprijinul ,f,undaliei Luciana Si Giani Radici" , care apus la dispozifie
dozele de vaccin antigrrpal.

in cadrul acestei campanii, Asocialia de Sprijin a Persoanelor cu
Nevoi Speciale- Luceafirul, Neaml a primit un numdr de 24 de doze ( au
fost vaccinafi membrii asociafiei, personal angajat gi voluntar care au contact
cu copii precum gi bunici, asistenli personali - acele persoane din anturajul
copiilor). Vaccinarea s-a realizat de c6tre personalul D.S.P.- Piatra Neam! la
sediul acesteia.

' in luna aprilie am desftgurat campania de strtngere de fonduri pentru
asocia,tie, beneficiind de prevederile Legii 57112003, art. 90 ( prevederile
Codului Fiscal) care permite fiecdrui contribuabil sd poat6 dispune destinafia
unei sume reprezentdnd pdni la lo/o din impozitul pe veniturile din salarii
obfinute in anul 2004, pentru sponsorizarea entitdlilor nonprofit.



Ca urmare a acestei campanii desf[quratd intr-un timp relativ scurt, in luna
decembrie s-a viratde la Direc{ia de Finanfe Publice suma de 586 RON
Aceast6 sumd s-a folosit pentru achizilionarea unui FAX ,Gchipament
necesar desfrqur[rii in bune condilii a activithlii administrative a asociatiei.

Pentru a ne putea desfdgura activit5ilile in mai bune condifii, am
inaintat Adrese ( ce aveau ca anexd un Memoriu) Consiliului Judefean qi
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam{, prin care solicitim sprijin
pentru oblinerea unui sediu, in temeiul Ordonanlei Guvernuluirr.26 din 30
ianuarie 2000, actualizathde Ordonanfanr.3T din 30 ianuarie 2003.
C..nganizalia noastrd are nevoie de un sediu adecvat activitSlilor desfEqurate
in prezent gi in viitor ; un loc unde sd putem organizaAdunirile Generale,
unde si putem amenaja un club pentru activitSli sportive sub genericul
Special Olympics. Dar cel mai important lucru este ca acest sediu sE aibl
accesibilitdti pentru persoanele cu dizabilititi.

Din pdcate, nu am primit un rdspuns favorabil cererii noastre adresati
celor doui institulii.

Pentru perioada verii 2005, am incheiat cu S.C. CONTA PLUS
PREST S.R.L un contract de sponsonzare ce €re ca scop facilitarea accesului
membrilor gi beneficiarilor asociafiei la bazinele de inot din cadrul
complexului VIP san Gim al acestei societ[fi.

Pentru benefi ciarii asocialiei care frecvente az6 Centrul de Zi din
cadrul C.P.C.D."Sancta Maria", s-au achizifionat jucirii adaptate, ce au fost
predate instructorului de educalie inbazaunui Proces verbal de predare-
primire.

in luna decembrie s-a propus un proiect,inparleneriat cu Direclia
General6 de Asistenli Sociald gi Protecfia Copilului Neamf, cu finanlare de
la Autoritatea Na{ionald a Persoanelor cu Handicap, pe linie de buget
A.N.P.H. - CB -2A06. Proiectul se numeqte: ooCentrul de Formare pentru
Asistenli Personali Profesionigti" qi se inscrie in'o Programul privind
protecfia socialE gi integrarea socioprofesionald a persoanelor cu handicap".

' Pe tot parcursul anului 2005 am adresat cereri de sponsonzare unor
societdli comerciale, O.N.G.-uri, institufii ale administraliei locale, persoane
particulare etc.
S-au ob{inut sponsorizdri gi dona}ii const6nd in sume de bani sau bunuri
materiale in valoare de aprox. 4400 RON.



Ct ocazia SdrbStorilor de larnd, am transmis Cereri de Mulgumire gi
Felicitdri de Crdciun tuturor colaboratorilor, finanfatorilor qi sponsorilor din

tard $i striin6tate.

Acorduri qi Parteneriate

Asocialia a incheiat contracte de voluntariat cu specialiqti pentru
consultanl5 gi consiliere, precum qi cu membrii asocialiei ce qi-au oferit
serviciile in cadrul activitililor asociafiei.

S-a incheiat un Acord de parteneriat cu Fundafia Special
Olympics Romflnia, cu sediul tn Bucureqti, str. Pitar Moq nr.27,ap.l3, et.4,
sector 1, cu privire la implementarea programului Reyeaua de Sprijin
Familial.

_ Prin intermediul acestui program, 2 beneficiari ai asociafiei au participatla
.,J' tabdra de vari de la Arbdnaqi, jud. Buzdu, in perioada25-30 august.

Un alt proiect al acestei fundafii - proiectul uParticipd!' - este implementat
in Centrul de zi "Silvia"de c6tre elevi ai Colegiului "Gh. Cartianu" din
Piatra Neamf gi are ca principal obiectiv implicarea comunitE{ii in
schimbarea imaginii cop ilulu i cu dizabi lititi.

S-a incheiat un Contract de parteneriat cu $coala Speciali "Al.
Rogca" din Piatra Neamf pentru implementarea proiectului "Impreund vom
tnvinge",ce are ca obiectiv principal implicarea copiilor preqcolari
beneficiari ai asociafiei in procesul de inv6{6m6nt.

Pregedinte,

Daniela Coman

ffi


