
ktWffiffimMwMW-WW
Piatra Neamf, Aleea Ulmilor nr. 24, bl. 83, sc. B, ap. 19, cod 610268, Jud. Neam!
Tel /Fax : 0233-225.167,Tet. mobil: 0741-543.400,
E-mail : asociatial uceafarul@yahoo.com sau dadi coman@yahoo.com
http://asociatialuceafarul.ro si http://eleaming.asociatialuceafarul.ro

N...iS...r... lt,#, &o l t
RAPORT DE ACTIVITATE

in decursul celor 7 ani de la infiinfare, Asociafia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -
Luceaftrul, Neam! a reugit sd aducd la indeplinire majoritatea obiectivelor prevdzute in statut,
dovedind cd este o organizalie care poate aduce servicii importante comunitilii prin recuperarea,
reabilitarea gi integrarea beneficiarilor nogtri.

Asocialia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -LuceaJdrul, Neam[ este un furnizor de
servicii sociale acreditat din anul 2007 pentru serviciul social: "Recuperare prin terapie ocupalionald
pentru persoane cu handicap , activitate ce se desftgoari la sediul din str. Ion Ionescu de la Brad nr.13.

Activitelile ASPNS - Luceafdrul s-au desfbgurat pe mai multe planuri , urmirind sd acopere, pe
cdt posibil, gama de nevoi ale beneficiarilor nogtrii ( activitefl de recuperare gi abilitare prin terapie
ocupalionald, activitdfi recreative- sport qi activitdti de timp liber, activitdti medicale, acordarea de
ajutoare financiare gi materiale necesare beneficiarilor, actiivitdli de mediatizare, etc.)

La momentul de fata asocialia are un num[r de 50 de beneficiari - copii gi tineri cu dizabilitdli
din Piatra Neam! pi din zonele limitrofe, chiar dacd unii din reprezentanlii lor legali au renunlat la
calitatea de membru al asociafiei.

Activitdlitn cadrul Centralui de Zi Silvia pentru copii cu dizabilitdgi

incepdnd cu luna septembrie 2007, activitatea centrului de zi a fost acreditatd de cdtre
Fundafia Haven Speranla Tururor, fundalie cu care asocialia a incheiat un acord de parteneriat ce are ca
obiectiv derularea in bune condilii a activit[]ii Centrului de Zi Silvia. Conform acestui acord,
A.S.P.N.S.- Luceaftrul, Neam! pune la dispozilia personalului implicat in oferirea de servicii din cadrul
fundaliei documentalia beneficiarilor centrului de zi; deasemene4 asocialia pune la dispozilie in mod
gratuit, pe durata existentei acordului de parteneriat, mobilierul, echipamentele gi materialul didactic
ce existd deja in dotarea centrului centrului de zi, valoarea de inventar al acestora fiind de 9.582,63 lei.

Acttvitdli de recuperare Si terapie ocupa(ionald pentru persoane ca handicap

A.S.P.N.S.-Luceaftrul considerl ca prioritard denroltarea activitiitilor de tip centru de zi.
Astfel, in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie OcupalionalS pentru persoane cu handicap, situat
str..Ion Ionescu de la Brad nr. 13, se urmdregte implicarea tuturor beneficiarilor asociatiei (copii, tineri
gi adulli) prin dezvoltarea de activitdli specifice de terapie ocupafionald, esenliald pentru denoltarea
aptitudinilor de muncd ale persoanelor cu handicap.

Ca urmare a colaborlrii pe care A.S.P.N.S.- Luceafdrul a demoltat-o cu Association SPERAM
din Franta - organizatie care a finanlat in anul 2006 asocialia cu suma de 5.000 euro pentru proiectul
"Dezvoltarea Centrului de Zi Silvia pentru copii cu dizabilitdli ( infiinlat gi acreditat de asocialie in
perioada 2004-2007), in anul 2009 arn accesat o finanlare de 2.300 euro pentru proiectul " Demoltarea
Centrului de Recuperare prin Terapie OcupationalS pentru persoane cu handicap". Acest proiect avizat
infiintarea in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru persoane cu handicap a
3 miniateliere de lucru (atelier confeclii obiecte qi decoraliuni diverse, atelier legdtorie-biroticd gi atelier
confeclii textile qi broderie), in care beneficiarii asocialiei s[ dobdndeascd abilitd]ile de viald



independentd necesare
muncd.

lor ?n societate gi care sd creascd qansele lor pentru angajarea in

Datoritd transparenlei activitdlilor desfrgurate de cdtre Asocialia Lueeafdrul fala de Association
SPERAM, prin transmiterea periodicd de rapoarte de activitate gi de mostre din diversele lucrdri
executate de cdtre beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru persoane cu
handicap, conducerea Association SPERAM a hotdrdt ca qi in anul 2010 sd finanleze Asocialia
Luceafdrul cu suma de 1500 euro pentru achtzilionarea altor echipamente.

Obiectivele acestui proiect sunt: abilitarea gi integrarea sociald gi .recuperare prin activitdli de
terapie ocupalionald, asigurarea de activitdli instructiv-educative, de dezvoltare a abilitIlilor gi
talentelor fiecarui beneficiar, stimularea autonomiei personale gi dezvoltarea deprinderilor de viald
independentl a persoanei cu dizabilitdli. De asemenea se urmdregte gi implicarea familiei in procesul de
recuperare gi socializare a persoanei cu dizabilitdli prin participarea acesteia la activitilile derulate.

Deoarece Association SPERAM a asigurat finantarea doar pentru aclltzi[ia de echipamente qi
materiale, Asocialia Luceaftrul a asigurat partea financiard necesard pentru plata salariilor, taxelor qi
impozitelor, utilitefilor gi alte cheltuieli diverse. Toate aceste cheltuieli sunt suporlate in marea lor
majoritate din fondurile provenite din campania de strdngere de fonduri prin direclionarea a 2% din
impozitul pe venit desfbquratd de cdtre asociafie in fiecare an.

In acelagi timp, am beneficiat in continuare de sprijinul voluntarilor: elevi de la unitdlile de
invdldmdnt liceal, educatori, invititori, profesori gi specialigti din diverse domenii ( kinetoterapeut,
psiholog sociolog, asistent social) pentru desfbgurarea activitdtilor de terapie ocupalionali gi de
petrecere a timpului liber.

De asemene4 asociatia a beneficiat de implicarea studenlilor de la Facultatea de Psihologie,
Asistenld Sociald, Sociologie din cadrul Universitdfii "Petre Andrei" din IaSi o care au efectuat stagii de
practicd sau voluntariat.

A ct iv il dli de sfag ar at e tn p arl e n er iat :

o Primdria municipialui Piatra Neaml

in cadrul manifestarilor prilejuite de Zilele Oragului Piatra Neaml, Consiliul Local gi Primdria
municipiului Piatra Neam!, impreund cu Directia pentru Sport a Judetului Neamt, au organizat
activitatea ,, Jocuri sportive pentru persoanele cu handicap" la care au participat gi beneficiari ai
A. S.P.N. S.-Luceaftrul- Neam!.

Cu ocazia activitdlilor orgarizate de Asociatia Luceafdrul pentru I Iunie - Ziua Interna(ionald
a Copilulai, Primdria Piatra Neaml a oferit cdteva cadouri beneficiarilor Centrului de Recuperare prin
Terapie Ocupalional6, darurile fiind aduse de d-na Gean6 Silvia- consilier pe probleme sociale a
primarului.

o Consiliul Judqean Neam(

Pentru toate activitdlile organizate in zilele de 5 mai gi 3 decembie- zile semnificative pentru
persoanele cu dizabilitili gi gizduite de cdtre Consiliul Judelean Neamf, Asocialia Luceafbrul a glsit
sprijin din partea instituliei in vederea folosirii in mod gratuit a sdlilor de festivitdli gi conferinle

' in perioada 3-8 decembrie Holul Mare al Consiliului Judelean Neam! a gdzduit o expozilie cu
vdnzare a omamentelor gi felicitirilor ocazionate de sdrbdtorile de inndrealizate de cdtre beneficiarii
Centrului de Recuperare prin Terapie OcupalionalS pentru Persoane cu Handicap.

o Direc(ia pentru Sport a Jude(alui Neamt

in data de 24 aprilie2010, afost organizatd o competitie sportivi pentru persoanele cu dizabilitdli
pe terenurile de sport din incinta $trandului Tineretului din Piatra Neam!, la care au participat copii,
tineri gi adulli cu diza;bilitdli de la mai multe organizatii neguvernamentale din oraq



In data de 30 mai 2010,la Stadionul Municipal din Piatra Neamt, a avut loc Crosul Olimpic, ce
s-a desfagurat in cadrul manifestdrilor prilejuite de Ziua Olimpicd, organizat de Comitetul Olimpic
International in toata lumea. Direclia pentru Sport a Judelului Neaml.a-organizat in cadrul acestei
manifestiri o sectiune special[ ce se adresezapersoanelor cu dizabilitdli.

Cu ocazia zilei de I lunie - Ziua Internalionald u Copilului, Asocialia de Sprijin a
Persoanelor cu Nevoi Speciale - LuceaJdrul, Neaml a organizat in data de 1 iunie 2010 o serie de
manifestiri pentru beneficiarii sdi. Astfel, in locul de joacd amenajat de asociatie ?n incinta sediului
nostru din str. Ion Ionescu de la Brad nr. 13, gi-au dat intdlnire copii gi pdrinJi, invitali gi sponsori, copii
din comunitate. Directia Pentru Sport a Judetului Neam! a organizat o serie de jocuri distractive pentru
toli beneficiarii asocialiei. Coordonatorul acestor jocuri a fost d-ul Paisa Gheorghe, care a rdspletit
eforturile concurenlilor cu diplome de participare gi premii binegti in valoare de 600 de lei.

o Inspectoratulu JudEean de Jandarmi Neaml a dorit sd fie qi anul acesta aldturi de beneficiarii
Asociatiei Luceaftrul, oferinduJe motive de bucurie cu ocazia zilei de 1 iunie. Astfel, Detasamentul
Mobil de Jandarmi aprezentat un exerciliu demonstrativ cu cdini special dresali. Toli copii prezenli au
avut posibilitatea de a participa activ la aceastd demonstralie, performanlele canine fiind rdspldtite cu
ropote de aplauze gi hohote de rds ! La sfirgitul demonstraliei, copii gi tinerii au dorit sd facd cunogtinld
personal cu minunatele patrupede.

o Biblioteca "G.T. Kirileanu" - o punte de legdturd tntre copii !

in data de 21 martie a fiecdrui an,in intreaga lume este marcatd Ziua Internalionald a
Persoanelor cu Sindrom Down. Astfel, in data de22 martie2010, Asociafia Luceafrrul a organizatun
atelier de lucru in incinta Secliei de literaturd pentru copii a Bibliotecii ,,G.T.Kirileanu" din Piatra
Neamf, la care au participat o parte dintre beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie
Ocupationali pentru Persoane cu Handicap al asocialiei, unii dintre aceqtia fiind diagnosticali cu
Sindromul Langdon Down .

Obiectivul acestui atelier de lucru a fost realizarea de felicitdri ocazionate de Sirbitorile
Pascale, toate lucrdrile realizate fiind expuse in cadrul unei expozitli ct vilnzarre in incinta Sectiei de
literaturd pentru copii. Organizarea expozifiei in aceastl locafie, frecventati de foarte mulli copii din
orag gi de pirintii acestora, este un mod foarte eficient de a face vizibil efortul de integrare in
comunitate a copiilor qi tinerilor cu dizabilitdli.

o Institu(iidetnvftdmAnt

Au contlnuat activitiilile cu sprijinul elevilor voluntari din cadrul liceelor din Piatra Neamf :
Liceul de Artd ,,Victor Brauner", Colegiul Nalional ,,Calistrat Hogaq", Colegiul Tehnic ,,Gheorghe
Cartianu", Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Asache", Colegiul Nalional de Informaticd, Grddinifa nr.l9 cu
program normal din cadrul Grupului $colar,,Dimitrie Leonida".

Pentru activitilile de naturd religioasS, dar gi de voluntariat cu elevii gi profesorii, desfrgurdm
activitili in parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox Liceal " Sf. Imp[rali Constantin gi Elena " din
PiatraNeam!.

Facultatea de Psihologie Si $tiinlele Educaliei ( disciplinele Asisten![ Sociald 9i Psihologie)
din cadrul Universitdlii "Petre Andrei" din IaSi, a desemnat studenli caf,e au efectuat stagii de practicd
in cadrul asociafiei. Un numdr mare de studenli gi-au ofetit seviciile de voluntariat.

o . Casa Corpului Didactic

Cu ocazia manifestdrilor dedicate Sdptdmfrnii Educaliei Globale 13-21.11.2010, Casa Corpului
Didactic Neamf, a adresat Asocialiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafirul, Neamt
invitalia de a participa la proiectul "Totul pentru viald! ", aceastd activitate fiind coordonatd de cdtre
prof.-metodist Gabriela Livia Curp[naru.

Filmul "Schimba lumea cu un zarnbet 1," realizat de citre elewl voluntar Cristi Palin de la
Colegiul Nalional de InformaticdPiatraNeamf a primit llocul I in cadrul proiectului. in acest film sunt



prezentate activitilile derulate de cdtre
favoarea benefi ciarilor asociatiei.
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prezentate activitilile derulate de cdtre Asocialia Luceaftrul, inclusive activititile de voluntariat in
favoarea benefi ciarilor asociatiei.

Cu ocazia manifestdrilor dedicate Sdptdmdnii Educatiei Adullilor, in data de I decemhrie 2010,
Casa Corpului Didactic Neam(, in parteneriat cu Asocia4ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi
Speciale- Luceafirul, Neamt a organzat activitatea desfrgurati sub genericul " Schimba lumea cu un
zambet !", manifestare ce face parte din "Festivalul Nalional al $anselor Tale" - editia 2010.

Invitatul special al acestei activitlfi este Asocialia ECO SMILE din Piatra Neam! care va
prezenta proiectul "schimba lumea cu un zambet", finanlat din fonduri europene prin programul

Tineret in Acliune.
Temele abordate in cadrul acestei activitati au fdcut referire la promovarea accesului la

educatie a copiilor gi tinerilor cu dizabilitdli precum gi promovarea incluziunii pe piala muncii a
tinerilor cu nevoi speciale La finalul prezentirilor, participanlii au vizionat o expozilie cu vdnzare a
ornamentelor gi felicitdrilor ocazionate de sdrb[torile de iamdrealizate de cdtre beneficiarii Centrului de
Recuperare prin Terapie OcupationalS pentru Persoane cu Handicap, Casa Corpului Didactic Piatra
Neam! gdzduind aceastd expozilie pdnd in data de 17 decembrie 2010.

. OrganizSlii ne guvernamentale

Asocialfu (Jmanitard Ioana in parteneriat cu Complexul Turistic Dorule( Si Funda(ia Special
Olyimpics Rommia au organizat in perioada 20-25 aprilie 2010 "Olimpiada Nalionald Special
Olympics Retezat". La aceasti competilie au participat qi o delegatie de sportivi ai Asocialiei
Luceaftrul.

Funda(ia Speciat Olyimpics Romanin a organizat la Satu Mare, in perioada 18-21 iunie 2010

" Jocurile Nalionale Special Olyimpics Romania ", la care a participat gi o echipa de sportivi de la
ASPNS - Luceafarul. Toli cei patru sportivi participanfi au oblinut diplome qi medalii.

Fundatja Casa Speranpi din Iagi a participat cu o delegatie de sportivi la competiliile de la Satu Mare
gi Retezat, delegatia de la Asocialia Luceaftrul deplasdndu-se cu acelagi mijloc de transport. Cele doul
organizalii au orgarizatmai multe vizitela obiective turistice din zonele respective, la care au participat

beneficiarii qi membrii ai Asociafiei Luceafhrul.

Funda(ia MOTIVATION Romilnia deruleazd cu Asocialia Luceafrrul o convenlie de parteneriat
pentru promovarea qi realizarea obiectivelor comune in domeniul integrdrii socio-profesionale a
pers oanelor cu dizabilitdti marginalizate soci al'

Asocialia ECOSMILE din Pialra Neam(, ai cdrei membrii sunt elevi voluntari ai Colegiului Nalional
de Informaticd Piatra Neam!, deruleazd doud proiecte cu finanlare europeand prin programul Tineret in
Acfiune, numite "schimbd lumea cu un zdmbet !" gi 'oCunoaqte Neamlul prin TINE(ri) !. in cadrul
acestor proiecte se desftgoard activitIli de voluntariat in favoarea copiilor gi tinerilor cu dizabilitili
benefi ciari ai Asocialiei Luceafrrul.
in cadrul proiectului "schimbd lumea cu un z6mbet !" au fost realizate mape de prezentare a Asocialiei
Luceaftrul, pliante, calendare 2011 gi un film de promovare al voluntariatului in favoarea copiilor 9i
tinerilor cu dizabilitIli beneficiari ai Asociatiei Luceafbrul; a fost denoltat site-ul asociatiei gi a fost

conceputd o platformd de invdtare pentru copii gi tinerii cu dizabilitili.

Asocia(ia (Imanitard "Noi De Asemenea" a dorit sd fie solidard cu Asociatia Luceaftrul cu ocazia
zilei de I Iunie, astfel cd toti beneficiarii asocialiei au primit cadouri constdnd in articole de
imbrdcdminte ( pantaloni).

Activitd(i de medializarc :

4



Vi/

o in cadrul emisiunii ,,$coula pdrinlilor" de la postul de televiziune ltv - emisiune realizatd de
d-na Codrula Sava, din 3 msrtie 2010 a fost prezentat un material filpat la Centrul de Recuperare
prin Terapie Ocupa{ionald pentru Persoane cu Handicap al asocialiei. Acest material s-a dorit a fi o
prezentare a activitefllor de terapie ocupalionald la care participd activ o parte dintre beneficiarii
asocialiei, precum gi opiniile pirinlilor acestor copii gi tineri cu dizabilitali despre recuperarea gi
integrarea lor in comunitate cu sprijinul prin intermediul activitdlilor desfbgurate in cadrul centrului.

. Asocialia Luceafrrul a fost prezentd in luna martie la Expozilia Nalionald ,, Md4igor 2010"
organizatd de cdtre Asocialia Cultural-$tiinfificd ,,Vasile Pogor" din lagi, cu un numd.r de 10 felicitdri
realizate in cadrul a trei ateliere de lucru, la care au participat gi elevi voluntari de la Liceul Pedagogic

,,Gheorghe Asachi", Liceul de Artd ,,Victor Brauner" gi Colegiul Nalional ,,Calistrat Hogag". La aceastd
expozilie au fost expuse peste 600 de felicitnri realizate de elevi din toati lara. La finalul expoziliei,
toate aceste felicitiiri au fost ddruite persoanelor vdrstnice din cdminele de bdtrani din oragul Iaqi, cu
ocazia zilei de I Martie.Ca o apreciere a lucrErilor realizate in parteneriat cu elevii voluntari, Asociafia
Luceafdrul a primit diploma de participare, fiind clasatii pe locul I.
Participarea laExponliaNalionald,, Mdrligor 2010's-a dorit a fi un exemplu de bund practicd in ceea
ce privegte colaborarea dintre unitiilile de invSldmdnt gi organizatiile neguvemamentale

o Cu ocazia ,Zilei Interna(ionale de Luptd impotriva Persoanelor cu Dizabititdli", in data de 5
mai 2010, ?n Sala ,,Calistrat Hogag" a Consiliului Judelean Neam! a avut loc concertul de caritate
organizat la iniliativa elevilor clasei a XII-a Artd a Liceului de Artd ,,Victor Brauner", in colaborare cu
Siminarul Teologic Liceal Si Ortodox ,,Sfinlii fmpdrali Constantin Si Elena" din Piatra Neam!. gi
Asocia[ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale - LuceaJdrul

in cadrul activitefii, a fost prezentatd auditoriului o expozitie cu lucrdrile realizate de cdtre
beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupafionald pentru Persoane cu Handicap al
Asocialiei Luceaftrul.

. in data de 11 iunie 2010,la invitalia Colegiului National de Informaticd Piatra Neam! , d-na
Coman Daniela - preqedinta A.S.P.N.S.- Luceaftrul a participat la o activitate organizatd in cadrul
manifestirilor prilejuite de Conferin{a UNIFERO ( Uniunea Intemationald a Femeilor Romdne ) ce s-a
desftguratin perioada l0-13 iunie.

Astfel, Colegiul Nalional de Informaticd a fost gazda membrilor gi invitalilor UNIFERO pentru
cAteva ore, pentru a-gi prezenta Proiectele Europene, activitate ce s-a desfrqurat in Laboratorul

,,Phare", cu participarea profesorilor gi elevilor liceului, care gi-au prezentat diversele proiecte
finalizate sau in desfdqurare.

Cu aceastd ocazie, au fost prezentate gi proiectele realizate de elevii liceului ?n cadrul
activitdtilor ocazionate de ,,sdptimdna Educaliei Globale- Hran[ pentru Toti ,, - desfrgurat in perioada
18-22 noiembrie 2009, sub indrumarea d-nelor prof. Dorina Mormocea gi Mdndru Mariana gi denumite
generic ,,schimbd lumea cu un zdmbet!"- calendar 2010, film promotional gi site-ul asociafiei.

Organizatoii au dorit sd prezinte invitalilor o expozilie cu o parte din lucrdrile realizate de
beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru Persoane cu Handicap al
asocialiei, lucrdri realizate ct ocazia diferitelor evenimente qi promovate prin intermediul expoziliilor
organizate in cadrul unitSlilor de inv6!5mdnt liceal din PiatraNeamt.

., in zilele de 6 si 7 noiembrie 2010, Consiliul Local al Tinnerilor din Piatra Neaml qi Direclia
Judeleand pentru Tineret Si Sport Neaml, in colaborare cu WinMarh Shopping Centers au otganizat
tdrgul cu vilnzare al obiectelor executate manual de cdtre tinerii din Piatra Neamt ce s-a desftgurat la
parterul magazinului WinMarkt Petrodava .

La iniliativa a trei eleve voluntare de la Colegiul Nalional "Calistrat Hogaq", Asocia{ia de
Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -Luceafdrul, Neaml a primit invitalia din partea Consiliului
Local al Tinerilor de a expune in cadrul acestui tdrg lucrdrile realizate de cdtre beneficiarii Centrului
de Recuperare prin Terapie Ocupationald pentru Persoane cu Handicap al asocialiei.

o Cu ocazia manifestdrilor prilejuite de ziua de 3 Decembrie - Ziua Interna(ionald de
Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilitdli, Asocia{ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -



\,

LuceaJdrul in parteneriat cu Asocialia Ecosmille qi Colegiul Nalional de Informaticd Piatra Neaml a
organizat in data de 03.12.201fl in sala ,,Mihail Sadoveanu" a Consiliufui Judelean Neam! o activitate
ce a avttt ca scop lansarea proiectului ,,Schimbd lumea cu un zdmbet!".'Acest proiect este derulat de
cdtre Asocialia Ecosmille qi finanlat de cdtre Comunitatea Europeani prin programul Tineret in
Acliune. Au fost prezentale mapele proiectului, pliantele, calendarele 2011, filmul de scurt metraj
"schimbd lumea cu un zAmbet !" gi platforma de invdlare "Junior Club Luceaftrul".

La finalul manifestdrii , toli participanlii s-au bucurat de recitalul de colinde susfinut de cdtre

i'Grupul Psaltic LIGHISMA" format din elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sfinlii
Impdrafi Constantin gi Elena" din PiatraNeam!, dirijat de cdtre Iftime Albert.

Toli participanfii au putut viziona apoi expozilia cu omamente pentru sirb[torile de iarnd
realizate de cdtre beneficiarii Centrului de Recuperare gi Terapie Ocupafionald pentru Persoane cu
Handicap al Asocialiei Luceaftrul, av6nd posibilitatea de a face donalii in schimbul acestora.

o O campanie importanti de mediatizare a Asociatiei Luceafrrul a fost realizatd p/rn
parteneriatul dintre Asocialia ECOSMILE gi Colegiul Nalional de Informaticd Piatra Neam!, prin care
elevi voluntari ai Colegiului Nalional de Informaticd Piatra Neam! sunt implicali in doui proiecte de
antreprenoriat social derulate prin programul Tineret in Actiune, numite "Schimbd lumea cu un zdmbet
!" gi "Cunoagte Neamtul prin TINE(ri) !. In cadrul acestor proiecte se desfbgoard activitefl de
voluntariat in favoarea copiilor gi tinerilor cu dizabilitdfi beneficiari ai Asociafiei Luceaftrul.

o Pe tot parcursul anului, s-au desftgurat activitdli de mediatizare a beneficiarilor gi a activitd{ilor
desfiigurate de cdtre acegtia in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru
Persoane cu Handicap al asocialiei, prin organizarea unor expozilii cu vdnzare ale ormamentelor gi
felicitdrilor rcalizate de cdtre beneficiarii centrului cu ocazia lunii mirfigorului, a Sdrbltorilor pascale
sau sdrbdtorile de iarnd. Aceste activitili au beneficiat de sprijinul profesorilor gi elevilor voluntari din
liceele partenere (Liceul de Arti "Victor Brauner", Colegiul Nalional ,,Calistrat Hogag", Liceul
Pedagogic ,,Gheorghe Asache", Colegiul Nalional de Informaticd) sau la diverse institulii- Casa
Corpului Didactic, Consiliul Judetean Neamt.

o Asocia[ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafbrul, Neam! este prezentatd in
uGhidul de bune practice tn dezvoltarea abilitd4ilor de vialdu realizat de cdtre Asocialia de Sprijin a
Copiilor Handicapali Fizic- Romdnia.

Pentru o mai bund mediatizare a activitdlilor desftgurate de asociafie, au fost reeditate pliante
gi fige de prezentare, ce au fost distribuite partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor, reprezentanlilor
autoritdlilor judelene qi locale, reprezentanlilor mass-media.

intilhiri de lucru, seminarii, conferinle :

Primdria Municipiului Piatra Neam!
Direclia de Munci qi Protectie SocialSNeam!
ANICADO - Ziua Internalionald pentru Eliminarea Discrimindrii

Campanii pentru stitngere defonduri :

In anul 2010 ASPNS - Luceafhrul a reugit si aibd venituri in valoare de 55.674lei.
tn lunile ianuarie- aprilie am desfrqurat campania de strdngere de fonduri pentru asocialie,

beneficiind de prevederile Legii 57112003, art. 90 ( prevederile Codului Fiscal) care permite fiecdrui
contribuabil sd poatd dispune destinatia unei sume reprezentdnd pdnd la 2o/o din impozitul pe veniturile
din salarii oblinute in anul 2007, pentru sponsorizarea entitililor nonprofit. Au fost colectate fonduri de
aproximativ 39.178lei, p6nd la sfirgitul lunii decembrie 2010.
A.S.P.N.S.- Luceafbrul este inscrisd inbaza de date www.doilasuta.ro infiinlatd de Asociayia Pentru
Rela{ii Comunitare din Cluj Napoca.

Pe tot parcursul anului 2010 am adresat cereri de sponsorizare unor societdli comerciale,
O.N.G.-uri, institulii ale administraliei publice locale, persoane particulare etc., pentru oblinere de



fonduri at6t pentru asocialie in general, cdt gi pentru anumili beneficiari ce aveau nevoie de suslinere
financiari pentu intervenfii chirurgicale, medicalie sau achizilionare deqaparaturd necesar6 recuperirii
medicale. S-au obfinut sponsorizdri gi donalii const6nd in sume de bani sdffiunuri materiale in valoare
de 5.273lei .
cotiza[iile gi contribuliile membrilor asociatiei au fost in valoare de 4. 182 lei.
S-au acordat ajutoare financiare beneficiarilor asociatiei pentru recuperare medicald
achizilionare de scutece de unica folosintd,.
O mare parte din venituri vor fi folosite in anul 2011 pentru suslinerea activitdlilor din cadrul Centrului
de recuperare prin terapie ocupalionald ( salarii, achrzilii de materiale gi echipamente, achitare utilitdfi).

La fel ca gi in anul2009, inceperea anului gcolar 2010-2011 a constituit un motiv pentru ca
asocialia sd ofere o parte din rechizitele gcolare necesare beneficiarilor asocialiei intigrali in
invdl5mdntul de masd sau invdldmdntul special . Astfel, un numdr de 22 de copii au primit caiete
diverse, hdrtie gi cartoane colorate, pixuri, stilouri qi creioane, creioane colorate gi-acuareie, plastilind,
hdrtie glace gi hdrtie creponatd, etc.

C amp an ii p e ntr u s dn dt at ea a b e n efrc iar il o r :

o A rdmas valabil contractul de sponsorizare cu,S.C. CONTA PLUS PREST.g.R.Z ce are ca scop
facilitarea accesului membrilor gi beneficiarilor asociatiei la bazinele de inot din cadrul
complexului VIP san Gim al acestei societiili.

. in perioada rece a anului, Direclia de Sdndtate Publicd Neaml a efectuato campanie de vaccinare
antigripald a persoanelor cu dizabilitilli, carnpanie de care au beneficiat beneficiarii gi membrii
Asocialiei de sprijin a Persoanelor cu Nevoi speciale- LuceaJdrul, Neaml .

Activitd(i de timp liber
o vizionarea de spectacole de circ
o orgarizarea de excursii
o practicarea sportului in aer liber sau in sald ( tenis de masi, baschet, etc)

Acorduri Si Parteneriate

Asociatia a incheiat contracte de voluntariat cu specialigti pentru consultanld gi consiliere,
precum gi cu membrii asocialiei ce qi-au oferit serviciile in cadrul activitdlilor asocialiei.
S-au incheiat Acorduri de Parteneriat / Protocol de Colaborare cu institulii de invdldmdnt qi O.N.G.-
uri.

Pregedinte;

Daniela Coman

pentru
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