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RAPORT DE ACTIYITATE

ActivitAlile organizate in anul 2012 de cdtre Asocialia Luceafdrul au fost dedicate in marea lor
majoritate Anului European al Voluntariatului, activitdli caxe au promovat intens voluntariatul qi rolul
acestuia ?n procesul de incluziune sociali a persoanelor cu dizabilitifi.

in decursul celor 8 ani de la infiin{are, Asocia{ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -
Luceafbrul, Neam! a reuqit si aducd la indeplinire majoritatea obiectivelor prevlzute in statut,
dovedind cd este o orgarnza[ie care poate aduce servicii importante comunitilii prin recuperarea,
reabilitarea qi mrcgrarea beneficiarilor nogtri.

Activitilile ASPNS - Luceaftrul s-au desfla.qurat pe mai multe planuri , urmirind s5 acopere, pe
cAt posibil, gama de nevoi ale beneficiarilor nogtrii ( activitdli de recuperare gi abilitare prin terapie
ocupafionald, activitdli recreative- sport qi activitifi de timp liber, activitdli medicale, acordarea de
ajutoare financiare gi materiale necesare beneficiarilor, actiivit5li de mediatizare, etc.), activitiifl de
promovare a voluntariatului in rendul tinerilor din comunitate.

La momentul de fata asociatia are un numdr de 50 de beneficiari - copii qi tineri cu dizabilit{i
din Piatra Neamf gi din zonele limitrofe, chiar dacd unii din reprezentanlii lor legali au renunfat la
calitateade membru al asocia,tiei.

Activitdliin cudrul Centrului de Zi Silvia pentru copii cu dizabilitdgi

Continul parteneritul cu Fundafia Haven Speranfa Tururor ce are ca obiectiv derularea in bune
condilii a activitiilii Centrului de Zi Silvia. Conform acestui acor4 A.S.P.N.S.- Luceafhrul, Neam{ pune
la dispozilia personalului implicat in oferirea de servicii din cadrul fundafiei documentafia
beneficiarilor centrului de zi; deasemene4 asocialia pune la dispozifie in mod gratuit, pe durata
existenlei acordului de parteneriat, mobilierul, echipamentele qi materialul didactic ce existii deja in
dotarea centrului centrului de zi, valoarea de inventar al acestora fiind de 9.582,63lei.

Activitd(i de recuperare gi terapie ocapagionald pentru pefioane cu handicap

' Asocia{ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -LuceaJErul, Neamf este un furnizor de
servicii sociale acreditat din anul2007 pentru serviciul'social: "Recuperare prin terapie ocupafionali
pentru persoane cu handicap , activitate ce se desfrqoard la sediul din str. Ion Ionescu de la Brad nr.13

A.S.P.N.S.-Luceafdrul considerb ca prioritari dezvoltarea activitililor de tip centru de zi.
Astfel, in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionali pentru persoane cu handicap, situat
str. lon Ionescu de la Brad nr. 13, se urmdreqte implicarea tuturor beneficiarilor asocialiei (copii, tineri
qi adu$i) prin dezvoltarea de activitbti specifice de terapie ocupalionali, esential[ pentru dezvoltarea
aptitudinilor de munci ale persoanelor cu handicap.

Ca urmare a colabordrii pe care A.S.P.N.S.- Luceafbrul a dezvoltat-o cu Association SPERAM
din Franla - orgarriza[ie care a finanfat in anul 2006 asocia,tia cu suma de 5.000 euro pentru proiectul



"Dezvoltarea Centrului de Zi Silvia pentru copii cu dizabilitdli ( infiinlat gi acreditat de asociafie in
perioada 2004-2007), in anul 2009 arn accesat o finanlare de 2.300 euro pentru proiectul " Dezvoltarea
Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru persoane cu hahd-ieap". Acest proiect avizat
infiinlarea in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupafionald pentru persoane cu handicap a
3 miniateliere de lucru (atelier confeclii obiecte qi decoraliuni diverse, atelier legdtorie-biroticd gi atelier
confeclii textile gi broderie), in care beneficiarii asocia,tiei sd dobdndeascd abilitiilile de via!f,
independentd necesare integrdrii lor in societate gi care si creascd gansele lor pentru angajarea in
munc6.

Datoritd transpaxentei activitililor desfhqurate de cdtre Asocialia Luceaftrul fafi de Association
SPEMM, prin transmiterea periodicd de rapoarte de activitate qi de mostre din diversele lucrdri
executate de citre beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupafionald, conducerea
Association SPERAM a hotdrdt ca gi in anul2010 sf, finanfeze Asociafia Luceafirul cu suma de 1500
euro pentru achizilionarea altor echipamente ( videoproiector, ecran de proiecfie, diverse matrite,
qtante,etc.) iar in anul 20ll am primit incl o finan{are de 430 euro pentru achizitionarea unui
computer.

Obiectivele acestui proiect sunt: abilitarea gi integrarea sociald gi recuperare prin activitili de
terapie ocupafional{ asigwarea de activitili instructiv-educative, de dezvoltare a abilitSlilor qi
talentelor fiecarui beneficiar, stimularea autonomiei personale gi dezvoltarea deprinderilor de via!6
independenti a persoanei cu dizabillt6[i. De asemenea se urmdreqte qi implicarea familiei in procesul de
recuperare qi socializare a persoanei cu drzabilitdli prin participarea acesteia la activitilile derulate.

Deoarece Association SPERAM a asigurat finanJarea doar pentru achrzilia de echipamente qi
materiale, Asociafia Luceafdrul a asigurat partea financiari necesard pentru plata salariilor, taxelor 9i
impozitelor, utilitdtilor gi alte cheltuieli diverse. Toate aceste cheltuieli sunt suportate in marea lor
majoritate din fondurile provenite din campania de strdngere de fonduri prin direcfionarea a 2Yo din
impozitul pe venit desftgurati de c[tre asocialie in fiecare an.

in acelagi timp, am beneficiat in continuare de sprijinul voluntarilor: elevi de la unitIlile de
invdtdmdnt liceal, educatori, invdfdtori, profesori qi specialiqti din diverse domenii ( kinetoterapeut,
psiholog, sociolog, asistent social) pentru desf6qurarea activitdlilor de terapie ocupafionald 9i de
petrecere a timpului liber.

De asemene4 asocia{ia a beneficiat de implicarea studen}ilor de la Facultatea de Psihologie,
Asistenld Sociald, Sociologie din cadrul Universitd{ii "Petre Andrei" din IaSi , care au efectuat stagii de
practicl sau voluntariat.

A ctiv it d( i desfag u r at e tn p art e n er iat :

o Primdria municipiului Piatra Neamg

. Asocialia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafrrul, Neam! qi Primdria municipiului
Piafa Neam! au incheiat un Protocol de colaborare referitoare la Centrul de Spriiin qi Asistenld
Specializatd pentru Copii, situat in PiatraNeamf, str.G.Galinescu nr.ll, constituit ca proiect pilot la

nivelul administraliei publice locale. Serviciile oferite reprezinti o noud abordare, centratd pe

dezvoltarea activitii{ilor recreative, creative, educative qi de socializare a copiilor.
Prin prezenta colaborare se doreqte imbunitiifirea accesului copiilor provenili din familii defavorizate la

servicii de calitate - progfttme educativ- recreative qi de consiliere.
Asocialia Luceaftrul participd cu beneficiarii qi voluntarii sdi la activitifile organizate ?n cadrul

acestui centru, promovAnd incluziunea socialila toate nivelurile.

o Consilial Jude(ean Neam{

Pentru diversele activitilile orgarizate de cdtre Asociafia Luceafrrul gpzduite de cdtre Consiliul
Judelean Neam! Asocialia Luceafbrul a gdsit sprijin din partea instituliei in vederea folosirii in mod
gratuit a sdlilor de festivitili qi conferinle.



o Dire4ia pentra Sport a Jude{ului Neam

in data de 5 iunie 2011, la Stadionul Municipal din Piatra Neam! s-a desfri;urat Crosul
Olimpic, activitate prilejuitd de Ziua Olimpica marcati de c[tre Comitetul Olimpic Internalional in
toata lumea. Direclia Judefeani pentru Sport qi Tineret Neamf a organizato secfiune speciala adresati
persoanelor cu dizabilitili, beneficiare ale diverselor organizalii neguverfttmentale gi institilii din
Piatra Neamf.

Cu ocazia zilei de 1 Iunie - Ziua Internujonald a Copilului, Asocialia de Sprtjin a
Persoanelor cu Nevoi Speciale - Luceafdrul, Neaml a organizat in data de I iunie 2011 o serie de
manifestiiri pentru beneficiarii sdi. Astfel, in locul de joaci amenajat de asociafie in incinta sediului
nostru din str. Ion Ionescu de la Brad nr. 13, qi-au dat intilnire copii gi plrinfi, invitali gi voluntari.
Deoarece anul 2011 este declarat AnuI European aI Voluntariatului,lamatnfestirile dedicate zilei de
I Iunie au participat profesori gi elevi voluntari de la mai multe unitiifi de inv{[mdnt liceal din oragul
Piatra Neam! - Colegiul Nafional "Gheorghe Asachi", Colegiul Nafional de Informaticd gi Colegiul
Nalional "Calistrat Hogaq". Voluntarii au ajutat la impodobirea locului de joaci cu baloane
multicolore, astfel inc0t atmosfera de sdrbStoare s[-i bucure pe copiii gi tinerii beneficiari ai asocia{iei.
In acelaqi timp, elevii au fost partenerii de joacd ai copiilor qi tinerilor cu dizabilitili, participdnd la

toate jocurile sportive, au dansat gi au desenat cu creti coloratii pe asfalt.
Direclia Judeleand pentru Sport si Tineret Nearnl qi Asocia,tia Luceaftrul au organizat o serie de jocuri
distractive pentru copii qi tineri cu dizabllitfii qi elevi, eforturile tuturor concurenlilor fiind r6spldtite cu
diplome de participare. Direclia Judeleand pentru Sport Si Tineret Neamf a oferit gi trei mingi de
baschet noi ce au fost primite cu maf,e bucurie de beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie
Ocupalionald pentru Persoane cu Handicap al Asocialiei Luceafbrul, care sunt pasionafi de jocul de
baschet adaptatpersoanelor cu dizabilitifi.

. fnspectoratul fudqean de fandarmiNeam(

Salarialii Inspectoratului Judelean de Jandarmi Neaml au dorit si fie gi anul in anul 2011
aldturi de beneficiarii Asocialiei Luceaftrul, prin direclionarea a 2o/o din impozitul pe venit cdtre
organiza[ia noasffd.

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

Biblioteca Judefean[ ,,G.T.Kirileanu'1.,leamf prin Filiala de carte striin6" in parteneriat cu
orgarizSia Corpul Picii SUA in Romdnia, prin reprezentantul sdu in Piatra-Neamf, voluntar Tedros
Williams, au iniliag in cadrul Programului de granturilfinanlbri nerambursabile SPA (Small Project
Assistance), un proiect intitulat ,,Punct de informare pentru voluntari la Filiala de carte sffiind"
(,,Volunteer InfoPoint at the Foreign Language Learning Center").

Proiectul se concentreud W constituirea unei baze de date privind activitatea de voluntariat in
comunitatea nem{eand, incadrdndu-se in tematicaAnului European al Voluntariatutui 2011.
Biblioteca Judefeani Neam!, doreqte si se constifuie atdt intr-o resuni informafionald, cdt Si intr-un
punpt de legdturd intre organizafiile-locale deschise activitililor de voluntariat qi persoanele ce doresc sd
desfhqoare ac{iuni de voluntariat. in acest sens, Asocialia Luceaftrul a dorit sd se inscrie pe lista
organizaliilor deschise activitililor de voluntariat participdnd astfel la dezvoltarea comunitifli noastre
locale.

Cu ocazia manifestirilor prilejuite de 3 Decembrie - Ziua Interna{i.onald a Persoanelor cu
Dizabilitdli gi in contextul Anului European aI Voluntariatului , Asociaqia de Sprijin a Persoanelor
ca Nevoi Speciale-Luceafdral a orgatizat in data de 05.12.2011 o activitate ce a avut ca scop
sirb[torirea persoanelor cu dizabilitefl dax qi a voluntarilor ce s-au implicat in promovarea gi
incluziunea sociali a persoanelor cu dizabilitnli qi care a fost gizduiti de cdtre Secfia de imprumut carte
pentru copii a Bibliotecii Judetene ,, GT Kirileanu".



o Jnstitu(ii de tnvd(dmAnt

Au continuat activitiilile cu sprijinul elevilor voluntari din cadnil liceelor din Piafa Neam! :
Liceul de Arti ,,Victor Brauner", Colegiul Nafional ,,Calistrat Hoga;", Colegiul Tehnic ,,Gheorghe
Cartianu", Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Asache", Colegiul National de InformaticS" Grldinila nr.19 cu
program normal din cadrul Grupului $colar,,Dimitrie Leonida".

Pentru activitilile de naturd religioas5, dar gi de voluntariat cu elevii qi profesorii, desftgurlm
activitbfi in parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox Liceal " Sf. implrafi Constantin qi Elena " din
PiatraNeamt.

Scopul tuturor activitifilor in care au fost implicali voluntarii a fost acela de a confibui la
implinirea obiectivelor educalionale gi sociale pentru care funcfioneazi parteneriatele incheiate cu
institu,tiile de inv[fimfln! cu focalizare pe facilitarea intercunoaqterii, interacliunii qi respectului
reciproc, educa{ia pentru toleranli gi acceptare socialE, integrarea sociald a persoanelor cu dizabilitdli.

Au putut fi remarcate, falA de activitilile similare din anii precedenfi, progrese remarcabile
in ceea ce priveqte deschiderea social[ competenlele de comunicare qi sociale ale copiilor gi tinerilor cu
nevoi speciale, dar gi o evolulie atitudinald qi comportamentald a voluntarilor, o creqtere a abilitiilii
acestora de a formula un rdspuns social adecvat.

Participdnd ca voluntari la activit[!ile de terapie ocupafional[ 9i timp liber ce se desfdqoarf, la
centrul asocialiei, elevii au inifiat campanii de strAngere de fonduri pentru Asocialia Luceaftrul ce au
presupus promovarea qi vdnzarea felicitdrilor gi a diverselor ornamente realizate de cLtre beneficiarii
Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru Persoane cu Handicap al Asocia{iei
Luceafdrul, ocazionate de saxb[torile de iarn4 luna mirfiqorului, sdrbltorile pascale, etc.
Aceste campanii de promovare au rolul de a schimba mentalitatea elevilor gi a comunittilii tn ceea ce
privegte penioana cu dizabilitdli- prin mediatizarea activitifile Asociafiei Luceafhrul , dar gi de a strSnge
fonduri pentru achizifionarea materialelor necesare confeclionlrii in continuare a diverselor ornamente
qi decoraliuni.

in contextul Anului European al Voluntariatulzi, Asocialia Luceaftrul a desfbqurat ample

activitdli in care au fost implicafi voluntari- cadre didactice qi elevi de la unitiilile de invdliment din

oraqul PiatraNeam!.
Cel mai important proiect dedicat Anului European al Voluntariatului este proiectul de

antreprenoriat social ,,Schimbd lumea cu un zembetl", avdnd finanfare europeand prin programul

,,Tineret in Acliune" gi derulat de Asocialia ECOSMILE in parteneriat cu Asociatia LuceafErul 9i
Colegiul Na,tional de lnformaticd Piatra Neam!.

Acest proiect a fost diseminat qi in unitAlile de invd,timdnt liceal cu scopul de a promova

voluntariatul in.favoarea copiilor gi tinerilor cu dizabilitftin beneficiari ai Asocialiei Luceafhrul; a fost
prezentat filmul ,,Schimbd lumea cu un zdmbet !", realizat de c[tre elevul Cristian Palin de la Colegiul

National de Informaticd Piatra Neam,L film ce a ab;inut locul I la secliunea Creafie artisticd in cadrul

Salonului Nalional de Creafie qi Inventicd pentru Tineret 2010 ( orgatizat de c[tre Autoritatea

!.{a,tionald pentru Sport gi Tineret in parteneriat cu Comisia Nalionald a Romdniei pentru UNESCO,

Junior Achevment Romhni4 Asociafia FORUM IT gi Societatea de Radiodifuziune Romdnd). Acest

film promoveazi voluntariatul elevilor ln favoarea persoanelor cu dizabilitiili.
Odatd cu inceperea noului an gcolar 20ll-2012, elevii de la clasele a XII-a au predat

gtafeta voluntariatului colegilor de la clasele mai mici, astfel incdt gi acegtia sd devini voluntari

responsabili, s6 se implice in rezolvarea diverselor probleme sociale ale comunitElii in care trdiesc.

Facaltatea de Psihotogie Si $tiinlele Edrcaliei ( disciplinele Asistenfd Sociald 9i Psihologie)

din cadrul Universitdlii "Petre Andrei" din IaSi, a desemnat studenfi care au efectuat stagii de practicd

in cadrul asocialiei. Un num6r mare de studenfi gi-au oferit seviciile de voluntariat.



. . Casa Corpului Didactic

in data de 7 apfilie 2011, s-adesfrgurat Simpozionul Internalianat,$coala Modernd'- edilia a
IX-a, orgarizat de cdfie Casa Corpului Didactic Neaml, avtnd ca temd "Educalie penfu o dezvoltare
durabild" la care

D-na Coman Daniela - preqedinta Asocia(iei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-
Luceafdrul, Nearnt, in calitate de invitat de onoare, a prezintat in cadrul luicrdrilor in plen activitatea
asociafiei, ftcflnd o trecere in revist?i a activitdtilor asocialiei. $i pentru cd anul 2011 este declarat Anul
European al Voluntariatului, s-a fdcut referire qi la activitdf;le derulate iri parteneriat cu unitilile de
invdfdmdnt din oraqul Piatra Neamt , activitdli ce promoveazi voluntariatul profesorilor qi elevilor in
favoarea persoanelor cu dizabilitili qi au ca scop incluziunea sociali a persoanelor cu dizabilitili-
accesul la educalie a copiilor qi tinerilor cu dizabilitiili gi incluziunea pe piala muncii a tinerilor cu nevoi
speciale, dar qi responsabilizarcatinerei generatii.

In cadrul atelierului de prezentare a comunicdrilor didactice gi proiectelor in limba fuance{ a
fost prezentat proiectul " Schimba lumea cu un zambet !", proiect de antreprenoriat social derulat cu
fonduri europene de c[tre Asocialia Ecosmile, beneficiarul proiectului fiind Asocialia Luceafirul.
Prezentarea in limba francezd s-a realizat cu sprijinul d-nei prof. Carmen Corld{eanu. D-na Coman
Daniela a ftcut o prezentare pe larg a produselor realizate ln cadrul proiectului de citre elevii voluntari
de la Colegiul Nalional de Informaticd Piatra Neam!, coordonati de d-na prof. Dorina Mormocea-
preqedinta Asocialiei Ecosmille: platforma elearning Junior Club Luceaftrul, calendarul 2011, pliantul
asociatiei Luceaftrul, frlmul de scurt metraj "Schimba lumea cu un zambet" , film ce a oblinut locul I la
Salonul de Creativitate gi Inventicb Romexpo 2010 de la Bucureqti, magazinul on-line cu produsele

Pe tot parcursul simpozionului, toli participanlii au vizionat o expozilie cu lucrlrile realizate de
c[tre beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupalionald pentru Persoane cu Handicap al
Asociaf iei Luceafdrul.

c Sindicatut Liber al Lucrdlorilor din invdldmdnt Si Cercetare $tiinlifrcd Neaml

in data de 20.05.2011 , d-naMormocea Dorina - in calitate de profesor la Colegiul Nalional de
Informaticl Piatra Neam! qi preqedinte al Asocialiei ECOSMILE qi d-na Coman Daniela-in calitate de
pregedinte al Asocialiei Luceafrrul au primit invitalia de a participa la conferinta de lansare a
proiectului "Promovarea prin activitdfi inovatoare a egalit5{ii de ganse qi de gen in cadrul organizafiilor
partenerilor sociali, cu accent pe institutiile de educafie" (ID - 63072), proiect finanlat din Fondul
Social European 

^- 
"Investeqte in oameni!". Invitafia a fost adresati de cf,fie Sindicatul Liber al

Lucritorilor din Inv[ldmdnt gi Cercetare $tiintific[ Neam!-in calitate de coordonator impreund cu
Federalia Sindicatelor Libere din Invdfdmdnt (F.S.L.I.), Uniunea Judeteana a Sindicat6lor, Libere din
invalnmint BistriF N6siu{ Fundaci6n para el Estudio y Desanollo del Este de Madrid - Spania EFAL
- Ente Formazione Addestramento Lavoratori - Itali4 TILS Romania SRL qi Camporlecchio
Educational - Italia in calitate de parteneri. Lansarea proiectului a avut loc in cadrul Conferinlei

,,Promovarea conceptului egaLith[ii de sange in gcolile din Romania''.
D-nele Mormocea Dorina qi Coman Daniela au prezentat filmul ,,Schimba lumea cu un

zilmbet'- premiat cu locul I la Salonul Nafional de Inventicd gi Creativitate pentru Tineri 2010, precum
gi proiectul de antreprenoriat social cu acelagi nume.

.' Organiza(ii ne guvernamentale

Fanda{ia Special Olyimpics Romania a organrzat mai multe activitii,ti sportive de amploare la care a
au participat sportM de la ASPNS * Luceafarul, astfel:
" Jocurile Nalionale Special Olyimpics Romania ", Bucuregti, 4-7 iunie 2011
" Jocurile Regionale Special Olyimpics Romania ", Bac[tt, 9-11 noiembrie20Il
Toli sportivii participanfi au obtinut diplome 9i medalii.



Fandalia MOTIVATION Romhnia deruleazd cu Asociafia Luceafrrul o convenfie de parteneriat
pentru promovarea pi realizarea obiectivelor comune in domeniul integrdrii socio-profesionale a
persoanelor cu dizabilitdli marginalizate social.

Asoeialia ECOSMILE din Piatra Neotn(, ai cdrei membrii sunt elevi voluntari ai Colegiului Nalional
de Informaticd Piatra Neamf deruleazd doud proiecte cu finanfare europeand prin programul Tineret in
Acliune, numite "schimbd lumea cu un zilmbet !" gi "Cunoaqte Neamful prin TINE(ri) !. tn cadrul
acestor proiecte se desfiqoard activitdli de voluntariat in favoarea copiilor gi tinerilor cu dizabilitdli
beneficiari ai Asociatiei Luceafbrul.
in cadrul proiectului "schimbd lumea cu un zdmbet !" au fost realizate mape de prezentare a Asocialiei
Luceafdrul, pliante, calendare 2011 gi un film de promovare al voluntariatului in favoarea copiilor qi
tinerilor cu dizabiliti{i beneficiari ai Asocia{iei Luceafbrul; a fost dezvoltat site-ul asocia{iei qi a fost
conceputii o platformd de invilare pentru copii qi tinerii cu dizabilitnli.

Asociagin Human HeIp 20lI
,4.S.P.N.S. -Luceafirul, Neam{ a incheiat un protocol de colaborare ce are ca obiectiv
desfigurarea de activit5{i de strdngere de fonduri in beneficiul copiilor gi tinerilor cu dizabilit{i
beneficiari ai asocia{iei Luceaftrul.

Asociagia PROIWENIS - 01 Piatra Neam(

fn luna decembrie 2011 afost incheiatd o convenfie de colaborare infie organiz allile Asociagia
de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale - LuceaJdrul, Neaml, Asocialia PROIWENIS-0I Piatra
Neaml Si Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Neam{.

Ca urmare a acestei colabordri, Asocialia PROIUWNIS-1L Piatra Neaml Si Consiliul Local al
Tinerilor din Piatra Neaml au iniliat o campanie de promovare a imaginii persoanei cu dizabilitili qi
schimbarea concepliei cu privire la statutul acesteia prin implicarea tinerilor din comunitate in activit[li
de voluntariat in sprijinul persoanei cu dizabilit{i.

Aceasti campanie s-a desftrEurat sub genericul o $i tu po(i Ii Mog Crdciun ! , gi s-a
mateializat prin dou[ activitafl deosebite: prima activitate a constat in colectarea de ciffe elevii de la
liceele din Piatra Neamf de fonduri bdnegti, jucdrii, haine qi cirfi pentru beneficiarii Asocialiei
Luceaftrul iar a doua activitate a avut loc in Ajunul Sfintei SArbitori a Naqterii Domnului Nostru Iisus
Hristos cdnd, elevi voluntari au colindat qi l-au insofit pe Mog Criciun acasd la gase dintre beneficiarii
asocialiei imobilizafi in fotolii rulante, acest lucru producdnd o intreagd avalangd de emolii in familiile
vizitate

Activitd(i de mediatiure :

in cadrul emisiunilor ,,$coala pdrinliloru de la postul de televiziune ltv - emisiune realizatd
de d-na Codrula Sava, au fost prezerrtate proiecte noi in care sunt implicafi profesori gi elevi din
unitE{ile de invS{6m6nt liceal din Piatra Neamf, proiecte ce au ca obiectiv promovirea persoanelor cu
dizabilit4i beneficiare ale asociatiei Luceaf rul in contextul manifestiirilor prilejuite de anul 2011,
declarat Anal European al Yoluntaridalul

in emisignea din data 30 martie 2011,D-na Coman Daniela a fost invitat5 sd participe la
aceastd emisiune impreund cu trei elevi din clasa a XI-a C de la Colegiul Nalional de Informatic[ --care

au qi calitatea de voluntari ai Asocia.tiei ECOSMILE a cdrei pregedintd este d-na prof. Dorina
Mormocea de la Colegiul Nafional de Informatici- coordonatorul activitdlilor de voluntariat in favoarea
beneficiarilor Asocialiei Luceafbrul.

in cadrul acestei emisiuni au fost prezentate proiectele de antreprenoriat social ,,Schimbi lumea
cu un zdmbet!" gi ,,Cunoaqte Neamlul prin TINE(RI)", proiecte derulate din fonduri europene prin
programul Tineret in Acliune de cltre Asociafia ECOSMILE , avdnd sprijinul Colegiului Nafional de
lnformaticd Piatra Neam! qi al Asocia,tiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- LuceafErul,
Neam!.



. in data de 29 augast 2011, omamentele qi decoraliunile realiz.ate de c6tre beneficiarii
Asociafiei Luceaftrul au fost expuse in cadrul tirgului ,,Grafitti Si hand-made in culorile Galleria"-
alambic de arte, workshop-uri de arti lpasticS, hand-made, ceramicd. Elevavoluntar[ Ana Sipog de la
Colegiul Nafional "Calistrat Hogaq" a avut inifiativa participdrii la acest tdrg, fiind o modalitate
eficientd de promovare a voluntariatului in favoarea persoanelor cu dizabilitdfi.

. in zilele de 17 Si I8 decembrie 2011, Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Nearnl qi Direclia
Judeleand pentru Tineret Si Sport Neaml, in colaborare cu Galerria Center au organizat t6rgul cu
vdnzare al obiectelor executate manual de cdtre tinerii din Piatra Neam! ce s-a desfdqurat la parterul
centrului comercial . Eleva voluntard Ana Sipog de la Colegiul Nalional *Calisfat Hogaq", Asocialia
de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -LuceaJdrul, Neaml a primit invitafia din partea Consiliului
Local al Tinerilor de a expune in cadrul acestui tirg lucrdrile realizats, de citre beneficiarii Centrului
de Recuperare prin Terapie Ocupafionald pentru Persoane cu Handicap al asociafiei.

o Cu ocazia manifestdrilor prilejuite de 3 Deeembrie - Ziua Interna(innald a Persoanelor cu
Dizabilitdli qi in contextul Anulai European al Voluntariatului , Asociaja de Sprijin a Persoanelor
cu Nevoi Speciale-Luceaftrul a organizat in data de 05.12.201I o activitate ce a avut ca scop
sdrbdtorirea persoanelor cu dizabilitAfl dar qi a voluntarilor ce s-au implicat in promovarea gi
incluziunea sociald a persoanelor cu dizabilitiili qi care a fost gdzduiti de cdtre Sec,tia de imprumut carte
pentru copii a Bibliotecii Judelene ,, GT Kirileanu".

La aceastl manifestare au participat reprezentanti ai autoritdlilor publice locale qi institulii cu
abilitnfl in domeniul protecfiei persoanelor cu dizabilitili, reprezentanti ai diverselor institulii qi
organzalIi neguvernamentale cu care Asociatia Luceaftrul colaboreazd, reprezentanli ai unitililor de
invfi6m0nt cu care A.S.P.N.S. - Luceafbrul deruleazi acorduri de parteneriat profesori gi elevi
voluntari, reprezentanti ai mass-medi4 membrii qi beneficiari ai Asocia4iei Luceafdrul.
Agenda activitdlii a cuprins:
Felicitarea qi acordarea de diplome din partea Asocialiei Luceafdrul tuturor celor care au contribuit la
dezvoltarea caorganiz$re a A.S.P.N.S. - Luceaftrul gi pentru incluziunea sociali a persoanelor cu
dizabilitAli, institu,tii qi voluntari;
Recital de colinde susfinut de "Grupul Psaltic LIGHISMA"aI Seminarului Teologic Liceal ftodox

,,Sfinlii tmp6rati Constantin gi Elena" din PiatraNeamf;
Oferirea de cf,fie reprezentanlii Protopopiatului PiatraNeamf a cadourilor de la Mog Nicolae copiilor qi

tinerilor cu dizabilitiili prezenfi la activitate;
Vizionarea expoziliei cu felicitdri qi ornamente pentru sdrbdtorile de iarni realuate de cdtre beneficiarii
Centrului de Recuperare gi Terapie Ocupafionald pentru Persoane cu Handicap aI Asociafiei
Luceafbrul;

o O campanie importanti de mediatizare a Asocialiei Luceafdrul a fost realizatd. pin
parteneriatul dintre Asocia{ia ECOSMILE qi Colegiul Na,tional de Informaticd Piatra Neam!, prin care
elevi voluntari ai Colegiului Naf,onal de Informatici Piatra Neam! sunt implicali in doud proiecte de
antreprenoriat social derulate prin programul Tineret in Acfiune, numite "Schimbi lumea cu un zAmbet
!" gi "Cunoaqte Neamful prin TINE(ri)". In cadrul acestor proiecte se desfbgoari activit[1i de voluntariat
in favoarea copiilor qi tinerilor cu dizabilitili beneficiari ai Asocialiei Luceafhrul.

., Pe tot parcursul anului, s-au desfbqurat activitili de mediatizare a beneficiarilor gi a activitifilor
desfbgurate de c[tre acegtia in cadrul Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupa{ionali pentru

Persoane cu Handicap al asocialiei, prin organizarea unor expozifii cu vdnzare ale ormamentelor qi

felicitirilor realizate de cdtre beneficiarii centrului cu ocazia lunii mldiqorului, a Sdrbbtorilor pascale
sau sdrbltorile de iarnd. Aceste activitifi au beneficiat de sprijinul profesorilor qi elevilor voluntari din
liceele partenere (Liceul de ArtE "Victor Brauner", Colegiul Na.tional ,,Calistrat Hoga.S", Colegiul
Nalional ,,Gheorghe Asache", Colegiul Nalional de Informatici) sau la diverse institufii- Casa Corpului
Didactic, Consiliul Judelean Neam!.

e Pentru o mai bund mediatizare a activiti,tilor desfbgurate de asocia,tie, au fost reeditate pliante
qi fipe de prezentare, ce au fost distribuite partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor, reprezentantilor
autoritAflor judelene gi locale, reprezentan{ilor mass-media
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intfflniri de lucru , seminarii, conferinqe:

o Casa Corpului Didactic Piatra Neamt '' - -
in data de 7 apritie 2011, s-adesfSgurat Simpozionul Internatjonal ,$coala Modernd'- edilia a

IX-a, organizat de cdtre Casa Corpului Didactic Neaml, avdnd ca temi "Educafie pentru o dezvoltare
durabi16".

c Sindicatul Liber ql Lucrdtorilor din invdldmdnt Si Cercetare $tiinfificd Neam[
ln data de 20.05.2011, a avfi loc conferinJa ,,Promovarea conceptului egaftatii de sange in

qcolile din Romania".de lansare a proiectului "Promovarea prin activitili inovatoare a egafit{ii de qanse
gi de gen in cadrul organizafiilor partenerilor sociali, cu accent pe institufiile de educafie" (ID - 63072),
proiect finanlat din Fondul Social European -'olnvesteqte in oameni!". Invitalia a fost adresatii de cdtre
Sindicatul Liber al Lucritorilor din Invdlnmdnt qi Cercetare $tiinfificn Neam!-in calitate de
coordonator impreun[ cu Federafia Sindicatelor Libere din invSldm6nt (F.S.L.I.), Uniunea Judeteana a
Sindicatelor, Libere din inv46mdnt Bistri{a N5sdud Fundaci6n para el Estudio y Desarrollo del Este de
Madrid - SpaniA EFAL - Ente Formazione Addestramento Lavoratori - Italia TILS Romania SRL gi

Camporlecchio Educational - Italia in calitate de parteneri.
D-nele Mormocea Dorina qi Coman Daniela au prezentat filmul ,,Schimba lumea cu un

zdmbet'- premiat cu locul I la Salonul Nafional de Inventic[ qi Creativitate pentru Tineri 2010, precum
qi proiectul de antreprenoriat social cu acelagi nume.

o PrimdriaMunicipiuluiPiatraNeam!
in luna aprilie 2011, Primtuia Municipiului Piatra Neamf a lansat proiectul Centrului de

Sprijin si Asistenti Specializati pentru Copii, str. Gawil Galinescu nr. 11, Piatra Neamt.
Proiectul finantat de cltre Uniunea Europeani prin Programul Operational Regional 2007-2013

are ca obiectiv imbunbtdtirea calit6tii infrastructurii pentru serviciile sociale din PiatraNeamt cu scopul
asigurdrii unui acces egal al cetbtenilor la astfel de servicii. Beneficiarii acestui proiect sunt 60 de copii

scolari, cu vflrste cuprinse intre 07-18 ani, din Piatra Neamt proveniti din familii defavorizate si

margSnalizate social.

o FundatiaMOTIVATIONRomdnia
Participarea la conferinla de presi din 9 februarie 20Il ce a prezentat rezultatele Centrului

Regional Neam! al Fundaliei Motivation in domeniul integrdrii persoanelor cu dizabilitSli pe piala

muncii ca urmare a proiectului *START pentru egalitatea de ganse a persoanelor cu dizabiliti,ti pe piala

muncii", cofinanlat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013. Acest proiect isi

propune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitifi pe piafa muncii din Regiunile Nord-Vest, Nord-

bst-gi Sud-Vest. De asemene4 s-a discutat despre colaborarea cu institu{iile publice gi private ?n scopul
promovdrii angajdrii cdt mai multor personae cu dizabilitiiti'

Campanii pentru strtngere de fondari :

In anul 2011 ASPNS - Luceafbrul a reuqit sd aibd venituri in valoare de 47.396lei.
in lunile ianuarie- aprilie am deslziqurat campania de str6ngere de fonduri pentru asocialie,

beneficiind de prevederile Legii 57112003, art. 90 ( prevederile Codului Fiscal) care permite fiecdrui

co4tribuabil si poati dispune destinalia unei sume reprezentdnd pdnd la ZYo din impozitul pe veniturile

din salarii oblinute in anul 2010, pentru sponsorizarea entitdfilor nonprofit. Au fost colectate fonduri de

aproximativ 36.9541ei, pdnd la sfirqitul lunii decembrie 2011'
A.S.P.N.S.- Luceafbrul este inscrisd inbaza de date www.doilasuta.ro infiinlati de Asocialia Pentru

Relatii Comunitare din Cluj Napoca.
Pe parcursul anului 2011 am adresat cereri de sponsorizare unor societdli comerciale, O.N.G.-

uri, institufii ale administraliei publice locale, penoane particulare etc., pentru oblinere de fonduri at6t

pentru asocialie in general, cdt qi pentru anumili beneficiari ce aveau nevoie de susfinere financiard

pentu intervenfii chirurgicale, medicafie sau achizilionare de aparaturd necesard recuperirii medicale.

S-au oblinut sponsoriziri gi donalii constind in sume de bani sau bunuri materiale in valoare

de 3.079lei .



Parohia Fdrcag4 jud. Neamf a colectat de la membrii sdi produse agricole (cartofi, mere, fasole,
ceap6, morcov ) pentru a fi donate Asociafiei Luceafhrul. Membrii asociatielau primit produse agricole
in func,tie de cerinta fieclruiq iar produsele care au rdmas au fost donate Centrului de Zi Silvia al
Fundaliei Haven Speranla Tuturor - frecventat qi de beneficiari ai Asociatiei Luceaftrul gi Centrului de
recuperaxe pentru copii Sancta Maria al Consiliului judefeanNeam!.

Cotizaliile qi contribu{iile membrilor asociafiei au fost in valoare de 2.795lei.

S-au acordat ajutoare financiare beneficiarilor asociafiei pentru recuperaxe medicali qi terapii,
pentru achizilionare de scutece de unica folosin{i, etc. tn valoare de 3.570 lei.

O mare parte din venituri vor fi folosite in anul 2011 pentru susfinerea activitiltilor din cadrul Centrului
de recuperare prin terapie ocupa,tionali ( salarii, aclnzi[ri de materiale pi echipamente, achitare utilit5fi).

La fel ca qi ?n anii precedenli, inceperea anului qcolar 2011-2012 a constituit un motiv pentru
ca asocialia si ofere o parte din rechizitele qcolare necesare beneficiarilor asociaJiei integra{i in
inv[!6m0ntul de masi sau invIldmflntul special . Astfel, un numdr de 17 de beneficiari au primit caiete
diverse, hdrtie qi cartoane coloratg pixuri, stilouri gi creioane, creioane colorate qi acuarele, plastilin5,
hdrtie glace gi hdrtie creponatS, etc.

C ampanii pentru sdndtatea abeneJiciatilor:

e A rdmas valabil contractul de sponsorizare cu S.C. CONTA PLUS PREST S.R.Z ce are ca scop
facilitarea accesului membrilor qi beneficiarilor asocialiei la bazinele de inot din cadrul
complexului VIP san Gim al acestei societ5li.

. in perioada rece a anului, Direclia de Sdndtate Publicd Neaml a efectuat o campanie de vaccinare
antigripala a persoanelor cu dizabilithli, campanie de cme au beneficiat beneficiarii gi membrii
Asocialiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- LuceaJdrul, Neaml .

Ac'tivitd(i de timp liber
o orgaxizarcadeexcursii
o practicarea sportului in aer liber sau in sal[ ( tenis de masd" baschet etc)

Acordari Si Parteneriote

Asociafia a incheiat contracte de voluntariat cu specialiqti pentru consultanld 9i consiliere,
precum gi cu membrii asociafiei ce qi-au oferit serviciile in cadrul activiti{ilor asociafiei.
S-au incheiat Acorduri de Parteneriat / Protocol de Colaborare cu institutii de invd![mdnt 9i O.N.G.-

uri.

Preqedinte,

Daniela Coman

j


