
1 

 

     
Piatra Neamţ, Aleea Ulmilor nr. 24, bl. B3, sc. B, ap. 19, cod 610268, Jud. Neamţ                                                                   
Tel / Fax :  0233-225.167, Tel. mobil : 0741-543.400,  
E-mail : asociatialuceafarul@yahoo.com sau dadi_coman@yahoo.com  
http://asociatialuceafarul.ro si https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul           

Nr. 38 /9.03.2019 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 al Președintelui Consiliului Director 

  
   
 Ca în fiecare an, activităţile ASPNS - Luceafărul desfășurate pe parcursul anului 2017 sunt dedicate 
procesului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi şi s-au desfăşurat pe mai multe planuri, 
urmărind să acopere, pe cât posibil, gama de nevoi ale beneficiarilor noştrii ( sprijin pentru încadrarea în 
învățământul de masă al copiilor cu CES, activităţi de recuperare şi abilitare prin terapie ocupaţională, 
terapie psihologică şi kinetoterapie, activităţi recreative- sport şi activităţi de timp liber, excursii, acordarea de 
ajutoare financiare şi materiale necesare beneficiarilor, actiivităţi de mediatizare, etc.), activităţi de 
promovare a voluntariatului în rândul tinerilor din comunitate. 
La momentul de faţă,  asociaţia are un număr de 50 de beneficiari – copii şi tineri cu dizabilităţi din Piatra 
Neamţ şi din zonele limitrofe, indiferent dacă  reprezentanţii lor legali mai au sau nu calitatea de membru al 
asociaţiei. 
 
Activităţi în cadrul Centrului de Zi Silvia pentru copii cu dizabilităţi 
  

Continuă parteneriatul cu Fundaţia Haven Speranţa Tururor ce are ca obiectiv derularea în bune 
condiţii a activităţii Centrului de Zi Silvia. Conform acestui acord, A.S.P.N.S.- Luceafărul pune la dispoziţie în 
mod gratuit, pe durata existenţei acordului de parteneriat,  mobilierul, echipamentele şi materialul didactic  
ce există deja în dotarea centrului de zi, valoarea de inventar al acestora fiind de 9.582,63 lei. 
 
Activităţi de recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități  

 

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ a primit spre folosinţă 
gratuită un spaţiu într-o clădire din str. Ion Ionescu de la Brad nr.13 (cartier Ciritei), începând cu data de 
31.08.2006.  
          Începând cu anul 2007, A.S.P.N.S.- Luceafărul este furnizor de servicii sociale acreditat, conform 
Certificatului de Acreditare  Serie AF nr.  001097 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, iar pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru recuperare 
prin terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități, ce  funcţionează în  acest spaţiu, deținem 
Licența de funcționare serie LF nr. 0001672/15.02.2016 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice.  

În cadrul centrului de zi se organizează şi activităţi instructiv-educative, de socializare şi timp liber 
(recreative şi sportive) ce se adresează tuturor beneficiarilor asociaţiei.  

 
Activitățile desfășurate în cadrul centrului de zi au ca obiective: abilitarea şi  integrarea socială şi  

recuperare prin activităţi de terapie ocupaţională, asigurarea de activităţi  instructiv-educative, de dezvoltare 
a abilităţilor şi talentelor fiecarui beneficiar, stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă a persoanei cu dizabilităţi. De asemenea, se urmăreşte şi implicarea familiei în procesul 
de recuperare şi socializare a persoanei cu dizabilităţi prin participarea acesteia la activităţile derulate. 

Furnizarea serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi se realizează atât cu  personal angajat 
(coordonator centru de zi, asistent social, instructor de educație), cât și în baza contractelor de prestări 
servicii specializate cu furnizori de servicii autorizaţi (Cabinet Individual de Psihologie Băluț Elena, Cabinet 
Medical Individual Kinetoterapeut Racariu Vasile). 

Copiii și tinerii  Asociației Luceafărul au beneficiat, în baza unor protocoale de colaborare, de cursuri 
gratuite: cursuri de înot oferite de  Asociația Club Sportiv Delmadi Piatra Neamț, cursuri de dansuri populare 
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oferite de Palatul Copiilor Piatra Neamț, Ansamblul Folcloric ”Comorile Neamțului” și Școala Populară de 
Artă din cadrul Centrului pentru Artă și Cultură ”Carmen Saeculare”.  

 
Susţinerea financiară pentru funcţionarea centrului este asigurată de către asociaţie prin campania 

de strângere de fonduri desfăşurată de către asociaţie în fiecare an: prin direcţionarea a 2% din impozitul pe 
venit a persoanelor fizice (88.270 lei), prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit al companiilor și 
donații (30.708 lei), din activități fără scop lucrativ(14.538 lei obținuți din vânzarea decorațiunilor realizate de 
către beneficiarii centrului cu ocazia mărțișorului, sărbătorilor pascale și de iarnă, etc.),  dar și din contribuția 
beneficiarilor de 100 lei / lună pentru serviciile sociale furnizate (7.400 lei). 

Cheltuielile centrului de zi au fost : cheltuieli cu personalul= 24.147 lei, taxe și impozite datorate 
statului= 5.500 lei, servicii executate de terți (servicii psihologice, kinetoterapie, medic medicina muncii, 
SSM, etc.)=24.260 lei, utilitățile=2.500 lei, alte cheltuieli diverse pentru achiziţionarea de materiale, 
echipamente, reparaţii şi întreţinere,etc. 

Asociaţia Luceafărul a beneficiat în continuare de sprijinul voluntarilor ( profesori și elevi de la unităţile 
de învăţământ- parteneri educaționali şi specialişti din diverse domenii)  pentru  desfăşurarea activităţilor  de 
terapie ocupaţională şi de petrecere a timpului liber. Pentru a facilita participarea elevilor voluntari la 
activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru 
persoane cu dizabilități, în fiecare miercuri, programul de activitate a centrului se desfășoară în intervalul 
orar 13.00 – 17.00. 
    
Activităţi desfăşurate în parteneriat: 
 

 Primăria municipiului Piatra Neamţ  
 

 În data de 11 ianuarie 2017, conducerea Primăriei  Municipiului Piatra Neamț a invitat cele mai 
reprezentative organizații neguvernamentale din Piatra Neamț să participe la o consfătuire ce a avut ca 
subiect de discuție îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și societatea civilă.  

Unele dintre subiectele sensibile discutate în cadrul acestei întâlniri s-a referit la:  nealocarea de către 
municipalitate a unor  spații în care organizațiile neguvernamentale care derulează activități în domeniul 
social să-și desfășoare activitățile; modalitățile de accesare a finanțărilor nerambursare de la bugetul 
Primăriei Piatra Neamț, forma și conținutul Ghidului solicitantului pentru aceste finanțări; Implicarea societății 
civile în proiecte care să pună în valoare orașul și potențialul turistic al acestuia; participarea la discuțiile 
privind repartizarea bugetului local pe categorii de cheltuieli. 

 În data de  30 ianuarie 2017, city-managerul Municipiului Piatra Neamt a organizat la Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamt, un eveniment independent- prima editie a Forumului Societatii Civile 
Nemtene, la care au fost invitați voluntarii si liderii ONG-urilor din Neamt, dar si alti furnizori de „citizenship”, 
oameni responsabili și activi, antreprenori sociali, oameni de afaceri, formatori de opinie, reprezentanți mass 
media. 

La Forum a fost prezent, printre alți invitați speciali din țară și din strainătate, Alexandru Cumpănașu 
– Președintele Asociației pentru Implementarea Democrației și Președintele Coaliției Naționale pentru 
Modernizarea Romaniei (CNMR), cea mai puternică structură asociativă a organizațiilor apolitice, non-
guvernamentale și de interes public din România. 
  

 Pentru a respecta condiţiile obligatorii impuse de Standardele minime de calitate pentru serviciile 
sociale acordate în comunitate  organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităti, 
ASPNS- Luceafărul a întreprins următoarele demersuri: 

1. Asociația Luceafărul a solicitat sprijinul Primăriei Piatra Neamţ, Inspectoratului Școlar Județean 
Neamț şi Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” pentru obţinerea unui spaţiu suplimentar, în mod gratuit, 
pentru o perioada de minim 10 ani,  de la Grădinița nr.19, ce nu mai desfășoară nici o activitate didactică în 
această locaţie. Începând cu luna septembrie 2016, acest spațiu, ce cuprinde 1 sală de activități și trei 
grupuri sanitare,  a rămas nefolosit până în present. Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 
„Dimitrie Leonida” a dat aviz negativ cererii asociaţiei noastre. 

2. Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul a solicitat şi a primit de la 
Primăria Piatra Neamţ  dreptul de folosință gratuită, pentru o perioada de 10 ani, a Punctului termic nr.19, 
situat în cartierul Dărmănești, în vederea transformării acestuia în centru de zi pentru persoane cu 
dizabilități, conform HCL nr. 347/23.12.2016. Această solicitare a fost necesară pentru că Asociația 
Luceafărul şi-a propus să acceseze o finanțare prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020), 
Axa prioritară 8 (Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale) pentru transformarea acestui punct termic în 
centru de zi pentru persoane cu dizabilități, în conformitate cu tipul de proiect eligibil prin POR- reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de 
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zi, centre „respiro”, etc.).  În acest sens, Asociaţia Luceafărul a obţinut Autorizaţia de construire nr. 
500/04.12.2017. 

Precizăm că Ministerul Fondurilor Europene a hotărât ca finanţările pentru centrele de zi dedicate 
copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi să fie atribuite doar DGASPC-urilor din câteva judeţe din ţară, judeţul 
Neamţ nefiind pe această listă scurtă, avându-se în vedere dezinstituţionalizarea acestor categorii de 
persoane beneficiare de măsură de protecţie specială. 

Pentru că devizul general de lucrări este estimat la suma de 755.650.00 lei, fără o sursă de finanţare 
nerambursabilă, Asociaţia Luceafărul este în imposibilitatea de a finaliza acest proiect. 

    În acest moment, ASPNS-Luceafărul este în pericol de a-i fi ridicată Licenţa de funcţionare a 
centrului de zi din şi din cauza situaţiei deplorabile în care se află instalaţia electrică a clădirii, ce nu mai 
corespunde exigenţelor Autorizaţiei de securitate la incendiu emisă de ISU. De menţionat că acoperişul 
clădirii este grav deteriorat, astfel încât scurgerile de precipitaţii au afectat tavanul clădirii, ceea ce a dus la 
desprinderea tencuielii şi apariţia mucegaiului. 

 
 Acordul de parteneriat încheiat cu Primăria Piatra Neamţ permite soluţionarea unor probleme şi 

situaţii cu care se confruntă beneficiarii asociaţiei şi familiilor lor; 
 

 Consiliul Judeţean Neamţ 
 
 Pentru diversele  activităţile organizate de către Asociaţia Luceafărul, conducerea  Consiliului 

Judeţean Neamţ  și-a oferit sprijinul în vederea folosirii în mod gratuit a sălilor de festivităţi şi conferinţe. 
   

Consiliul Consultativ al Tinerilor 
 

 În data de 2 mai 2017, cu ocazia Zilei Tineretului,  Tinerii nemțeni și oaspeți din țară, care 
reprezintă Consiliul Tineretului din România, au participat, la Consiliul Judetean Neamt, la o întrunire ce a 
dezbătut  proiecte de viitor importante pentru acest segment al populației dar și pentru societatea în care 
trăim. Asociația Luceafărul, ca organizație ce desfășoară activități de voluntariat cu tinerii, este membră a 
Consiliului Consultativ pentru Tineret, înființat de către Consiliul Judetean Neamt 

 În data de 7 decembrie 2017, Consiliul Judetean Neamt , prin Centrul pentru Artă și Cultură 
”Carmen Saeculare” și cu sprijinul Consiliului Consultativ pentru Tineret și al  ”Centrului pentru voluntariat 
Neamț” a organizat Gala Ambasadorilor Nemțeni pentru a premia excelența din diferite domenii de 
activitate. D-na Coman Daniela, președinta ASPNS-Luceafărul, fost onorată cu Premiul special la categoria 
”Asistență socială”, pentru activitatea desfășurată în beneficiul copiilor și tinerilor cu dizabilități. 
 

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Neamţ 
 

 Este valabil acordul de parteneriat încheiat cu această instituţie, prin intermediul căruia putem 
soluţiona multe din problemele cu care se confruntă beneficiarii asociaţiei şi familiilor lor; 

 Asociaţia a beneficiat de decontarea biletelor emise în baza Legii 448 din 2006 folosite pentru 
organizarea unor excursii cu membrii şi beneficiarii asociaţiei; 

 În data de 27 noiembrie 2017, DGASPC Neamț a organizat la Sala de festivități a Consiliului Județean 

Neamț un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, zi marcată pe întreg mapamondul 

în data de 3 decembrie. Sloganul spectacolului a fost : ”Privesc! Învăț! Iubesc!Simt! Trăiesc! SUNT EU! SUNT 

CA TINE!”. Beneficiarii Asociației Luceafărul au evoluat pe scenă cu sprijinul voluntarilor de la Ansamblul 

Folcloric ”Comorile Neamtului”, alături de copii și tineri cu dizabilități din centrele rezidențiale din subordinea 

DGASPC Neamț și din Centrele scolare de educație incluzivă din județul Neamț.  

 Asociația Luceafărul colaborează, în baza unor Protocoale de colaborare cu instituțiile de protecție 

special din subordinea DGASPC Neamț: 
 
      1.Centrul  de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Păstrăveni 

 
      În data de 20 septembrie 2017, 5 dintre beneficiarii centrului de zi au participat la a treia ediție a 

”Festivalului sportului”, o competiție sportivă organizată de către CRRPH Păstrăveni, alături de sportivi de 
la centrele de recuperare pentru persoane cu handicap și școli speciale din județul Neamț. Sportivii au primit 
medalii, diplome de participare, cadouri și flori, fiecare după merit. 

 
  
 

https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor?fref=mentions
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  2.Complexul de Servicii ”Elena Doamna” 
 
  Deși Asociația Luceafărul oferă servicii sociale comunității de 14 ani, nu avem un spațiu adecvat în care 

să ne desfășurăm unele dintre activitățile dedicate tuturor beneficiarilor asociației. Cu acordul conducerii 
DGASPC Neamț și al Complexului de Servicii ”Elena Doamna”, pe parcursul anului 2017, am desfășurat 
activități sportive și distractive în spații puse la dispoziție  în această locație. 

 Începând cu 19 octombrie, pe o perioada de 8 săptămâni, în sala de sport a complexului, s-au 
desfășurat  antrenamente de fitness, organizate în cadrul proiectului SOfit , implementat de  Fundația 
Special Olympics Romania. La antrenamente au participat copii și tineri de la ambele instituții, acestea 
fiind susținute de către kinetoterapeuții Fundatiei Motivation Romania. 

 În data de 14 decembrie 2017, beneficiarii Asociației Luceafărul s-au întâlnit, plini de nerăbdare, cu 
Moș Crăciun într-un spațiu pus la dispoziție de  Complexul de Servicii ”Elena Doamna”.  

 

 Biblioteca Județeană “G.T. Kirileanu”  
 
A continuat colaborarea  cu Biblioteca “G.T. Kirileanu” pentru  organizarea diverselor activităţi  în 

parteneriat cu unităţi de învăţământ şi organizaţii neguvernamentale. 
În data de 25 septembrie 2018, beneficiarii centrului de zi au fost invitati sa participe la lansarea proiectului 
”Atelierul de modelaj Frumusica”, derulat de către Biblioteca Judeteana "G.T. Kirileanu" Neamţ și Activ 
Travel Tour. Acest proiect isi propune să ofere copiilor, tinerilor, dar și adulților, un alt model de educație. 
Participanții la cursuri vor fi introduși în arta magică a olăritului și modelajului, acompaniată de frumusețea 
poveștilor și cantecelor românești. Doi dintre beneficiarii Asociației Luceafărul au oferit două momente 
artistice ce au încântat audiența: audierea unui fragment din povestea ”Punguța cu doi bani”-intr-un neaoș 
limbaj moldovenesc și a unei doine moldovenești. 

       

 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ 
 
  Salariaţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ au dorit să fie şi anul în anul 2015 alături de 
beneficiarii Asociaţiei Luceafărul, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către organizaţia noastră. 
  

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” a județului Neamț 
 

 Pe parcursul anului 2017, specialiștii de la ISU au susținut la Centrul de zi pentru  recuperare prin 
terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități sesiuni de informare privind diverse teme legate de 
siguranța la incendiu și foc. 

 Angajații ISU ”Petrodava” au promovat permanent decorațiunile realizate de tinerii cu dizabilități 
beneficiari ai centrului de zi cu ocazia diverselor sărbători creștine sau cu ocazia mărțișorului, prin 
organizarea unor expoziții cu vânzare în cadrul instituției. 

 

 Protopopiatul Piatra Neamț 
 
Colaborare Asociației Luceafărul cu Protopopiatul Piatra Neamț a continuat și în anul 2017, 

activitățile fiind axate pe două componente: 
- oficierea unur slujbe religioase la Centrul de zi pentru  recuperare prin terapie ocupaţională pentru 

persoane cu dizabilități de către Părintele Protopop, acompaniat de preoți din parohiile pietrene; 
-  activități caritabile organizate cu ocazia marilor sărbători creștine- Paștele, Sărbătoarea Sf. Nicolae, 

Crăciunul. Prin intermediul Biroului de asistență social ”Diaconia” al Protopopiatului Piatra Neamț au fost 
oferite pachete cu dulciuri copiilor și tinerilor cu dizabilități beneficiari  ai asociației; 

 

 Instituţii de învăţământ 
 
Pentru promovarea activităţilor organizate în cadrul Centrului de zi pentru  recuperare prin terapie 

ocupaţională pentru persoane cu dizabilități, profesorii și elevii voluntari de la mai multe unități de 
învățământ-parteneri educaționali ai Asociației Luceafarul (Colegiul Naţional de Informatică, Colegiul 
Naţional “Gheorghe. Asachi”, Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional “Petru Rareș”, Liceul 
Teologic Ortodox „Sf. Impărați Constantin și Elena”,  Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, Școala Gimnazială 
”Daniela Cuciuc”, Școala Gimnazială nr. 5, Școala Gimnazială Vaduri, Școala Gimnazială ”Ioan Luca” 
Fărcașa, au participat la diverse campanii: 

https://www.facebook.com/specialolympicsromania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FundatiaMotivationRomania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/biblioteca.kirileanu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/att2017/?fref=mentions
https://www.facebook.com/att2017/?fref=mentions
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- campanii de promovare a persoanelor cu dizabilităţi prin schimbarea percepţiei comunităţii vis-à-vis 
de acestea, cu ocazia unor zile importante pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități: 21 martie-Ziua 
Mondială a Sindromului Down – Ziua șosetelor colorate; 2 aprilie- Ziua Internațională de conștientizare a 
autismului; 3 decembrie- Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități; 

- campanii de strangere de  fonduri necesare pentru susţinerea activităţilor de la centrul de zi, prin 
organizarea în unităţile de învăţământ expoziţii  cu vânzare a diverselor decoraţiuni realizate de tinerii cu 
dizabilităţi cu ocazia lunii mărțișorului, sărbătorilor pascale sau sarbătorile de iarnă, etc.  

- activități realizate prin Programul ”Săptâmâna altfel”, derulat de Ministerul Educației: 
- activități realizate prin Programul ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”, derulat de Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț; 
 

 

 Organizaţii neguvernamentale 
 
Asociația Cultural Artistică ”Comorile Neamțului” 
 

 În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Asociația Cultural Artistică ”Comorile Neamțului”, 
elevi ce evoluează în cadrul Ansamblului Folcloric ”Comorile Neamțului”, și-au oferit serviciile ca voluntari 
pentru a-i sprijini pe tinerii cu dizabilități ai asociației în timpul cursurilor de dansuri populare oferite de 
Palatul Copiilor Piatra Neamț și Școala Populară de Artă (din cadrul Centrului pentru Artă și Cultură ”Carmen 
Saeculare”).  

 În data de  15 iunie 2017, tinerii noștri care au participat la cursurile de dansuri populare la Palatul 
Copiilor Piatra Neamț, au avut parte de o mare surpriză oferită de d-na coregraf Anda Maria Acristinei, care 
le-a organizat serbarea de sfârșit de an. O parte dintre tinerii voluntari de la Ansamblul Folcloric Comorile 
Neamtului au dorit să fie alăturii de ”absolvenți”. Deși petrecerea cu pizza, dulciuri, băuturi răcoritoare și 
dans le-a adus bucurie tuturor, primirea diplomelor și a medaliilor a fost cel mai emoționant moment pentru 
tinerii cu dizabiliăți și părinții acestora. 
Ca semn de recunoștință pentru implicarea și dragostea oferită tinerilor noștri, d-na Anda Maria Acristinei și 
tinerii ei voluntari, au fost recompensați de Asociația Luceafărul cu Certificate de voluntar. 
 

Asociația ”Veronica Filip” Piatra Neamț 
 
În perioada 7 – 9 aprilie 2017, la Liceul Particular ”Aurora Ouatu” s-a desfășurat Festivalul intenațional 
”MUGURI DE LUMINĂ”, Ediția I, Piatra Neamț,  organizat de Asociația ”VERONICA FILIP” din Piatra 
Neamt în parteneriat cu: Consiliul Local Piatra Neamț / Consiliul Judeţean Neamț, Ministerul Educației, 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț / Casa Corpului Didactic , Palatul Copiilor Piatra Neamț, Școala 
Gimnazială ”Elena Cuza”, Grădinița ”Veronica Filip”, Agenția de Turism ”Mega Travel”, Clubul ”Artis” și 
ASPNS - Luceafarul.  
Festivalul de Arte ”Muguri de lumină” vizează împletirea talentelor artistice ale copiilor cu aspecte socio-
emoționale importante, cum ar fi: empatia și implicarea activă și responsabilă în acest proiect, alături de 
copiii cu CES-cerințe educative speciale și/sau tineri și adulți cu dizabilități. 
La categoria ”Copii speciali” au participat copii și tineri cu dizabilități din Piatra Neamț,  Botoșani, Iasi și Tg. 
Neamț. Tinerii cu dizabilități beneficiari ai Centrului de zi al Asociației Luceafărul au evoluat pe scenă alături 
de voluntarii de la Ansamblul Folcloric Comorile Neamtului- coordonați de d-na coregraf Anda Maria 
Acristinei. Evoluția de pe scenă a acestor copii și tineri speciali, dar și decorațiunile realizate de ei și 
prezentate în cadrul expozițiilor amenajate în sala de festivități, au dovedit celor prezenți că și ei au abilități 
deosebite. Asociația Luceafărul a câștigat Trofeul festivalului la categoria ”Copii speciali”.  

 Parteneri media: TVR Plus / Radio Iași / 1TV Neamț. http://www.tvrplus.ro/editie-oameni-ca-noi-561387 

                                                                Oameni ca noi Festivalul de Arte ”Muguri de lumină”, organizat de 

Asociaţia 

                                                                                      TVRPLUS.RO 

 
Fundația Star of Hope România 
 

 În seara zilei de 24 martie 2017, începând orele 18.00, Hotelul Astoria din Iași a fost gazda unui 
minunat eveniment caritabil - Balul Primăverii 2017, ediția I – Vivaldi, organizat de Camera de Comerț și 
Industrie Iași, în parteneriat cu Primăria Iași, Fundația Star of Hope România, Asociația Pro Ruralis și 

https://www.facebook.com/andamaria.c.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor?fref=mentions
https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor?fref=mentions
https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul-294155750703709/?fref=mentions
https://www.facebook.com/casasperantei?fref=mentions
https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor?fref=mentions
https://www.facebook.com/andamaria.c.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/andamaria.c.3?fref=mentions
http://www.tvrplus.ro/editie-oameni-ca-noi-561387
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-oameni-ca-noi-561387&h=ATMWeJCCPOOg2sxEUyc8S0O4VDcxaDWNt90jHOsCIXGlaQtvhYl2ylFqrCSZ80AQqlSg23PEFV_v4qrMH4EITCxmJtKiyGH7RmfLPt8xiYYzAwiHScPlwVGzlg
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Cluburile Rotary International, Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități ( Asociația 
Luceafărul este unul dintre membrii fondatori a federației). 
Fondurile strânse la acest eveniment vor fi folosite în beneficiul copiilor din mediul rural cu rezultate 
excelente la invățură sprijiniți de Asociația Pro Ruralis si al copiilor cu dizabilități sprijiniți de Fundația Star of 
Hope Romania. 
La Balul Primăverii 2017 au fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri, academicieni, reprezentanți ai 
sectorului medical, social, educațional, personalități de cultură, artă, politicieni și reprezentanți din mass-
media. A fost prezentă și un reprezentant al firmei SC ENERGOICE SRL din Piatra Neamț, care a câștigat 
locul I la Gala copiilor cu dizabilități 2016, la categoria ”Cea mai implicată companie”, compania fiind unul din 
sponsorii principali ai Asociației Luceafărul. 

 Star Of Hope România, în parteneriat cu Focus Business School Suedia - Școala Internațională de 
Afaceri și Antreprenoriat  a invitat reprezentanții organizațiilor membre ale FOPCD- Federația Organizațiilor 
de Părinți care au Copii cu Dizabilități să participe la un curs de afaceri. Modulul ”Reorganizarea strategica a 
afacerii”, cuprinde 48 de lecţii de business ce sunt predate de traineri autorizaţi într-o perioadă de 6 luni de 
zile. Programul de training internaţional este adresat celor ce îşi doresc să performeze în activitatea 
desfășurată sau celor care doresc să îşi deschidă o afacere nouă.  

 
Fundația Special Olympics din România 
 

 În perioada 2-5 iunie 2017, trei sportivi ai Asociatiei Luceafarul au participat la Jocurile Naționale 
Special Olympics 2017 (JNSO) organizate la Baia-Mare de către Special Olympics Romania in parteneriat 
cu Hope and Homes for Children si cu sprijinul esential al Primariei Municipiului Baia-Mare si al Consiliului 
Judetean Maramures. Sportivii nostri au concurat pentru pretioasele medalii la atletism si bocce. Ca in 
fiecare an, acestia au participat si la programul de evaluare a starii de sanatate al sportivilor, « Atleţi 
Sănătoşi »,un program esential pentru sportivii cu dizabilitati. 

 Pe parcursul lunii octombrie 2017, Asociația Luceafărul s-a implicat în campania inițiată de PROFI 
Romania ” Te costă 0 lei să ajuți un copil”. Această campanie dorește să sprijine 7 proiecte sociale, 
dintre care unul se referă la activitățile sportive dedicate persoanelor cu dizabilități organizate de către 
Fundația Special Olympics Romania. Copiii și tinerii asociației Luceafărul participă din anul 2008 la 
competițiile sportive organizate de către SOR.  
 Începând cu 19 octombrie, pe o perioada de 8 săptămâni, s-au desfășurat  antrenamente de fitness, 

organizate în cadrul Proiectului SOfit , implementat de  Fundația Special Olympics Romania. 
Antrenamentele au fost susținute de către kinetoterapeuții Fundației Motivation Romania.   În data de 22 
noiembrie, la centrul de zi au fost organizate două activități foarte utile: seminarul de nutriție desfășurat in 
cadrul Proiectului SOfit și Saptămâna fructelor și legumelor donate - un proiect desfășurat de unitățile de 
învățământ, cu participarea unui mic grup de elevi de la Școala Gimnazială ”Elena Cuza” din Piatra Neamț. 

 
Fundaţia MOTIVATION România  
 

 Colaborare în baza unei convenţii de parteneriat încheiată între  Fundația MOTIVATION România și 
Asociaţia Luceafărul, ce are ca obiectiv  promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul integrării 
socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi marginalizate social. 

 În data de 4 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, 
Fundația Motivation Romania, cu sprijinul Special Olympics România, Asociția Clubul Sportiv Supernova 
Neamț, Asociația Luceafărul și Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”, a organizat un eveniment sportive 
inedit, având ca mesaj:” Dizabilitatea nu trebuie să însemne izolare! Persoanele cu dizabilități merită și pot 
să aibă o viață împlinită! 
În  sala de sport a Colegiului Național ”Gheorghe Asachi”, tinerii asociației Luceafărul au oferit publicului o 
demonstrație de fitness - o activitate din cadrul proiectului SOfit , implementat de Special Olympics 
Romania. 
Utilizatorii de scaune rulante, sportivi ai echipei Motivation din regiunea Nord-Est, au făcut o demonstrație de 
baschet în scaun rulant.  

 Promovarea pe pagina de facebook a Asociației Luceafărul a campaniei #PeBune?, inițiată de 
Fundatia Motivation Romania, pentru eliberarea locurilor de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități și 
ocupate abuziv. ”Persoanele cu dizabilități nu își doresc loc de parcare dedicat, dar au nevoie de el”. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/specialolympicsromania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/specialolympicsromania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/specialolympicsromania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FundatiaMotivationRomania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FundatiaMotivationRomania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/specialolympicsromania/?fref=mentions
https://www.facebook.com/supernovaneamt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/supernovaneamt/?fref=mentions
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Fundaţia “Casa Speranţei” din Iaşi 
 
    În perioada  8-10 august 2017, 4 beneficiari ai Asociaţiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale 
Luceafărul, Neamţ au participat la evenimentele organizate de către Fundaţia “Casa Speranţei” : Seminarul 
Școlii de vară și Cupa Iaşului 2017 - competiţie sportivă dedicată persoanelor cu dizabilităţi organizată de 
către Fundaţia Casa Speranţei din Iaşi. La această manifestare au participat delegaţii ale unor O.N.G.-uri din 
Iaşi, Piatra Neamţ, Botoşani, Bucureşti, Deva , Bacău. 

 
Asociația Clubul Sportiv DELMADI 

 
 Copiii și tinerii  Asociației Luceafărul beneficiază în continuare  de cursuri gratuite de înot oferite de  

Asociația Club Sportiv Delmadi Piatra Neamț, prin bunavointa domnului Adrian Zaharia – președinte și 
antrenor. 

  În data de 8 decembrie 2017, cu ocazia Sărbătorii Sf. Nicolae, la Complexul VIP San Gym a 
găzduit o ediție a competiției de inot ”Cupa Delmadi” pentru persoane cu dizabilități. 

 În data de 20 decembrie 2017, la Grand Hotel Ceahlau, s-a desfasurat Gala DELMADi, Editia a II-
a. In filmul de prezentare a activitatii meritorii desfasurata de CS DELMADI, au putut fi remarcati și tinerii cu 
diazbilitati beneficiri ai Asociatiei Luceafarul și activitățile la care au participat aceștia. 
 
Activităţi de strângeri de fonduri și de promovare a Asociației Luceafărul : 
 

  Asociația Luceafărul a organizat în anul 2017 diferite campanii de strângere de fonduri: 
-  din activități fără scop lucrativ, prin vânzarea decorațiunilor realizate de către beneficiarii centrului 

de zi cu ocazia mărțișorului, sărbătorilor pascale și de iarnă (14.538 lei). Decorațiunile au fost achiziționate 
de la târgurile organizate de către profesorii și elevii voluntari la unitățile de învățământ cu care Asociația 
Luceafărul are încheiate parteneriate educaționale sau prin comenzi, de la centrul de zi al asociației.  

- Campania ”Vreau să fiu de ajutor, cumpărând un mărțișor!”, a avut cel mai mare succes în 
unitățile de învățământ partenere. 
Farmacia  Ardealul, unul dintre cei mai importanți și constanți sponsori ai Asociației Luceafărul, ne-a făcut 
onoarea de a achiziționa de la noi 1.000 de mărțișoare, 1.000 de decorațiuni pascale și 1.400 de felicitări 
dedicate Sărbătorilor de iarnă în valoare de 102.000 lei; decorațiunile noastre au fost trimise clienților 
farmaciei din toată țara.   

- campania ”IMPLICĂ-TE!”: strângerea de fonduri prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit al 
persoanelor fizice (88.270 lei), prin donații și sponsorizări- direcționarea a 20% din impozitul pe profit al 
companiilor și donații (30.708 lei); 
campania IMPLICA-TE! ARATA CĂ ÎȚI PASĂ!  a fost inițiată pentru strângerea fondurilor necesare pentru 
înființarea unui Centru de zi pentru persoane cu dizabilități, ce va îndeplini toate standardele de calitate 
pentru serviciile sociale acordate în comunitate, în conformitate cu legislația în vigoare.Prin HCL nr. 347 din 
23.12.2016, emisă de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, s-a aprobat transmiterea în folosință 
gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a construcției și terenului aferent în care a funcționat Centrala Termica 20, 
in suprafata de 350 mp, situată în Aleea Ulmilor nr. 27, către Asociaţia Luceafărul în vederea transformării ei 
în centru de zi. 

- organizarea de concerte caritabile: ”Mărțișoare din inimi de copil”-20 martie 2017, ”Bucuriile 
iernii”- 11 decembrie 2017; 

- cotizațiile membrilor asociației (1.530 lei) și contribuțiile beneficiarilor centrului de zi pentru serviciile 
sociale primite (7.400 lei); 

Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2017, ASPNS-Luceafărul a a vut un venit de 142.522 lei. 
Cheltuielile Asociației Luceafărul au fost în cuantum de 97.619 lei, constând în: cheltuieli cu 

personalul=24.147 lei, taxe și impozite datorate statului= 5.500 lei, servicii executate de terți (servicii 
psihologice, kinetoterapie, medic medicina muncii, SSM, etc.)=24.260 lei, utilitățile=2.500 lei, alte cheltuieli 
diverse pentru achiziţionarea de materiale, echipamente, reparaţii şi întreţinere,etc.=10.017 lei, sprijin 
material și financiar acordat beneficiarilor asociaţiei sau diverse cazuri sociale care au primit sponsorizări 
prin intermediul asociației noastre =31.506 lei. La momentul de față, Asociația Luceafărul deține suma de 
36.170,62 lei în două depozite bancare. 

 

 Ziua Mondială a Sindromului Down 
 
În 2017, pornind de la logo-ul "Vocea mea, comunitatea mea", campania se concentrează pe 

manifestări care să permită persoanelor cu sindrom Down și celor care pledează pentru ei, să vorbească, iar 
vocile lor să fie auzite. Este îndreptată, de asemenea, spre a informa și a atrage atenția societății și 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1299999086786032.1073741957.294155750703709&type=3
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autorităților asupra acestui sindrom, pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a 
persoanelor cu sindrom Down. 

În data de 20 martie 2017, ASPNS-Luceafărul și Asociatia Cultural Artistica "Comorile Neamtului", în 
parteneriat cu Teatrul Tineretului și Palatul Copiilor Piatra Neamt, a organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Sindromului Down, concertul de caritate ”Mărțișoare din inimi de copil”. Invitații speciali la concert au 
fost Ansamblul Folcloric Comorile Neamtului, solistul Grigore Gherman, Ansamblul Izvoarele Borcutului 
Borca și solista  Briana Georgiana Olteanu. 
Fondurile colectate din vânzarea invitațiilor au fost folosite pentru un proiectul nostru de transformarea unei 
centrale termice de cartier dezafectate intr-un centru de zi pentru persoane cu dizabilități.  
 

 Zilei Mondiale de conştientizare a Autismului 
 
În data 2 aprilie 2017,  Asociaţia Luceafărul a participat la manifestările dedicate Zilei Mondiale de 

conştientizare a Autismului organizate de către  Fundaţia Univers Plus  din Piatra Neamţ, manifestări 
similare fiind organizate în toată ţara de către organizaţiile neguvernamentale ce au ca beneficiari  persoane 
cu autism. Lumini albastre au îmbrăcat faţada Turnului lui Ştefan Cel Mare şi sute de baloane albastre au 
colorat cerul în efortul de a sensibiliza comunitatea în privinţa ratei alarmante de creştere a numărul de copii 
diagnosticaţi cu autism sau elemente de autism.. 

 

 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, Ziua Internațională a Voluntariatului 
 
          Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi- marcată în data de 3 decembrie și a 
Zilei Internaționale a Voluntariatului- marcată în data de 5 decembrie, Asociația Luceafărul a fost 
prezentă la mai multe evenimente: 

 În data de 27 noiembrie 2017, DGASPC Neamț a organizat, la Sala de festivități a Consiliului Județean 

Neamț un spectacol, unde au evoluat pe scenă și beneficiarii Asociației Luceafărul, alături de copii și tineri cu 

dizabilități din centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Neamț și din Centrele scolare de educație incluzivă 

din județul Neamț. Sloganul spectacolului a fost : ”Privesc! Învăț! Iubesc!Simt! Trăiesc! SUNT EU! SUNT CA 

TINE!” 

 În data de 4 decembrie 2017, Motivation România a organizat un eveniment sportiv dedicat 
persoanelor cu dizabilități, cu sloganul ”Dizabilitatea nu trebuie să însemne izolare! Persoanele cu dizabilități 
merită și pot să aibă o viață împlinită!” 

 În data de 11 decembrie 2017, ASPNS-Luceafărul, Neamț, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură 
și Arte "Carmen Saeculare" Neamț și Teatrul Tineretului Piatra Neamt, au prezentat spectacolul caritabil 
”Bucuriile iernii”. Invitații speciali au fost: solista Vasilica Tătaru și Ansamblul Folcloric Comorile Neamtului 
Elevii Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă ”Carmen Saeculare” ,printre care și 
beneficiarii Asociației Luceafărul, coordonați de d-na prof. Anda Maria Acristinei, au susținut un minunat 
spectacol de obiceiuri și tradiții de iarna Fondurile colectate din vânzarea invitațiilor au fost folosite pentru un 
proiectul nostru de transformarea unei centrale termice de cartier dezafectate intr-un centru de zi pentru 
persoane cu dizabilități.. 
 
 
 

 Concursul național de înot CUPA LUCEAFĂRUL, Ediția a II-a 
 

În data de  6 mai 2017, ASPNS-Luceafarul, în parteneriat cu Asociația CLUB SPORTIV DELMADI, 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț și Vip San Gym, a organizat concursul național de înot 
CUPA LUCEAFĂRUL, Ediția a II-a. La acest eveniment sportiv dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități. au 
participat 50 de sportivi de la organizații neguvernamentale din București, Botosani, Bacău, Onesti, 
Suceava.și.Iasi. 
Parteneri media:  TVR Plus, 1tv Neamț. 

http://www.tvrplus.ro/editie-oameni-ca-noi-567457 

Oameni ca noi Concursul de inot Cupa Luceafărul, ediția a II-a. Producator Dana Rusu 

TVRPLUS.RO 

 

 Pentru o mai bună mediatizare a activităţilor desfăşurate de asociaţie, au fost reeditate  pliante şi fişe 
de prezentare,  calendare ce au fost distribuite partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor , reprezentanţilor 
autorităţilor judeţene şi locale, reprezentanţilor mass-media. 
 

https://www.facebook.com/Asociatia-Cultural-Artistica-Comorile-Neamtului-815472785255960/
https://www.facebook.com/pages/Teatrul-Tineretului/670564879649634
https://www.facebook.com/palatulcopiilorpiatraneamt/
https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor
https://www.facebook.com/grigore.gherman.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003618602545
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003618602545
https://www.facebook.com/Briana-Georgiana-Olteanu-191537477550388/
https://www.facebook.com/CulturaNeamt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CulturaNeamt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Teatrul-Tineretului-Piatra-Neamt/845613862279160?fref=mentions
https://www.facebook.com/comorile.palatulcopiilor?fref=mentions
https://www.facebook.com/andamaria.c.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul-294155750703709/?fref=mentions
https://www.facebook.com/csdelmadi.ro/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Vip-San-Gym/218916568125106?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013731480350&fref=mentions
http://www.tvrplus.ro/editie-oameni-ca-noi-567457
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-oameni-ca-noi-567457&h=ATNKJW3oDEhFe6iufZcXsj1oITfvJ0QH3kyKUDPtEYoTCd-CIKaEIzXfJ5ILKFOTnhxYTWDT7wnwKlyWUSXO68HuiC4RXlZi2ZAU-G-BO5sff7izAF57UHLPaA
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 Promovarea activităților desfășurate de Asociația Luceafărul au fost promovate în mediul on-line prin 
intermediul  paginii de facebook a asociației; 

 
 

Activitatea ASPNS-Luceafărul în cadrul Comisiei pentru protecția copilului Neamț 
 

  Reprezentantul Asociației Luceafărul membru în Comisia pentru Protecția Copilului din septembrie 
2013, ca reprezentant al organismelor private acreditate din judeţul Neamţ, a oferit informaţii utile 
reprezentanţior legali/aparţinătorilor minorilor care se prezintă în faţa comisiei: despre legislația în vigoare 
privind încadrarea în grad de handicap, despre furnizori de servicii sociale, centre de recuperare medicală, 
despre firme producătoare de dispozitive medicale , despre unităţi medicale şi diverşi specialişti, etc. 
 
                       Activitatea ASPNS – Luceafărul în cadrul federațiilor din care face parte: 
 INCLUZIUNE - Federația  Organizațiilor persoanelor cu Dizabiltăți Intelectuale.  
 FONPCD - Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități  
FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 
 

 În data de 7 iunie 2017, d-na Coman Daniela- președinta Asociației Luceafărul a fost invitată să 
participe la aniversarea a 25 de ani de activitate remarcabilă a INCLUZIUNE România- Federația 
Organizațiilor persoanelor cu Dizabiltăți Intelectuale. Evenimentul s-a desfășurat  în București, la sediul 
DGASPC-Sector 1. 
La festivitate au participat reprezentanți ai organizațiilor membre ale federatiei, dar și invitați speciali: d-l 
Tomescu Mihai-consilier al d-nei Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, d-l Chiotan Adrian- 
Președintele Autorității Naționale a Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), d-na Ana Neagoe-Director în cadrul 
ANPD, d-l Dănuț Ioan Fleacă- Directorul DGASPC-Sector 1 , d-na Popa Daniela-Viceprimar Sector 1. 

 În data de 3 Aprilie 2017, la inițiativa Federaţiei Incluziune România, a fost organizată acţiunea de 
protest “Floarea albastra”- guvernanţii (Prim-Ministru Sorin Grindeanu, Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi) au primit venitul lor pe o zi, în cuantum de 11 
lei , sub forma unui trandafir albastru, cu solicitarea creşterii indemnizaţiei persoanelor adulte cu dizabilități. 
La acest protest s-au alăturat Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara, Federaţia pentru Drepturi şi Resurse 
pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist, Federaţia Dizabnet din Tg. Mureș, Autism Romania – 
Asociația Parintilor Copiilor cu Autism-Bucuresti, FOPCD-Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu 
Dizabilități. 
 
     În data de 17 martie 2017, la Hotelul Capital Plaza Bucureşti, s-a întrunit Adunarea Generală a 
membrilor FONSS- Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. FONSS reprezintă 
interesele a 21 de furnizori de servicii sociale din regiunea Nord- Est şi se află în proces de extindere şi 
dezvoltare la nivelul altor regiuni din ţară. 
Unul din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale s-a aflat și aderarea de noi membrii FONSS. La 
recomandarea Fundației Star of Hope România – membru fondator FONSS, Asociația Luceafărul a fost 
invitată să-și susțină candidatura pentru a deveni membru activ FONSS. Cu unanimitate de voturi, ASPNS-
Luceafărul, alături de alte 4 organizații, a devenit membru activ FONSS.  

 
 Pe 24 iunie 2017, beneficiarii centrului de zi al Asociației Luceafarul au participat la ONGFest Civic 

Break Iași -Festivalul National al Organizatiilor Neguvernamentale organizat de Fundatia pentru 
Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)- organizator national si Federatia Organizatiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale (FONSS)- organizator local. 
Peste 60 de ONG-uri din toate domeniile din regiunea Molodvei si Republica Moldova și-au dat întâlnire în 
Grădina Palas pentru a-și susține cauzele la acest festival: au avut spatii de prezentare la cort, au realizat 
activități cultural-artistice, demonstrații sportive, ateliere de lucru, workshop-uri, prezentari. Asociația 
Luceafărul a oferit vizitatorilor oportunitatea de a crea, cu ajutorul tinerilor cu dizabilități și părinții lor, propriile 
ornamente, participând la atelierele de terapie ocupațională desfășurate. 

 
 În data de 21 noiembrie 2017, la Hotel Astoria din Iasi, s-a desfășurat Adunarea Generala a 

FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, la care au participat cei 27 de 
membri. La finalul ședinței, în  FONSS suntem 32 de membri! Felicitari! 

 
 Campanii pentru amendarea unor propuneri legislative defavorabile organizațiilor negvernamentale, 

în general, și furnizorilor de servicii sociale, în special: 

https://www.facebook.com/events/1889283081343057/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/1889283081343057/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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Asociația Luceafărul a luat atitudine, alături de  FONSS, Dizabnet si RISE- federații  reprezentative din 

România, care își manifestă îngrijorarea în legătură cu: 
-  modificările Legii 448/206 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin 

OUG 60/2017, care are ca urmare închiderea UPA-Unități Protejate și pierderea a mii de locuri de muncă 
ale persoanelor cu dizabilități, dar și a personalului de sprijin; 

- propunerea de amendare a OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Inițiativa legislativă aparține  
parlamentarilor Nicolae Şerban - senator PSD și Pleşoianu Liviu Ioan Adrian - deputat PSD; 
Asociația Luceafărul a adresat o scrisoare deschisă senatorilor de Neamț din Parlamentul României-d-
nei Emilia Arcan, d-lui Dan Manoliu și d-lui Eugen Țapu-Nazare, să respingă aceste amendamente la OG 
26/2000, la fel cum a făcut și Guvernul României, care a dat aviz negativ propunerii legislative.     
   

 Participarea la întâlniri de lucru, seminarii şi  conferinţe ce au ca scop promovarea şi susţinerea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi: 

- În data de 16 martie 2017, FONSS- Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale a organizat, la Hotelul Capital Plaza Bucureşti, Conferinţa Internaţională „Contractarea serviciilor 
sociale furnizate de ONG-uri în Uniunea Europeană”, un eveniment care readuce în prim-plan tema 
contractării serviciilor sociale şi modelele de contractare din România şi din UE.  Au fost abordate subiecte 
precum: Mecanisme de finanţare publică a serviciilor sociale în ţările membre UE; Furnizorii privaţi de 
servicii sociale în ţările membre UE – evoluţie, rol, poziţie: Contractarea furnizorilor privaţi de către 
autorităţile publice în UE; Rolul organizaţiilor neguvernamentale în furnizarea de servicii sociale, în România; 
Capacitatea ONG-urilor din România în furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a 
autorităţilor locale şi judeţene şi Experienţa municipiului Iaşi în contractarea socială. La eveniment au 
participat specialiști în servicii sociale de la EASPD (European Association of Service Providers for Persons 
with Disabilities), Ministerul Muncii și Justiției Sociale, DIZABNET – Rețeaua furnizorilor de servicii sociale 
pentru persoane cu dizabilități și furnizori de servicii sociale din România. D-na Coman Daniela, ca 
reprezentant al ASPNS-Luceafarul-furnizor de servicii sociale încă din anul 2005, a fost acceptată să 
participe la acest important eveniment. 

 
 
Acorduri şi Parteneriate  
 
               Asociaţia a încheiat Acorduri de Parteneriat / Protocol de Colaborare  cu  instituţii de învăţământ şi  
O.N.G.-uri şi contracte de voluntariat cu specialişti pentru consultanţă şi consiliere.  

 
 
 

 
 

Preşedinte, 
 

Daniela Coman 

https://www.facebook.com/emilyarcan?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010730418448&fref=mentions
https://www.facebook.com/EugenTapu/?fref=mentions

