
1. Se organizează permanent activităţi de voluntariat în favoarea beneficiarilor 
A.S.P.N.S.-Luceafărul derulate cu elevi de la unităţi de învăţământ liceal din Piatra Neamţ şi 
din diverse localităşi din jud. Neamţ cu care Asociaţia Luceafărul are încheiate Acorduri de 
parteneriat.
Activităţile se desfăşoară la Centrul de Recuperare prin Terapie Ocupaţională a Persoanelor 
cu Handicap sau în cadrul acestor unităţi de învăţământ: terapie ocupaţională, activităţi 
sportive, cursuri de TIC, dar şi alte activităţi recreative sau instructiv –educative.

2.   Campanii de strângere de fonduri organizate de către Consiliul Local al Tinerilor din 
Piatra Neamţ şi Asociaţia Proiuvenis-01;

3.    Expoziţii cu vânzare de mărţişoare şi ornamente dedicate primăverii organizate de 
elevii voluntari în liceele partenere;

4.   21 martie 2012- Ziua Mondială a Sindromului Down a fost marcată într-un cadru 
festiv la Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu”, având sloganul “Prieteni pentru totdeauna 
!” şi la care au participat elevi voluntari de la liceele din Piatra Neamţ.
A fost prezentată o expoziţie de obiecte decorative realizate de beneficiarii “Centrului de 
Recuperare prin Terapie Ocupaţională” şi s-au desfăşurat diverse activităţi recreative : 
lecturare cărţi, realizarea de desene cu cretă colorată pe asfaltul din faţa bibliotecii, sport.
Cu această ocazie, în cadrul emisiunii “ Sănătatea în cuvinte”, difuzată la postul de 
televiziune local 1tv, a fost prezentată activitatea Centrului de Recuperare prin Terapie 
Ocupaţională a Persoanelor cu Handicap ce are ca beneficiari tineri cu sindromul Down., dar 
şi activitatea Asociaţiei Luceafărul în general.
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5.   2 aprilie 2012 – Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a fost 
marcată alături de membrii şi beneficiarii Fundaţiei Univers Plus, care a organizat în zilele de 
1 şi 2 aprilie o acţiune de solidaritate.Manifestarea a avut loc în faţa clădirii Muzeului de 
Istorie din Piatra Neamţ, care a fost luminată în albastru special pentru a marca acest 
eveniment.
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6. În cadrul proiectului “Şcoala Altfel” implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului în perioada 2-6 aprilie, au fost desfăşurate activităţi în parteneriat cu Seminarul 
Teologic Liceal Ortodox”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Colegiul Naţional de 
Informatică, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional”Gheorghe Asachi”, Liceul 
de Artă”Victor Brauner”, Şcoala cu clasele I-VIII „Daniela Cuciuc”.
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7. Participarea Asociaţiei Luceafărul în parteneriat cu Colegiul Naţional de Informatică la 
Programul de orientare profesională „Job Shadow 2012” implementat de Junior 
Achievment România;

8.    Expoziţii cu vânzare a ornamentelor dedicate sărbătorilor pascale şi primăverii 
organizate de elevii voluntari în liceele partenere;
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9.     25 aprilie 2012 – Atelier de lucru şi şezătoare literară la Grupul Şcolar “Mihail 
Sadoveanu” din localitatea Borca, unitate de învăţământ cu care Asociaţia Luceafărul 
derulează un acord de parteneriat.
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10.     9 mai 2012 – Ziua Europei a fost marcată prin lansarea proiectului Light of 
Hope , implementat de către Asociaţia Ecosmile în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin a 
Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul şi Colegiul Naţional de Informatică.
Proiectul este susţinut de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, proiect ce şi-
a propus realizarea unui magazin on-line pentru comercializarea lumânărilor decorative şi 
obiectelor artizanale realizate de beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie 
Ocupaţională pentru Persoane cu Handicap al Asociaţiei Luceafărul, având ca obiective 
principale pregătirea pentru muncă a tinerilor cu dizabilităţi, utilizarea TIC pentru o mai bună 
integrare socială a copiilor cu CES, dar şi creşterea numărului de voluntari implicaţi în 
activităţile Asociaţiei Luceafărul. Manifestarea a fost găzduită de Secţia de împrumut carte 
pentru copii a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu”
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11.   10 mai 2012 – Lansarea la Colegiul Naţional de Informatică a Clubului „I <Heart> 
Sport” Parteneri la această activitate au fost Direcţia pentru Sport şi Tineret Neamţ şi 
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ
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Clubul face parte din programul naţional I <heart> sport care îşi propune să educe 
adolescenţii pentru un stil de viaţă sănătos prin educaţie şi activităţi sportive în şcolile şi 
liceele din România. Un program organizat de Junior Achievement România în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, AstraZeneca şi Fundaţia Română a 
Inimii.

Beneficiarii Asociaţiei Luceafărul vor practica sportul la această unitate de învăţământ 
săptămânal, pe parcursul unei ore, cu sprijinul elevilor şi profesorilor voluntari;

12.   31 mai 2012- Clubul „I <Heart> Sport” de la Colegiul Naţional de Informatică a 
organizat o competiţie sportivă cu ocazia zilei de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului.
Beneficiarii Asociaţiei Luceafărul au fost invitaţi să participe la această activitate, răsplătită cu 
un trofeu „I <Heart> Sport”. A urmat apoi o petrecere cu dans, prăjituri şi băuturi 
răcoritoare, petrecere organizată de elevii voluntari şi profesori.

13. 1- 4 iunie 2012 – Participarea unei delegaţii de sportivi la Jocurile Naţionale Special 
Olympics România ce s-au desfăşurat la Iaşi.
Sportivii de la Asociaţia Luceafărul au participat la probele de atletism ( alergare şi săritura 
de pe loc) şi bocce, pentru care au câştigat medalii de aur, argint şi bronz.
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14. 2 iunie 2012 – Crosul Olimpic organizat de către Direcţia pentru Sport şi Tineret a 
judeţului Neamţ la Stadionul Municipal a însemnat pentru beneficiarii Asociaţiei Luceafărul 
câştigarea unor noi diplome de participare şi, mai mult ca oricând, au dorit să arate 
comunităţii că se pot integra în societate.
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15. 19 iunie 2012 – Excursie pe traseul Lacul Roşu – Salina Praid- Staţiunea Sovata.
Beneficiarii asociaţiei Luceafărul, însoţiţi de părinţi, fraţi, instructor de educaţie şi psiholog au 
avut o zi frumoasă, plină de veselie. A fost o activitate mult aşteptată de copiii şi tinerii cu 
dizabilităţi, care s-au distrat pe tot parcursul excursiei; pentru părinţi a fost o binemeritată 
ieşire din rutina obositoare a fiecărei zile, un moment pentru socializare şi de „reîncărcare a 
bateriilor” !
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16. 20 iunie 2012- Clubul „I <Heart> Sport” de la Colegiul Naţional de Informatică a 
organizat o festivitate de premiere pentru activităţile sportive la care au participat copiii şi 
tinerii cu dizabilităţi de la Aociaţia Luceafărul, care au primit diplome de participare. 
Festivitatea de premiere a fost urmată de o petrecere cu dans, prăjituri şi băuturi răcoritoare 
organizată de elevii voluntari şi profesori.

17. 23 iunie 2012 – Jocuri sportive pentru persoane cu dizabilităţi organizate în 
cadrul activităţilor dedicate Zilelor Oraşului Piatra Neamţ, organizazatori fiind Primăria 
Piatra Neamţ şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Jud. Neamţ.
Invitaţii Asociaţiei Luceafărul au fost tinerii de la Fundaţia Casa Speranţei din Iaşi. Toţi 
sportivii au participat la probele sportive propuse: atletism-alergare 50 m şi baschet abilităţi 
individuale: aruncarea mingii la punct fix şi la coş, dribling în alergare.
La această activitate au participat tineri voluntari din Iaşi şi Piatra Neamţ care şi-au adus 
aportul la buna desfăşurare a acestei competiţii.
Toţi sportivii şi voluntarii au primit diplome de participare şi cadouri constând din dulciuri şi 
băuturi răcoritoare oferite de către organizatori.
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18.   23 august – 9 septembrie 2012 – desfăşurarea proiectului YiA Travel Expert, 
implementat de către Asociaţia Ecosmile şi susţinut de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acţiune.
Parteneri în acest proiect sunt: Primăria Verbania-Italia, Junior Achievement România, 
Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”, Neamţ Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi
Speciale-Luceafărul, Colegiul Naţional de Informatică, Primăria Comunei Vânători, Parcul 
Natural Vânători, Infotec, Clubul ECOMIL 2002.
Proiectul „YiA-TRAVEL-EXPERT” şi-a propus sensibilizarea tinerilor cu privire la 
valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi natural european, urmărind promovarea 
turismului durabil ca mijloc de dezvoltare economică şi sustenabilă a comunităţii, cu 
posibilitatea de reducere a numărului de şomeri din rândul tinerilor.
Dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii între tineri, prin implicarea activă a unor tineri cu 
dizabilităţi, încurajând schimburile de experienţă între tinerii cu sau fără dizabilităţi.
Acest proiect este un schimb bilateral de tineri ce are ca activităţi: sesiuni informative, 
ateliere de lucru, jocuri interculturale, activităţi out-door ce s-au desfăşurat în România şi 
Italia astfel:
     In perioada 25- 30 august activităţi în Italia /Verbania : conferinţa de presă la 
Primăria Verbania şi arborarea steagului României în Piaţa Oraşelor Înfrăţite, vizite la
obiective turistice pentru documentare, vizitarea unui centru pentru persoane cu handicap ( 
Centro Ancho Io)
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     In perioada 3- 9 septembrie activităţi în România/Staţiunea Oglinzi : conferinţa 
de presă la Primăria oraşului Tg. Neamţ şi a Municipiului Piatra Neamţ , vizite la obiective 
turistice pentru documentare, vizitarea Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupaţională 
pentru Persoane cu Handicap al Asociaţiei Luceafărul, atelier de lucru. Produselor realizate 
de către tinerii cu dizabilităţi au fost prezentate într-o expoziţie cu vânzare în cadrul Târgului 
de ONG-uri organizat de Primăria Tg. Neamţ cu ocazia Zilelor Oraşului Tg.Neamţ.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


19. 21 septembrie 2012 - MITING DE PROTEST  organizat de către A.S.P.N.S.-
Luceafărul, Fundaţia Univers Plus şi A.R.A.S - Asociaţia Română Anti Sida- Filiala 
Neamţ pentru neacordarea salariilor asistenţii personali ai persoanelor cu handicap dar şi 
a indemnizaţiilor aferente acestora, neplătite din luna iulie 2012.
Mitingul s-a desfăşurat în faţa Prefecturii şi Consiliului Judeţean Neamţ între orele 13,00-
15,00.
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20.    28-29 septembrie 2012 – Ziua Educaţiei Nonformale a fost organizată având ca 
parteneri Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”, Asociaţia Ecosmile, Colegiul Naţional de 
Informatică şi Clubul „I <Heart> Sport”. Activităţile s-au desfăşurat astfel:
o Educaţie fizică/ Competiţii sportive între tinerii cu şi fără dizabilităţi – Sportul… o punte 
spre prietenie, toleranţă si fair-play în cadrul Clubului „I <Heart> Sport” de la CN de 
Informatică;
o Civic / Masa rotundă – “Voluntariatul – o experienta pentru viaţă” în cadrul proiectului 
“Light of Hope”, activitate organizată la Colegiul Naţional de Informatică;
o Civic/ atelier de lucru, expozitie cu vanzare – Paşi în culoare-Art terapie şi mijloc de 
autofinanţare în cadrul proiectului “Light of Hope” organizat la Biblioteca Judeţeană 
„G.T.Kirileanu”;
o Civic/ Educatie antreprenoriala , Comunicare pe Skype între parteneri în cadrul proiectului 
YiA TRAVEL EXPERT, activitate organizată la Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”;
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21. 22-24 octombrie 2012 - MITING DE PROTEST  şi Marşuri de protest
organizate de către A.S.P.N.S.- Luceafărul, Fundaţia Univers Plus şi A.R.A.S - Asociaţia 
Română Anti Sida- Filiala Neamţ pentru neacordarea salariilor asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap dar şi a indemnizaţiilor aferente acestora, restante pentru lunile 
august, septembrie şi şi octombrie  2012.
Mitingul s-a desfăşurat în faţa Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ între orele 15,00-
18,00.
În data de 24 octombrie, ora 17,00, reprezentanţii persoanelor cu dizabilităţi participante 
la acţiunile de protest au fost invitaţi să participe la o conferinţă de presă organizată de 
către Primăria Piatra Neamţ. La conferinţă a participat toată conducerea primăriei, scopul 
acestei întâlniri fiind găsirea unei soluţii pentru rezolvarea gravelor probleme financiare 
cu care se confruntă asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi dar şi a 
reprezentanţilor lor legali, criză datorată faptului că nu li s-au achitat drepturile băneşti 
prevăzute de lege. 
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22.   În data de 9 noiembrie 2012, beneficiarii Centrului de Recuperare prin Terapie 
Ocupaţională pentru Persoane cu Handicap au fost invitaţi să participe la manifestările 
dedicate Zilelor Liceului la Grupul Şcolar „Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca.. 
A fost organizat un atelier de lucru şi o ceremonie de acordare a diplomelor de participare 
în calitate de voluntar elevilor voluntari. 
La întoarcerea spre casă,  delegaţia de la Asociaţia Luceafărul a făcut un popas la M-rea 
Petru Vodă din com. Poiana Teiului, unde am avut privilegiul de a primi binecuvîntare de 
la marele duhovnic Iustin Pîrvu.
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23.    Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi – 3 
decembrie 2012

 Marş de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Fundaţia 

Univers Plus şi Asociaţia RIANA pentru dezvoltarea vieţii şi sprijin familial vă invită să 
participaţi la Marşul de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi, ce se va desfăşura în 
data de  3 decembrie 2012, începând cu orele 12,00.

La acest marş de solidaritate se doreşte  participarea tuturor ONG-urilor din oraşul 
Piatra Neamţ ce au ca beneficiari persoane cu dizabilităţi, voluntarii şi susţinătorii 
acestora-elevi, profesori, specialişti, dar şi persoanele cu dizabilităţi neafiliate unei 
organizaţii, etc
            Marşul de solidaritate se va desfăşura pe următorul traseu : Primăria Piatra Neamţ 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ - Casa Judeţeană de Asigurari de Sănătate Neamţ -
Consiliul Judeţean Neamţ -  Prefectura Neamţ şi se va desfăşura în intervalul orar  12,00-
13,30.
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Menţionăm că aceast marş face parte dintr-o amplă manifestare de solidaritate cu 
persoanele cu dizabilităţi organizată în regiunea nord-est la iniţiativa Fundaţiei Star of 
Hope România.

În  oraşele din 5 judeţe din Moldova – Neamţ, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Bacău, vor fi 
organizate marşuri similare de către organizaţiile membre ale FNOPCD-Federaţia 
Naţională a Organizaţiilor Părinţilor Copiilor cu Dizabilităţi, ce vor lua startul 
concomitent, la ora 12,00.

b. Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -Luceafărul în parteneriat cu  
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Liceul de Artă 
„Victor Brauner” şi Colegiul Naţional de Informatică vă invită la Concertul de 
solidaritate  dedicat Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi. ce va avea loc 
în Sala „Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean Neamţ, începând cu  orele 14.00.

Lansarea magazinului on-line „Light of Hope” va preceda lansarea expoziţiei cu 
felicitări şi ornamente pentru sărbătorile de iarnă realizate de către tinerii cu dizabilităţi 
beneficiari ai Centrului de Recuperare şi Terapie Ocupaţională pentru Persoane cu 
Handicap al Asociaţiei Luceafărul

Magazinul on-line „Light of Hope” este un produs realizat de elevii voluntari de
la Colegiul Naţional de Informatică în cadrul unui proiect derulat de Asociaţia Ecosmille, 
cu finanţare din fonduri europene prin programul Tineret în acţiune.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

