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RAPORT DE ACTIVITATE 2015

Ca în fiecare an, activităţile ASPNS - Luceafărul desfășurate pe parcursul anului 2015 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 sportive 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.
În 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.

1. 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.

2. Activităţi în cadrul Centrului de zi pentru Recuperare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane
cu Dizabilități.de recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale –Luceafărul, Neamţ este un furnizor de servicii
sociale acreditat încă din anul 2007. Începând cu luna august 2006, conform Hotărârilor emise de către Consiliul
Local al municipiului Piatra Neamţ  a fost aprobată darea spre folosinţă gratuită către ASPNS-Luceafărul a
spaţiului din Str. Ion Ionescu de la Brad nr.13, spaţiu în care funcţionează Centrul de zi pentru Recuperare prin
Terapie Ocupaţională pentru Persoane cu Dizabilități.de recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu
dizabilități

Obiectivele urmărite în cadrul acestui centru de zi sunt: 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.

Susţinerea financiară pentru funcţionarea centrului este asigurată de către asociaţie, în procent de 90%
și prin contribuţia familiei beneficiarilor,în proporție de 10%.
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Asociaţia Luceafărul a continuat programul de voluntariat desfășurat la centrul de zi, beneficiind de
sprijinul cadrelor didactice și elevilor de la unităţile de învăţământ gimnazial și liceal cu care derulează
parteneriate educaționale, cum ar fi Liceul de Arte „Victor Brauner Colegiul Naţional de Informatică, Colegiul
Naţional “Gheorghe. Asachi”, Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional “Petru Rareș”, Seminarul
Teologic Ortodox Liceal “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, Școala Gimnazială ”Elena Cuza” din Piatra Neamţ,
Școala Gimnazială ”Ioan Luca”  din localitatea Fărcașa, etc.

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.

Pentru promovarea activităţilor organizate în cadrul Centrului de zi pentru  recuperare prin terapie
ocupaţională pentru persoane cu dizabilități, elevii voluntari au organizat în unităţile lor de învăţământ expoziţii
cu vânzare a diverselor decoraţiuni realizate de tinerii cu dizabilităţi cu ocazia lunii mărțișorului, sărbătorilor
pascale sau sarbătorile de iarnă, etc.

Expoziţii cu vânzare au fost prezentate pe tot parcursul anului 2015 cu ocazia diverselor evenimente
organizate de Asociaţia Luceafărul sau de partenerii și colaboratorii Asociaţiei Luceafărul.

Toate aceste expoziţii au avut atât rolul de a promova persoanele cu dizabilităţi şi de a schimba percepţia
comunităţii vis-à-vis de acestea, cât și obţinerea de  fonduri necesare susţinerii activităţilor desfășurate în cadrul
centrului de zi.

3. Asociatia Luceafarul a incheiat un acord de parteneriat cu Asociatia CREED Romania ( Centrul de
Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare), la solicitarea acesteia, ce vizează primirea în cadrul
asociației a voluntarilor străini veniți din partea Asociației CREED prin Serviciul European de Voluntariat. Astfel,
începand cu luna septembrie 2014, 20 de voluntari turci (studenți și tineri cu dizabilități cu însoțitorii lor),
îndrumați de 5 voluntari CREED au participat la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de zi pentru
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recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități, au socializat vizitând orașul Piatra Neamț
sau participând la activitățile sportive ce se desfașoară săptămânal la Colegiul Național de Informatică în cadrul
Clubului “I <Heart> Sport”.
Pe parcursul anului 2015, cinci grupuri de voluntari turci au participat la activitățile centrului de zi.

În perioada 21 ianuarie – 11 februarie, 5 tineri voluntari turci în cadrul proiectului ”Disabled Wins,
Humanity Wins”, însoțiți de voluntari CREED au au participat la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului
de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități la activitatile sportive ce se
desfasoara saptamanal la Colegiul National de Informatica în cadrul Clubului “I <Heart> Sport”.

În această perioadă, voluntarii turci s-au întâlnit la centru de zi și cu alți voluntari, elevi de la școli gimnaziale
sau liceele cu care Asociația Luceafărul derulează parteneriate educaționale. Au participat la activitățile de
terapie ocupațională, au jucat tenis de masă sau jocuri distractive–remy, puzzle, au dansat și au ascultat muzică.

4. În data de 6 februarie 2015, d-na Coman Daniela- preşedinte al Asociaţiei de Sprijin a Persoanelor cu
Nevoi Speciale-Luceafărul - ca reprezentant al organismelor private acreditate  din judeţul Neamţ în cadrul
Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, a invitat reprezentanţiii organismelor private acreditate  din judeţul
Neamţ, dar şi ai organismelor private neacreditate să participe la o întâlnire organizată pentru a-i informa despre
activitatea sa în cadrul acestei comisii. Activitatea a avut loc în sala „Mihail Sadoveanu” a Consiliului Judeţean
Neamţ, începând cu ora 12.00.
Această întâlnire a fost un bun prilej pentru a discuta despre subiecte de interes general pentru organizaţiile
neguvernamentale- modalităţi de accesare a finanţărilor nerambursabile de la Consiliul Local al Municipiului
Piatra Neamț și ale Consiliului Județean Neamț, respectarea drepturilor beneficiarilor noştrii, implicarea
autorităţilor locale pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate, etc.

5. În data de 6 februarie 2015 Asociația CREED – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru
Dezvoltare a organizat a II-a ediție a Gala Voluntariatului Neamțean, ce s-a desfășurat în Sala Millenium a
Grand Hotel Plaza din Piatra Neamț.
Evenimentul Gal-VOL-NT 2014 și-a propus să facă cunoscut comunității voluntarii, coordonatorii de voluntari,
precum și proiectele care au implicat voluntari din județul Neamț pe parcursul anului 2014. D-na Coman Daniela-
președinta Asociației Luceafărul a fost propusă pentru categoria ”Coordonator de voluntari al anului”.
Proiectul ”Împreună pentru mișcare sănătate și fair-play”, finanțat din fonduri europene prin Programul
Tineret în acțiune, implementat de Asociația Ecosmile în parteneriat cu Asociația Luceafărul, a câștigat premiul I
la categoria ”Proiectul de voluntariat al anului la categoria sport și recreere”.
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6. În data de 20 februarie 2015, Asociația Luceafărul, alături de alte șapte  organizații furnizoare de servicii
sociale din Piatra Neamț, au încheiat un parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ pentru proiectul
”Centru de recuperare medicală, psihologică şi socială”, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de
la Fundaţia Velux, în cadrul Programului Social protection and alleviation of social distress. Acest centru va fi
construit pe un teren pus la dispoziție de către Primăria Piatra Neamț și va ține cont de toate nevoile de spațiu,
accesabilizări și dotări ale partenerilor furnizori de servicii sociale.
Acest parteneriat este un prim pas spre o mai bună colaborare între autoritățile publice locale și organiațiile
neguvernamentale care oferă diferite servicii sociale.

7. Pentru a îndeplini o mai veche promisiune făcută beneficiarilor noștri, în data de 15 martie 2015,
Părintele Protopop Tofan Valentin, însoțit de părintele Iftime Ciprian de la parohia ”Sf. Trei Ierarhi”, au oficiat
Slujba Sfintei Taine a Maslului la centrul de zi al Asociației Luceafărul Într-o atmosferă liniștită și caldă, cu
mireasmă plăcută de tamâie, a fost oficiată această minunată slujbă.

8. În data de 21 martie 2015, ASPNS- Luceafarul a participat  la flash mob-ul  organizat la nivel naţional și
european de către Asociatia Langdon Oltenia-Centrul Educational Teodora  (ALDO-CET) şi European Syndrom
Down Association (EDSA)  , cu genericul  „ZIUA MONDIALĂ A PERSOANELOR CU SINDROM DOWN 2015 –
ROMÂNIA”.
Au fost  diseminate fotografii cu persoane cu Sindrom Down, al carui mesaj este acelasi pentru toate tarile
europene pentru ca este important sa ajunga acelasi mesaj, la cat mai multe persoane, de la cat mai multe
adrese!  Pe data de 21 martie, si nu mai devreme!
Fotografia a fost transmisă prin e-mail  urmatoarelor  persoane: preşedintele Comisiei Europene, preşedintele
României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele, vicepresedintii si  secretarul
Consiliului  Judeţean Neamt, primarul si viceprimarii Municipiului Piatra Neamt,  mass-media-Realitatea,  Jurnal
Neamt,  1tv.
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9. În perioada 20 - 22 martie  2015, Asociația Down București și partenerii săi Asociația Angels Down
București, Asociația Be a butterfly, Asociația Never Buzau Down au lansat invitația de a sărbători Ziua Mondială
a Sindromului Down la București. Activitățile au fost susținute de catre Fundatia Ionuț Negoiță, Fundația Special
Olympics Romania, Primăria Sectorului 3 București și Asociația Ecvestră Magnific. Au fost zile de sărbatoare
încărcate de emoție, bucurie, zâmbete și recunoștință alături de prietenii speciali veniți din toată țara: Casa
Speranței Iași, Integra Asociația Dizabilități Mentale, Fundația Mână de Lucru, Asociația Down- Centrul
Educațional Raluca din Cluj, Asociatia Carașană Down Reșița, ASPNS-Luceafarul Neamț, Asociația Never Down
Buzău, Asociația Down Vîlcea, Asociația Ateliere Protejate și alții.

Felicitări și mulțumiri organizatorilor și partenerilor lor, sponsorilor și voluntarilor pentru bucuria din ochii
copiilor nostri!

20 martie 2015 - Vizionarea unei piese de teatru pentru copii, ”Pinguinii melomani”, pusă în scenă de actorii
Teatrului ”Ion Creangă”, spectacol găzduit de Teatrul Excelsior.

- Întâlnirea reprezentanților organizațiilor participante în vederea înființării unei federații a
organizațiilor ce au ca beneficiari copii și tineri diagnosticați cu Sindromul Langdon Down și stabilirii unei strategii
de întegrare socială a acestor persoane- accesarea de fonduri europene în vederea furnizării de servicii sociale
pertinente;

21 martie 2015 - “Competiţia Special Olympics dedicată Zilei Mondiale a Sindromului Down” ce s-a desfășurat la
sala Complexului Sportiv Apollo și la care au participat aprox. 300 sportivi de la ONG-uri și  de la Scoli Speciale.
Competiția sportivă a avut două componente : “YOUNG ATHLETS”- pentru sportivii cu vârste de până la 8 ani și
competiția “Circuit gimnastică aplicativă ” - pentru sportivii mai mari.

- Spectacol interactiv “România dansează pentru Sindromul Down” ce s-a desfășurat la RIN
GRAND HOTEL. Spectacolul  a fost susținut de tineri cu Sindrom Down, DJ-ei renumiți, trupe de dans, soliști de
la diverse trupe de dans, etc. Rol ul de moderator l-a avut renumitul Willmark.

22 martie 2015 - Demonstraţie Hipoterapie la Asociația Ecvestră Magnific- Clubul Golden Horse, localitatea
Ciorogârla.
Toți sportivii participanți au avut ocazia să călărească, sub atenta îndrumare a instructorilor.
Premierea sportivilor a fost facuta de d-l Vlad Bontea, președintele Asociației Ecvestre Române.

10. Ziua Mondială de conştientizare a Autismului

În data 2 aprilie 2014,  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
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efortul de a sensibiliza comunitatea în privinţa ratei alarmante de creştere a numărul de copii diagnosticaţi cu
autism sau elemente de autism..

11. În data de 4 aprilie 2015, Asociatia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafarul a fost invitată
să participe la Seminarul "Abilitățile celor cu Dizabilități" desfășurat în cadrul proiectului "Ai parte, ai carte"
implementat de Asociația Riana pentru Dezvoltarea Vieții și Sprijin Familial, proiect finanțat de Comisia
Europeană prin Programul Tineret în Acțiune. Activitatea a avut loc la Central Plaza Hotel din Piatra Neamț.
Seminarul s-a desfășurat în cadrul a 4 sesiuni,  la care au participat invitați din cadrul organizațiilor
neguvernamentale de profil din țară, copii și tineri cu dizabilități, părinți, cadre didactice, specialiști, elevi, dar și
membrii ai comunității locale.

D-na Coman Daniela a prezentat un material despre activitățile desfășurate de către Asociația Luceafărul în
vederea integrării sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități,  denumit generic ”Noi aducem schimbarea!”

Beneficiarii Centrului de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități al
asociației au prezentat o expoziție cu decorațiuni pascale și au sustinut un mic program artistic- dansuri populare
si un minirecital de vioara. Doi dintre beneficiarii noștri, elevi ai Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” au prezentat
două piese la  chitară și acompaniament vocal.

Prezentarea expoziției cu vânzare a fost realizată de două eleve voluntare ale asociației de la Colegiul
Național ”Petru Rareș” și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”.

12. În data 6-10 aprilie 2015, Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale –Luceafărul a desfăşurat
activităţi în parteneriat cu trei unităţi de învăţământ din municipiul Piatra Neamţ în cadrul programului „Şcoala
altfel” implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  în toate unităţile de învăţământ din
România. Denumit în 2015 Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” s-a urmărit desfăşurarea de diverse
activităţi instructiv educative şi de timp liber care să lărgească orizontul de cunoştinţe şi experienţe ale elevilor.

- în această perioadă, elevii voluntari de la Colegiul Național de Informatică și de la Colegiul Național
”Calistrat Hogaș” au organizat târguri pentru vânzarea decorațiunilor pascale realizate de beneficiarii centrului de
zi.
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- în data de 7 aprilie 2015, Părintele Director al Seminarului Teologic Ortodox ”Sf. Împărați Constantin și
Elena ” din Piatra Neamț, însoțit de  2 preoți profesori și elevi, de la au oficiat o slujbă religioasă pentru
beneficiarii asociației și părinții lor la biserica din parohia Ciritei,  unde funcționează centrul de zi.

13. Școala Gimnazială ”Elena Cuza” din Piatra Neamț a devenit un nou partener educațional al Asociației
Luceafărul. Conform Acordului de parteneriat încheiat între cele două instituții, începând cu luna noiembrie 201,
s-au derulat activități în cadrul proiectului „Împreună, zâmbim”, proiect inițiat de Școala Gimnazială „Elena
Cuza”.
Acest proiect s-a  realizat în cadrul S.N.A.C. (Strategia Națională de Acțiune Comunitară) și oferă șansa
promovării valorilor reale ale voluntariatului : susținerea reciprocă, toleranța, non-discriminarea, educația pentru
diversitate.

- participarea elevilor voluntari la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de zi pentru recuperare
prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități;

- colaborarea în cadrul proiectului ”Evul Mediu recompus”- un spectacol comun de teatru, muzică și dans
medieval care a fost prezentat în data de 21 aprilie 2015, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț. Astfel,
elevii claselor a VI-a A și B de la Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" au prezentat piesa "Farsa jupânului Pierre"
(pusă în scenă cu sprijinul actriței Gina Gulai), câteva dansuri medievale iar o tânără cu Sindom Down a cântat la
vioară.

14. În perioada 27-28 aprilie 2015, Fundația Solidaritate și Speranță – filiala Săvinești în parteneriat cu
Parohia „Sfinții Voievozi” din Săvinești a organizat  un curs intitulat ”Introducere în fundraising” ce s-a desfășurat
la Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive” din Săvinești.
Cursul se adresează persoanelor interesate să se inițieze în metodele de atragere de fonduri utilizate de
organizațiile nonguvernamentale din țară.
Invitați să împărtășească celor prezenți din tainele fundraising-ului s-au numărat: Brîndușa Albert – coordonator
proiecte sociale în cadrul Fundației Solidaritate și Speranță – filiala Săvinești, Daniela Coman , președintele
Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale –Luceafărul – Piatra Neamț, Monica Sofron, președintele
Asociației Umanitare Codrin – Piatra Neamț, Lorian Apopei din cadrul Asociației Riana – pentru dezvoltarea vieții
și sprijin familial – Piatra Neamț și Mara Matei- coordonator PR și fundraising în cadrul Asociației Lumina din
Bacău. Fiecare dintre acești vorbitori și-au prezentat metodele prin care  au reuși atragerea de fonduri din
comunitate şi surse private.
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15. În perioada 29 aprilie – 8 mai, un al treilea grup de voluntari turci veniți din partea Asociatiei CREED
prin Serviciul European de Voluntariat au participat la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de zi pentru
recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități.
Grupul a avut patru membrii, 2 tineri cu dizabilități (Sindrom Langdon Down), voluntari în cadrul proiectului
”Unimpeded Smile, și cei doi însoțitori ai lor, coordonați de doi voluntari CREED.
Tinerii cu dizabilități au comunicat prin intermediul voluntarilor CREED, au socializat prin intermediul dansului,

picturii sau vizitând orașul Piatra Neamț- au mers cu telegondola și au servit o prăjitură la cofetărie.

16. În data de 13 mai 2015, a avut loc prima întrunire a Consiliului Director al Federației Organizațiilor de
Părinți care au Copii cu Dizabilități, la care au participat reprezentanții organizațiilor membre: Daniela Coman.
Ligia Marin, Gabriela Raducanu si Ropota Marius.Unul dintre subiectele atinse de aceștia a fost dezbaterea în
vederea realizării unui plan de viitor pentru respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități. Intalnirea a avut loc la
Iasi, la sediul Fundatiei Star of Hope Romania.

17. În perioada 20 mai – 3 iunie 2015,  un al patrulea  grup de voluntari turci veniți din partea Asociatiei
CREED prin Serviciul European de Voluntariat au participat la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de
zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități.
Grupul a avut cinci membrii, 2 tineri cu dizabilități (Sindrom Langdon Down), voluntari în cadrul proiectului
”Unimpeded Smile și cei doi însoțitori ai lor și un tânăr voluntar în proiectul ”The EVS Effect!”,coordonați de doi
voluntari CREED.
Tinerii cu dizabilități au comunicat prin intermediul voluntarilor CREED, au socializat prin intermediul dansului,
picturii sau vizitând orașul Piatra Neamț- au mers cu telegondola și au servit o prăjitură la cofetărie.
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18. În data de 29 mai 2015, a avut loc Conferința de lansarea a proiectului “Coaliția-Drepturi egale și
reprezentare pentru copii cu dizabilități” la sediul Centrului Regional de Reabilitare pentru Copii și Tineri cu
Dizabilități „Steaua Speranței” Iași, proiect derulat de Fundatia Star of Hope Romania si finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din România. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea
şi întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi în vederea
atingerii unei mai bune incluziuni a organizaţiilor locale/regionale şi a unei mai bune reprezentativităţi în faţa
decidenţilor a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.

La deschiderea proiectului au fost prezenți reprezentanți ai Federației de părinți din cinci județe din Regiunea
de NE a României (Fundația Star of Hope România, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-
Luceafărul, Neamț, Fundația Univers Plus, Piatra Neamț, Asociația RIANA pentru Dezvoltarea Vieții și Sprijin
Familial, Piatra Neamț, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-Filiala Iași, Asociația
Surâsul Albastru, Iași, Asociația “mereu Impreuna 2008”Dorohoi, Asociația “Ne Trebuie Speranță”, Botoșani,
Asociația “Pentru noi”, Bârlad, Asociația Pentru Copii și Adulți cu Handicap Psihomotor “Cutezătorii”, Iași) ,
părinții ai copiiilor cu dizabilități din cadrul Fundației „Star of Hope” România, reprezentanți ai autorităților locale și
ONG-uri. Alin Aivănoaiei, Vicepreședinte C.J Iași, deputat Cristina Nichita, deputat Camelia Bogdănici, cât și
Directorul „Star of Hope” Norvegia, Hakon Skaug și Aurora Vatamaniuc, Președintele Executiv al Fundației „Star
of Hope” România au luat cuvântul în cadrul conferinței, exprimându-și dorința de colaborare și de sprijin al
Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități. Au luat cuvântul în cadrul conferinței d-na deputat
Cristina Nechita- fondatoarea  Fundației ”Surâsul Albastru” din Iași, membrii Consiliului Director al Federației - d-
na Coman Daniela, d-na Ligia Marin, d-l Marius Ropotică, cât și reprezentanții celorlalte organizații de părinți ai
copiilor cu dizabilități, dar și tineri cu dizabilități de la câteva organizații.

19. În perioada 29 mai - 1 iunie 2015, Fundația Special Olympics România, cu sprijinul Fundației Vodafone
România și în parteneriat cu Asociația Down Mureș, Fundația Alpha Transilvana, Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă nr. 2 a organizat Jocurile Naționale Special Olympics 2015 (JNSO). Această manifestare a prilejuit
participarea a peste 350 de sportivi cu dizabilități mentale din toată țara. Toți sportivii au participat la Programul
de evaluare a stării de sănătate și la competițiile sportive-gimnastică aplicată, bocce, badminton și inot. Părinții
sportivilor au participat la Forumul familiilor, la care au putut afla diverse informații care să ducă la îmbunătățirea
stării de sănătate ale sportivilor și multe altele.
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20. În data de 3 iunie 2015, un grup de tineri cu dizabilitati de la centrul Asociatiei Luceafarul , au efectuat o
vizita surpriza la prietenii lor, voluntarii anului II AMG E2 (asistenti medicali generalisti) de la Scoala Postliceala
Sanitara Piatra Neamt. Vizita a avut ca scop inmanarea diplomelor de voluntariat, ca semn de multumire pentru
implicarea acestor minunati elevi in procesul de integrare sociala a copiilor si tinerilor cu dizailitati. Multumiri a
primit si d-na prof. Roxana Irina, consilier educativ si coordonatorul activitatilor de voluntariat in cadrul
parteneriatului dintre cele doua entitati.

21. In data de 13 iunie 2015 s-a desfașurat Ediția I a Simpozionului Național ”Copilul, un univers în
mișcare!”, cu tema ” Direcții, intervenții și inovații în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale”.
Organizatorii acestui simpozion sunt Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională  Neamț, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Neamț și Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă ”Al. Roșca” Neamț și cu sprijinul Consiliului Județean Neamț.

La această manifestare au susținut prezentări  reprezentanți  de la:  Inspectoratul Școlar Județean
Neamț, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Neamț, Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Iași,  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava,  Centrul Județean
de Resurse și Asistență Educațională  Bacău, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Al. Roșca”, Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, Liceul
Tehnologic Special Ștefan Cel Mare,  DGASPC Neamț, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-
Luceafărul, Neamț, , Asociația Salvați Copii Filiala Neamț, Asociația Univers Plus, Asociația Codrin, Asociația
Betania-Centrul Delfinul, Asociația Riana, Centrul de Ajutor pentru Viață Turturești.

D-na Coman Daniela- reprezentanta Asociației Luceafărul a susținut o scurtă alocuțiune despre rolul
extreme de important pe care îl are accesul copiilor cu CES în sistemul învățământului de masă, acolo unde este
posibil,sau în învățământul special. Educația este importantă pentru copii cu CES, pentru că le dă posibilitatea de
a deveni în viitor persoane adulte care să poată ocupa un loc pe piața muncii, care să se poată susține financiar,
care să devină persoane independente. Acești copii au șansa de a nu mai avea statutul de ”asistați social” ci de
persoane care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților în care trăiesc. Pentru ca acest lucru
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să devină posibil, este nevoie de un număr mai mare de specialiști și cadre didactice bine pregătiți în toate
unitățile școlare din mediul urban și, mai ales în mediul rural.
A fost prezentat un film despre activitățile desfășurate de către Asociația Luceafărul iar participanții au putut

viziona o expoziție cu lucrările realizate de copiii și tineri cu dizabilități beneficiari ai Centrului de Recuperare și
Terapie Ocupațională pentru Persoane cu Dizabilități al asociației.
Două eleve voluntare ale Asociației Luceafărul-Aioanei Maria și Ciupercă Maria Magdalena au prezentat
doritorilor detalii despre lucrările prezentate în expoziție.

22. În data de 15 iunie 2015, odată cu începerea vacanței de vară mult așteptată, beneficiarii Asociației
Luceafărul au primit în dar sute de jucării de la Asociația ”Ioana și copii îngeri” din București. D-na Rădița
Popescu, inimoasa președintă a acestei organizații, care este legată sentimental de orașul Piatra Neamț,  a
desfășurat o campanie umanitară, prin care copiii care au mai multe jucării să dăruiască  o parte din ele copiilor
defavorizați din punct de vedere social.
Fiecare copil și tânăr ( cu suflet și minte de copil) și-au ales jucăriile dorite, iar bucuria lor nu se poate descrie în
cuvinte! Pentru că au rămas multe jucării, am ales să le donăm la rândul nostru, altor copii, așa cum procedăm
de obicei. Astfel, prin intermediul Asociației ”Codrin”, aceste jucării au ajuns la copii sărmani de pe tot cuprinsul
județului Neamț.

23. În perioada 16 - 17 iunie 2015 s-a derulat la Iasi prima sesiune de instruire ”Sustenabilitate financiară și
Fundraising” ca parte a proiectului „Coaliţia – drepturi egale şi reprezentare pentru copii cu dizabilităţi”, proiect
derulat de Fundatia Star of Hope Romania si finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG
din România. Scopul sesiunii de training este de a întări capacitatea organizaţiilor de părinţi care au copii cu
dizabilităţi în vederea atragerii de resurse financiare si gestionării eficiente a acestora. Participanţii sunt
reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE, membri ai Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au
Copii cu Dizabilităţi. Trainer a fost Hakon Skaug, specialist al Fundatiei Star of Hope Norvegia.
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24. A devenit tradiție ca, în fiecare vacanță de vară, beneficiarii asociației și părinții lor să participe la o
excursie de trei zile pentru a vizita câte o mică parte din frumoasa noastră Românie. Dacă anul trecut am vizitat
Țara Hațegului, anul acesta am dorit să vedem Cazanele Dunării. Așa că am pornit la drum in seara zilei de 23
iunie! În mica noastră călătorie am ajuns pe Valea Nerei - la faimoasa Cascada Bigăr din judetul Caransebeș,
unde am vazut și Izbucul Bigăr și Grota Bigăr.....minunate clipe de liniste si emoție. Puțin după prânz, obosiți dar
bucuroși, am ajuns la Dubova. Aici am purces cu bărcile pe Dunăre! Asa am reusit sa vedem si să ne minunăm
de Chipul lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Peștera Veterani, Peștera Ponicova, Cazanele Mici și Cazanele
Mari. Dupa ce ne-am invins teama de apa, calatoria pe Dunare a fost minunata, mirosul de tei impletit cu cel al
apei este emotionant! Joi dimineața am pornit spre Băile Herculane, unde am vizitat stațiunea și am mâncat
delicioase gogoși!
Am pornit mai departe pe Valea Cernei spre a vizita Complexul carstic Ponoarele cu Podul lui Dumnezeu și
Grota Podulu. Urmatorul popas l-am facut la Targu-Jiu, ca să ne minunăm Ansamblul Monumental al lui
Constantin Brancusi: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Aleea cu bănci și Coloana Infinitului. Coloana Infinutului ne-
a facut să simțim ca putem ajunge la cer! Odată cu ploaia, am pornit prin Defileul Jiului ca sa innoptăm la
Cabanele Doruleț din localitatea Râu de Mori, aproape de Hațeg. Am ajuns pe întuneric și o ploaie torențială! A
urmat o cină târzie și un mic spectacol oferit de beneficiarii noștrii! Dimineață am pornit spre casă, cu ploaia
deasa însoțindu-ne, așa că nu am mai putut vizita Cetatea Dacica de la Orăștie. Am ajuns la Sibiu, și pentru că
ploua foarte tare, nu am putut decât să servim un prânz prelungit la un frumos restaurant moldovenesc din
centrul vechi al Sibiului. Am plecat spre Sighișoara și, pentru că ploaia s-a oprit pentru putin timp, am putut vizita
Centrul istoric, casa unde a locuit pentru puțin timp Vlad Țepeș, am urcat pe "Scarile școlarilor" spre Biserica
Evanghelică din Deal - aici am putut asculta înălțătoarea muzică de orgă. Ploaia ne-a gonit din Sighisoara spre
casa, foarte obositi, dar extrem de bucurosi!

25. In perioada 28 – 29 iulie  2015 s-a derulat la Iasi a doua sesiune de instruire ”Instrumente și modele de
advocacy”, ca parte a proiectului „Coaliţia – drepturi egale şi reprezentare pentru copii cu dizabilităţi”, proiect
implementat de Fundatia Star of Hope Romania si finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG din România Scopul sesiunii de training este de a întări capacitatea organizaţiilor de părinţi care au copii cu
dizabilităţi în vederea promovării și reprezentării interesele copiilor cu dizabilități în fața decidenților ți
influențării/formulării de propuneri legislative /politici publice.

Participanţii sunt reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE, membri ai Federaţiei
Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi.Trainer a fost Kristen Folde, specialist al Fundatiei Star of
Hope Norvegia.

26. In perioda 12-14 august 2015, Fundatia Motivation Romania în parteneriat cu Asociația Luceafarul a
organizat o sesiune de instruire în folosirea metodei Gentle Teaching (GT)- Cultura a blandeții în lucrul cu
persoane cu dizabilitati. Fundaţia Motivation România în parteneriat cu Fundaţia Special Olympics România
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implementeaza acest proiect ce îşi propune dezvoltarea de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi
asociate utilizând o metoda nouă de lucru în România – Gentle Teaching , metodă utilizată cu succes în alte ţări
din Europa, SUA şi Canada. Fundaţia Motivation România este prima organizaţie ce a adus metoda Gentle
Teaching în România în anul 2011 în cadrul unei conferinţe ce a adunat împreună organizaţii neguvernamentale
şi instituţii de stat. Sesiunea de instruire s-a desfasurat la Centrul de zi al asociației.

Au participat părinți și specialiști de la Asociația Luceafarul, DGASPC, Centrul Judetean de Resurse si
Asistenta Educationala, Fundatia Univers Plus, Asociatia Riana.

Activitatea s-a desfășurat 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.

27. În perioada 21 - 22 august 2015, 7 beneficiari ai Asociaţiei de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale
Luceafărul, Neamţ au participat la Cupa Iaşului 2015 - 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.

28. În perioada iulie – septembrie 2015, un număr de 23 de copii și tineri cu dizabilități  au beneficiat de
consultații medicale și tratamente stomatologice din partea echipei medicale ale Caravanei Overland for Smile,
ce este un proiect umanitar itinerant, în totalitate non-profit, capabil să ofere un ajutor stomatologic concret
copiilor defavorizați din punct de vedere social. Campania s-a derulat în parteneriat cu DGASPC Neamț. Clinica
stomatologică mobilă a asociatiei umanitare oferă servicii medicale gratuite pentru cît mai multi copii defavorizati,
prioritate avînd cei din sistemul de protectie a statului dar si copiii care suferă de HIV/SIDA sau alte boli cronice si
care sînt acceptati mai greu la tratamente. Din echipa de specialisti fac parte doctori, asistenti medicali, igienisti,
tehnicieni, dar și translatori, toti fiind voluntari, echipele medicale schimbându-se periodic. Cabinetul mobil
include 3 unităti complet echipate cu instrumentar cu sistem auto-dezinfectant, echipament laser, ultrasunete, aer
conditionat, precum si o cameră video prin care întreaga actiune poate fi urmarită direct pe internet, totul la cele
mai înalte standarde europene.
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29. In perioada 8 – 10 septembrie  2015 s-a derulat la Iasi a treia sesiune de instruire ”Studii de caz în
aplicarea de modele funraising și  advocacy”, ca parte a proiectului „Coaliţia – drepturi egale şi reprezentare
pentru copii cu dizabilităţi” , proiect implementat de Fundatia Star of Hope Romania si finanţat prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din România. Scopul sesiunii de training este de a întări capacitatea
organizaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi în vederea promovării și reprezentării interesele copiilor cu
dizabilități în fața decidenților ți influențării/formulării de propuneri legislative /politici publice.

Participanţii sunt reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE, membri ai Federaţiei
Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi.Trainer a fost Kristen Folde, specialist al Fundatiei Star of
Hope Norvegia.

30. În data de 21 septembrie 2015, Albert Iftime- student la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru
Stăniloaie” din Iasi, a vizitat centrul nostru împreună cu câțiva dintre membrii Grupului Psaltic LIGHISMA, al cărui
conducator este. Această vizita a fost ocazionată de faptul că vacanța de vară ia sfârșit pentru toată lumea și un
an nou îi așteaptă pe toți- beneficiarii centrului și prietenii noștrii studenți! Minirecitalul de muzica psaltică susținut
de cei 5 tineri studenți a încântat sufletul tuturor celor prezenți, tineri cu dizabilități și părinții lor. Bucuria revederii
prietenilor lor a fost foarte mare pentru beneficiarii centrului; micile cadouri oferite de către voluntari, urările de
sănătate și bucurie, dar și promisiunea revederii cu ocazia sarbătorilor de iarnă, au încheiat această minunată
vizită.
Multumim din inima acestor minunati tineri, care nu renunță la aceste întalniri cu beneficiarii asociației noastre,
urandu-le multă sanatate și spor la învățătura!

31. După câțiva ani de încercări, iată că începând cu data de 21 septembrie, prin bunavointa domnului
Adrian Zaharia – președinte și antrenor al Clubului Sportiv Delmadi Piatra Neamț, copiii și tinerii cu dizabilități
beneficiari ai asociației Luceafărul au antrenor de înot. D-l antrenor și cei doi asistenți ai săi lucrează cu 15 copii
și tineri cu dizabilități de doua ori pe săptămână, cu titlu gratuit.
Antrenamentele se desfășoară la Compexul VIP san Gym din Piatra Neamț.
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32. În data de 23 septembrie 2015, beneficiarii Centrul de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională
pentru persoane cu dizabilități au participat la o lectie de istorie despre regii si reginele României vizitând
Castelul Peleș, Castelul Pelișor și Castelul Bran. A fost o lecție de istorie foarte instructivă și frumoasă.

33. În data de 24 septembrie 2015, 7 dintre beneficiarii centrului de zi au participat la o competiție sportivă
organizată de către Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Păstrăveni. Probele
sportive alese de către sportivii noștrii au fost atletism-alergare 100 m si saritura in lungime la groapa de nisip. Au
participat 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.

34. În data de 9 octombrie 2015, Fundația „Copiii Nostri” din Piatra Neamț  în parteneriat cu Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a organizat o Masa Rotundă cu tema «Contractarea
serviciilor sociale: o soluție pentru a răspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor
vulnerabile din județul nostru!». Masa Rotundă își propune, ca prin dezbaterile care vor avea loc, să contribuie
la o mai bună cunoaștere a mecanismului contractării serviciilor sociale în România, atât de către autoritățile
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publice cât și de ONG din județ; o mai bună înțelegere a contextului local, respectiv a problemelor cu care se
confruntă atât autoritățile locale cât și ONG-urile în ceea ce privește contractarea serviciilor sociale; identificarea
soluțiilor pentru extinderea utilizării acestui mecanism/proceduri de finanțare a serviciilor sociale în județ.

35. În data de 9 octombrie 2015, beneficiarii Centrului de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională
pentru persoane cu dizabilități al asociației au participat la o lectie de astronomie prin vizionarea unui spectacol
Planetariu oferit de Asociația Astronomică Pluto în cadrul unui parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Neamț.
Spectacolul Planetariu a avut loc la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț și s-a desfășurat sub genericul
”Constelațiile în viziunea străbunilor, tălmăcite pe înțelesul străbunilor”. Beneficiarii asociației au fost extrem de
încântați de această incursiune astronomică, prezentatorul spectacolului planetariu având un talent deosebit de
face ca această incursiune să fie înțeleasă și de către aceștia. Tot auditoriul, copii mici și mari, tineri cu
dizabilități, părinți, au plecat de la spectacol cu imaginea unui univers plin de frumusețe și magie și cu dorința de
a afla mai multe lucruri despre el! Mulțumim Asociației Astronomice Pluto pentru această minunată inițiativă,
rugându-I să ne mai viziteze orașul în viitorul apropiat!

36. În data de 14 octombrie 2015, cativa dintre beneficiarii Asociaţiei Luceafărul integraţi în învăţământul de
masă – preşcolari, şcolari și liceeni, au primit din partea asociației câte un pachet de rechizite şcolare
Pe lângă aceste rechizite, școlarii noștri au primit câte un ghiozdan cu un minim de rechizite de la Asociația
Stop Hunger din Bucuresti. Această donație face parte din campania ”Dăruiește un început de școală
fericit!” derulată de această organizație cu sprijinul mai multor companii private si organizatii neguvernamentale.
Datorita recomandării făcute de către Asociației Star of Hope România, cei 8 elevi ai Asociației Luceafărul s-au
numărat printre cei 516 de elevi din țară care au beneficiat de acest ghiozdan cu rechizite.
Prin acest gen de iniţiativă, Asociaţia Luceafărul încearcă să fie permanent alături de membrii şi beneficiarii săi.

37. În perioada 13 - 20 noiembrie ,  un al cincilea grup de voluntari turci veniți din partea Asociatiei CREED
prin Serviciul European de Voluntariat au participat la activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului de zi pentru
recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități.
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Grupul a avut cinci membrii, 2 tineri cu dizabilități (Sindrom Langdon Down), voluntari în cadrul proiectului
”Unimpeded Smile,  cei doi însoțitori ai lor și un tânăr voluntar în proiectul ”The EVS Effect!”,coordonați de doi
voluntari CREED.

38. În data de 23 noiembrie 2015, Asociatia Luceafarul, Fundția Univers Plus și Asociația Riana (organizații
din Piatra Neamț membre în Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități), în parteneriat cu
Fundația Star of Hope România s-au întâlnit în redacția deschisă a Asociației Bâtca Doamnei din Piatra Neamț,
pentru a participa la seminarul ”Workshop consultative pentru copii cu dizabilități” organizat în cadrul proiectului
“Coaliția-drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități". Principalul obiectiv al întâlnirii a fost
dezbaterea strategiei pe termen mediu și lung a Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități,
din regiunea de Nord-Est a României. La seminar au participat reprezentanți ai acestor organizații și părinți ai
unor copii și tineri cu nevoi speciale;s-au dezbătut diverse probleme cu care se confruntă acești părinți și copii lor
și s-a pus în discuție modul în care se respectă drepturile acestora, dar și politicile privind protecția și integrarea
persoanelor cu dizabilități în societate.

http://abdreporter.ro/vocea-ta-conteaza-workshop-consultat…/

39. In data de 25 noiembrie 2015, Fundația Solidaritate și Speranță- Filiala Săvinești a organizat a doua
ediție a Târgului Solidarității Sociale, eveniment în cadrul proiectului "Voluntariatul- o valoare în comunitatea ta".
Aici s-au întâlnit ONG-uri și instituții publice care activează în domeniul social pentru a face schimb de experiență
și expertiză, să împărtășească metode de asigurare a sustenabilității financiare, să arate comunității oferta de
servicii sau sa atragă noi voluntari. Evenimentul a constat în seminarii de instruire sau ateliere de lucru și standuri
de prezentare ale ONG-urilor sau instituțiilor participante. Câțiva tineri cu dizabilități de la Asociația Luceafărul și-
au prezentat decorațiunile de iarnă realizate la Centrul de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru
persoane cu dizabilități al asociației.

40. În data de 27 noiembrie 2015, elevii voluntari ai Asociației Luceafărul de la Colegiul Național "Petru
Rareș" din Piatra Neamț au amenajat o expoziție cu vânzare a decorațiunilor de iarnă realizate de către tinerii cu
dizabilități beneficiari ai Centrului de zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități
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al asociației cu ocazia manifestarilor dedicate Zilelor Liceului. Această activitate a fost organizată ca o
avanpremieră pentru a marca Ziua Internațională a Voluntariatului, zi ce se sărbătorește în data de 5 decembrie.

41. În data de 27 noiembrie 2015, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Liceului la Colegiul Național
”Gheorghe Asachi”, elevii voluntari ai Asociației Luceafărul au amenajat o expoziție cu vânzare a decorațiunilor
de iarna realizate de către tinerii cu dizabilități beneficiari ai Centrului de zi pentru recuperare prin terapie
ocupațională pentru persoane cu dizabilități al asociației. Această activitate a fost organizată ca o avanpremieră
pentru a marca Ziua Internațională a Voluntariatului, zi ce se sărbătorește în data de 5 decembrie.

42. Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, Ziua Internațională a Voluntariatului
În data de 3 Decembrie 2015, Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul a

organizat o manifestare ce a fost dedicată a două evenimente foarte importante – Ziua Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi şi Ziua Internațională a Voluntariatului - zi marcată în fiecare an în data de 5
decembrie. Tema din acest an a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi este "Realizări şi direcţii de
Dezvoltare ale Mileniului: responsabilizarea persoanelor cu handicap şi a comunităţilor lor din întreaga lume".

Evenimentul a avut loc  în Sala „Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean Neamţ, începând cu orele 13.00
în prezența  reprezentanţilor  autorităţilor publice locale şi instituţii cu abilităţi în  domeniul protecţiei persoanelor
cu dizabilităţi, reprezentanţi ai diverselor instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu care Asociaţia Luceafărul
colaborează, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ cu care A.S.P.N.S. - Luceafărul derulează acorduri de
parteneriat, profesori şi elevi voluntari, reprezentanţi ai mass-media, membrii şi beneficiari ai Asociaţiei
Luceafărul.

Agenda activității a fost următoarea:
- Scurte alocuţiuni prezentatede d-na Coman Daniela - preşedinta ASPNS- Luceafărul, d-l Constantin

Iacoban- preşedintele Consiliului Judeţean Neamț și d-l Vasile Popescu- Viceprimarul municipiului Piatra Neamț;
- Vizionarea  unui mic program artistic susţinut de tinerii cu dizabilități beneficiary ai Centrului de zi pentru

recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități al Asociaţiei Luceafărul ;
- Audierea unui recital de colinde susţinut de Grupul Psaltic LIGHISMA, dirijat de Albert Iftime, student în

anul IV al Facultății de  Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie “  din Iași;
- Pentru că în data de 5 decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Voluntariatului, d-na Coman

Daniela a prezentat pe scurt  activităţile de voluntariat şi ale voluntarilor, precum şi înmânarea Certificatelor de
voluntar din partea Asociaţiei Luceafărul.

- Pe durata premierii voluntarilor, pe ecranul de  proiecţie au putut fi vizionate imagini cu copiii şi tinerii
beneficiari ai Asociaţiei Luceafărul de la diverse activităţi organizate de asociaţie sau în parteneriat cu unităţi de
învăţământ partenere, instituţii sau ONG-uri locale sau naţionale, prin intermediul  filmului aniversar, realizat în
parteneriat cu Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”. Coordonatoarea acestui proiect a fost d-na prof. Maria
Magdalina. Filmul aniversar este postat pe youtube, la adresa:http://www.youtube.com/watch?v=LhQPM2aYbQs.

- Vizionarea expoziţiei cu decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă realizate de către tinerii cu dizabilităţi
beneficiari ai Centrului de zi pentru recuperare şi terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilități al Asociaţiei
Luceafărul;
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- Toți copiii și tinerii prezenţi la acest eveniment au primit anticipat cadourile de la Moş Nicolae prin
intermediul  Consiliului Județean Neamț și al Protopopiatului Piatra Neamț;

43. În data de 3 decembrie 2015, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor cu
Dizabilități, la Sala ”Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț,  a fost organizată  întâlnirea anuală a
reprezentanților Consiliului Județean Neamț și ale organizațiilor neguvernamentale acreditate (OPA) ce activează
în domeniul protecției sociale a copilului și a persoanelor cu dizabilități. În cadrul acestei întâlniri au fost
prezentate Rapoartele de activitate ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamț și
Comisiei pentru protecția copilului Neamț. În același timp, a fost analizată activitatea reprezentanților
organismelor private acreditate în cadrul acestor foruri decizionale. Ca o recunoaștere a îndeplinirii cu
responsabilitate a atribuţiilor ce-i revin, d-na Coman Daniela ca reprezentant legal al Asociației de Sprijin a
Persoanelor cu Nevoi Speciae-Luceafărul, Neamț a fost reconfirmată ca reprezentant OPA în cadrul  Comisiei
pentru protecția copilului Neamț.

44. În data de 11 decembrie 2015, Asociaţia de Sprijin a Persoanelor Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamţ, în
parteneriat cu Fundaţia Star of Hope Romania a organizat evenimentul Ziua porților deschise la Centrul de
zi pentru recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități al Asociației Luceafărul.
Activitatea face parte din proiectul „Coaliţia – drepturi egale şi reprezentare pentru copii cu dizabilităţi”,
implementat de fundaţia Star of Hope Romania și finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG din România. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi întărirea capacităţii
organizaţionale a Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi.Partenerii de activități au fost
Inspectoratul pentru Situații de Urgență” Petrodava”, Școala Gimnazială ”Elena Cuza” și Seminarul Teologic
Ortodox ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Ne-au vizitat reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Piatra
Neamț, Direcția Județeană de Sport și Tineret Neamț, reprezentanți de la diverse ONG-uri cu care colaborăm în
permanență - Fundația Motivation România, Fundația Univers Plus, Asociația React, SES- Club Sportiv
Supernova, Asociația CREED, voluntari. La activitate au participat și doi tineri voluntari turci veniți din partea
Asociatiei CREED prin Serviciul European de Voluntariat în cadrul proiectului ”The EVS Effect!”.
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45. În  zilele de 14-15 decembrie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Junior Achievment România,
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ  şi Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamț, au organizat competiţia
națională ”TINERII DE AZI ANTREPRENORII DE MÂINE”, Ediţia a IV-a. Această competiţie urmăreşte
dezvoltarea competenţelor profesionale şi responsabilizarea tinerilor în proiectarea traseului profesional,
antrenarea profesorilor în abordarea antreprenoriatului din perspectiva didactică şi încurajarea formării unei
culturi antreprenoriale.

La aceasta competiție, Asociației Luceafărul i-a fost decernat locul I pentru participarea la Târgul
tinerilor antreprenori - tinerii cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului de zi pentru recuperare prin terapie
ocupaţională  pentru persoane cu dizabilități și-au prezentat diveresele decoraţiuni   dedicate sărbătorilor de
iarnă în cadrul expoziţiei „Bucuriile iernii”.

Asociaţia Ecosmile, în parteneriat cu Asociația Luceafărul, Colegiul Naţional de Informatică și Junior
Achievment România a implementat în perioada 2010- 2014 cinci proiecte susţinute financiar de către Comisia
Europeană prin Programul Tineret în acţiune. In premieră în România, Asociaţia Luceafărul a fost beneficiara a
patru proiecte de antreprenoriat social: ”Schimbă lumea cu un zâmbet”, ”Light of Hope”, ”YiA Travel Expert” și
”Împreună pentru mișcare, sănătate și fair-play”- proiecte premiate la diferite competiții naționale și internaționale.
Aceste proiecte au contribuit în mare parte la obținerea de către Colegiul Naţional de Informaticã Piatra Neamţ a

titlului de Școală Antreprenorialã la nivel national, fiind premiatã ȋn cadrul The European Entrepreneurial School
Award 2015, alãturi de alte 10 școli europene,  în cadrul unui eveniment ce s-a desfășurat în perioada 14-15
octombrie  la Parlamentul European. http://theentrepreneurialschool.eu/news/eleven-schools-in-europe-will-
receive-the-entrepreneurial-school-award-2861/

Premiul Școala Antreprenorialã este o recunoastere națională și europeană pentru cele mai bune școli ȋn care se
promoveazã educația antreprenorială și obţinerea acestui titlu nu ar fi fost posibilã fãrã sprijinul și implicarea
dumneavoastrã.
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46. În data de 16 decembrie 2015, 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.

47. A devenit o tradiţie ca elevii voluntari de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” şi beneficiarii  Asociaţiei
Luceafărul să-l colinde împreună pe Mos Craciun!

În data de 16 decembrie 2015, pentru al cincilea an consecutiv și cu implicarea unei noi generații de elevi
voluntari- clasa a IX-a F, în Sala de festivități a Colegiului  Naţional „Calistrat Hogaş”,  Moș Crăciun a ascultat
colinde și poezii și, intr-o atmosferă de mari emoții a dăruit mult așteptatele cadouri!

48. În data de 21 decembrie 2015, Complexul VIP San Gym a găzduit a treia ediție a competiției de inot
”Cupa Delmadi”, organizată de Clubul Sportiv Delmadi din Piatra Neamț. Pentru prima dată în istoria înotului din
Piatra Neamț, copiii și tinerii cu dizabilități au participat la o asemenea competiție, primind medalii, diplome de
participare și trofeul competiției.

49. Acum noua ani, Cezar Dascălu - un inimos elev al Seminarului Teologic Ortodox “ Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena “ a avut minunata inițiativă ca, împreună cu colegii săi din Consiliul Local al Tinerilor din
Piatra Neamț, să-l ”însoțească” pe Moș Craciun acasă la 7 dintre copiii și tinerii Asociației Luceafărul care, din
cauza dizabilității lor, nu-l mai pot colinda  pe Moș Crăciun la serbarea organizată împreună cu ceilalți prieteni ai
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lor. Tradiția începută de elevii din Consiliul Local al Tinerilor, denumită generic ”Și tu poți să fii Moș Crăciun!” a
fost continuată de  alți elevi ai Seminarului Teologic, chiar și după terminarea liceului.
În data de 21 decembrie 2015, după 9 ani, Cezar Dascălu și fratele său, Sergiu Dascălu- și el fost absolvent al
aceluiași Seminar Teologic, au dorit să-i reîntâlnească pe acei copii, deveniți acum  adolescenți, ca să le aducă o
picătură de fericire într-un ocean de suferință.

50. 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.

51. Promovarea activităților desfășurate de Asociația Luceafărul au fost promovate în mediul on-line prin
intermediul Asociației Bâtca Doamnei, conform unui protocol încheiat între această organizație și mai multe
ONG-uri din Piatra Neamț.

http://abdreporter.ro/asociatia-luceafarul-si-a-deschis-portile/
http://abdreporter.ro/antreprenoriatul-social-o-noua-sansa-2/
http://abdreporter.ro/vocea-ta-conteaza-workshop-consultat…/


