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VIZIUNE                                                                      

O lume în care fiecarui copil îi este respectatdreptul 

la educație, în care fiecare copil esteînconjurat cu 

dragoste și afecțiune și aretoate cele necesare unui 

trai decent. Principala misiune a ASOCIAȚIEI 

PENTRU O EUROPĂ UNITĂ este de a promova 

și susține incluziunea socială, de a garanta și 

proteja drepturile copiilor, familiilor cât și a 

comunității lor prin parteneriate credibile, 

trasparente și eficiente cu instituțiile publice si 

private. Dezvoltarea personală și profesională a 

tinerilor și copiilor în special dezvoltarea educației 

non-formale astfel încât aceștia să-și poată croi o 

carieră. 

 

Valorile etice ale organizației: responsabilitatea, 

colaborarea, creativitatea, integritatea, 

obiectivitatea. 

 

“FII TU SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME!” 

www.asociatiaeuropaunita.ro  

asociatiaeuropaunita@gmail.com 
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KEY FIGURES AEU  

 

FONDAT: 2005 

NUMĂR MEDIU MEMBRI:  10-15 

NUMĂR MEDIU VOLUNTARI:  15-20 

STRUCTURA DECIZIONALĂ: 

Transparență, Responsabilitate 

 

 

ADUNARE GENERALĂ  

Toți membrii asociației 

                                                          

 

 

CONSILIUL  DIRECTOR 

Organul executiv 

 

CU CINE LUCRĂM? 

 

 TINERI- ELEVI, 

STUDENȚI  

 COPII DEFAVORIZAȚI  

( familii defavorizate,copii 

instituționalizati) 

 COPII SI TINERI ROMI 
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REZULTATE 2017 

 

 

 

 

 

 

  

527 de  

TINERI ȘI COPII 

BENEFICIARII ONG-ului 

O Piesa de teatru: 

“Hansel si Gretel” 

1 Spectacol sala Studio 

“Teatru Bacovia”- 50 

spectatori 

 TABARA 

OGLINZI 35 

BENEFICIARI  

30 ADOLESCENTI 

CONSILIERE 

VOCATIONALA 

  

PROIECT CULTURAL 

FINANTAT DE Consiliul 

Judetean Bacau:  

“Un drum spre trecut-un 

pas catre viitor” 

25+ 

persoane implicate în  

campanie (donatori, 

voluntari,susținători) 

CONSILIERE 

VOCATIONALA  

6 ATELIERE 

DEZVOLTARE PERSONALA 

ADOLESCENTI  

 EU POT 

 EU STIU 

 EU VREAU 

 EU CRED 

 EU SUNT  
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CU CINE LUCRAM? 

 

 Copii și tineri proveniți din familii defavorizate din județul Bacău 

 Copii institutionalizați (DGASPC Bacău) 

 Copii și tineri plasați în apartamentele de tip familial din cadrul Centrului Ghiocelul 

 Copii și tineri „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Morcoveaţă" din municipiul Bacău 

 Tineri cu oportunități reduse din licee bacăuane 

 Copii și tineri romi 

 Elevi, studenți și tineri profesioniști  

 Organizații nonprofit și managerii acestora  

 

CE FACEM? 

Proiecte, servicii și programe pentru copii și comunitate: 

 

 CONSILIERE VOCATIONALA ADOLESCENTI  

 ATELIERE EDUCAȚIONALE PENTRU COPII 

 ATELIERE DE DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ 

 ATELIERE DE CREATIE PENTRU COPII 

 UN DRUM SPRE TRECUT- UN PAS CATRE VIITOR 

 DEZVOLTARE PERSONALA PRIN TEATRU, DEZVOLTA O ABILITATE, REUSESTE IN VIATA 
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ASOCIATIA 

PENTRU O 

EUROPA 

UNITA 
RAPORT    

ACTIVITATE 

Issue Date 
 

   

   

   

   

   

   

ACTIVITATI AEU  
 

  ACTIVITATI  

 Organizarea de cursuri de 

pregatire, seminarii, traininguri, 

workshop-uri, conferințe, 

simpozioane, sesiuni știintifice, 

mese rotunde, dezbateri publice, 

precum și organizarea de măsuri, 

manifestații publice și alte 

activități de sensibilizare a opiniei 

publice. 

 Dezvoltarea de programe 

proprii și în regim de parteneriat 

cu autoritățile publice din țara și 

străinatate și programe privind 

dezvoltarea regională. 

 Sprijinirea și promovarea 

tinerilor, scaderea procentului de 

somaj în rândul tinerilor, lupta 

împotriva marginalizării și 

sărăciei, activitățile fizice și 

sportul ca instrument de 

promovare a unui stil de viață 

sănătos, includerea socială și 

participarea activă, provocări 

legate de mediu și schimbări ale 

climei, cât și activități cu privire la 

creativitate și antreprenoriat. 

 Promovarea și încurajarea 

voluntariatului. 

 Acțiuni de promovare a 

politicilor de mediu în 

conformitate cu politicile de 

mediu promovate de Uniunea 

Europeană precum și acțiuni de 

implementare și susținere a tuturor 

măsurilor de reciclare, 

conservarea, protecţia şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului, 

aplicarea efectivă a legislaţiei 

comunitare de mediu, minimizarea 

riscurilor la adresa sănătăţii.  

 Întărirea colaborării cu 

societatea civilă. 

 Activități ce au ca obiect 

principal minoritățile. 

 Derularea în mediul rural a 

unor campanii de informare în 

legătura cu procesul de aderare și 

programele cu finanțare externă. 

Pregătirea modulelor de predare şi 

învăţare a meşteşugurilor 

tradiţionale, de dezvoltare a 

competenţelor antreprenoriale 

pentru iniţierea unei afaceri în 

mediul rural şi utilizare TIC. 

Organizarea de workshop-uri 

pentru grupul ţinta în vederea 

promovării meşteşugurilor 

tradiţionale. Formarea 

profesională a persoanelor ocupate 

în agricultura de subzistenţă, 

seminarii regionale. 

 Promovarea democrației și 

a drepturilor omului. 
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 Activități destinate 

tinerilor: acordarea de consiliere 

pentru orientare profesională, 

promovarea voluntariatului, 

stimularea asociativității tinerilor, 

dezvoltarea de parteneriate și 

implicarea tinerilor în viața 

comunității, creșterea consumului 

cultural la tineri, informarea și 

educarea cu privire la valorile 

naționale, la valorile UE, protecția 

mediului și încurajarea sportului și  

 

turismului pentru tineri, 

promovarea, susținerea și 

recompensarea tinerelor talente. 

 Furnizor de formare 

profesională și desfășurarea de 

cursuri. 

 Imbunătățirea relațiilor 

interetnice și interrasiale. 

 Prevenirea excluziunii 

sociale, abuzurilor suferite de 

copii, femei, persone cu 

dizabilități, bătrani și minorități. 

 Realizarea și editarea de 

cărți, publicații periodice, pliante, 

afișe, broșuri, programe 

informatice și alte materiale 

informative.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I. PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME 
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I. PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME PENTRU COPII ȘI 

COMUNITATE  

 

 “UN DRUM SPRE TRECUT, UN PAS CATRE VIITOR” 

 ATELIERE DE DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ 

 WORKSHOP-URI 

 DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN TEATRU – TRUPA ABC  

 ATELIERE CREATIE  

 PROIECT PILOT CONSILIERE VOCATIONALA „ TU..ce vrei sa te faci cand vei fi 

mare?” 

 

II.  EVENIMENTE DE TRADIȚIE PENTRU COPII/ PROIECTE CU CARACTER 

PERMANENT 

 2% CAMPANIA „AJUTĂ-L SĂ CREASCĂ MARE!” 

 CAMPANIA   “UN ZÂMBET PENTRU FIECARE!” 

 CAMPANIA   „COȘUL DE PAȘTE” 

 

III.   VOLUNTARIAT PENTRU COMUNITATE ȘI FUNDRAISING 

 CAMPANIA “NU ARUNCA! DONEAZĂ! 

 DONAȚII ÎN BUNURI ȘI BANI FAMILIILOR DEFAVORIZATE  
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Unu din patru tineri români cu 

vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de 

ani, adică peste 270.000 de 

persoane, nu este angajat şi nici nu 

se duce la şcoală sau la alte tipuri 

de cursuri de pregătire, arată 

datele publicate de Eurostat, biroul 

de statistică al Uniunii Europene. 

Astfel, ponderea tinerilor din aşa-

numita generaţie NEET 

(acronimul pentru sintagma „Not 

in Education, Employment or 

Training“) a ajuns în 2015 la 

24,1% din populaţia cu vârste 

cuprinse între 20 şi 24 de ani, 

înregistrând una din cele mai mari 

creşteri de la nivelul UE faţă de 

anul 2006, când era de sub 19% 

din total. De ce nu îşi găsesc un 

loc pe piaţa muncii? 

 

„Avem mari probleme statistic 

vorbind. Concret, un absolvent din 

cinci nu reuşeşte să se angajeze 

după facultate, iar din 2008 

aproape s-a înjumătăţit numărul 

celor care după liceu urmează o 

facultate”, atrage atenţia Mihai 

Dragoş, preşedintele Alianţei 

Naţionale a Organizaţiilor 

Studenţeşti din România 

(ANOSR). 

 

     CONSILIERE VOCATIONALA 

 

 

 

 

OBIECTIVUL 

PRINCIPAL 
 

Descoperirea abilităților 

personale ale tinerilor 

participanți la activitățile 

proiectului în vederea 

conștientizării importanței 

orientării vocaționale 

pentru o carieră de succes.  

 

CONSILIERE 

VOCATIONALA  
by Name Style 
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TU…ce vrei sa te faci 

cand vei fi mare? 

 

Proiectul se va derula sub forma 

unui training de consiliere 

vocationala – sesiune gratuita. 

Venim în ajutorul  tinerilor care 

doresc să își aleagă traseul 

educațional și profesional în 

funcție de interesele, valorile și 

abilitățile personale. 

1. Autocunoaștere – interese, 

valori, personalitate, abilități și 

integrarea informațiilor despre 

sine; 

2. Explorarea traseelor 

educaționale și profesionale; 

3.      Decizia de carieră: cum se 

ia decizia (fișa cu opțiuni – 

suport în decizie), planul de 

carieră; 

4.  Atelierul de creatie- 

stimulare imaginatiei; 

“ Logica te va duce de la A la B. 

Imaginatia te va purta oriunde.” 

– Albert Einstein. 

5. Atelier dezvoltare inteligenta 

emotionala. 

 

 

                                                                  

 

  



2016-2017 ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA RAPORT    

ACTIVITATE 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUNOASTERE 

Autocunoaștere – interese, valori, 

personalitate, abilități și integrarea 

informațiilor despre sine; 

 EU POT 

 EU STIU 

 EU VREAU 

 EU CRED 

 EU SUNT  

 

 

DECIZIA DE CARIERA 

Explorarea traseelor educaționale și 

profesionale: Explorare educationala si 

ocupationala – colectarea informatiilor 

despre oportunitatile educationale si 

ocupationale;   Promovare personala – 

sistematizarea si prezentarea informatiilor 

despre abilitatile, interesele si 

experientele educationale si profesionale 

proprii in vederea atingerii scopurilor de 

cariera. 

   

       CONSILIERE VOCATIONALA  

 

INTELIGENTA EMOTIONALA 

Capacitatea de a recunoaşte 

propriile emoţii şi modul în care 

acestea îţi influenţează  gândurile 

şi comportamentul; 

Abilitatea de a controla 

sentimentele şi comportamentele 

impulsive, de a lua iniţiativă, şi de 

a te adapta la circumstanţele în 

schimbare; 

 
  

 

U 

 

 

WORKSHOP-URI  CONSILIERE VOCATIONALA 
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IMPACT PROIECT  

Rezultatele așteptate vor fi de 

două categorii : rezultate 

imediate, cuantificabile și 

verificabile, precum și 

rezultate pe termen mediu și 

lung, rezultate ce țin de 

dobândirea de către tineri de 

noi competențe și 

capabilități, de dezvoltarea 

unor abilități sociale, de 

implicare activă în luarea 

deciziilor legate de propria 

persoană și de orientare a 

acestora în sensul accesării 

unei profesii . Rezultate 

direct cuantificabile : 16 

tineri participanți la cursul de 

consiliere pentru orientare 

vocațională; receptivitatea 

față de curs - numărul 

tinerilor înscriși la curs, 

implicarea activă a elevilor 

selectați în activitățile 

cursului, implicarea celorlalți 

actori în derularea proiectului 

– specialiști resurse umane, 

psiholog, echipa de proiect; 

numărul comunicatelor de 

presă - 3 . Proiectul va avea 

un impact pe termen mediu și 

lung, deoarece în rândul 

acestor tineri va fi un risc 

scăzut , chiar zero de abandon universitar. Acești tineri vor avea capacitate sporită de inserție pe piața 

muncii, crescând astfel gradul de angajabilitate. 
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Un drum spre 

trecut, un pas 

catre viitor! 

 

 

 

Asociatia pentru o Europa Unita 

sustinita de Primaria Corbasca, si-

a propus ca in perioada 

24.07.2017 – 24.11.2017 sa 

instruiasca un numar de 16 copii si 

tineri, in deprinderea tehnicilor 

instrumentale si impreuna cu alti 

instrumentisti cu experienta sa 

infiintam “Taraful de la Bacioiu” 

 

Proiect finanţat de CJ Bacau prin 

Legii nr. 350/2005, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru 

activitati nonprofit de interes 

general şi Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind 

achiziţiile publice, cu completarile 

ulterioare.

Scopul proiectului este de a 

pastra identitatea  culturale prin 

conservarea traditiilor. Principalul 

grup tinta vizat in proiectul nostru 

sunt copii si tinerii talentati din 

comuna Corbasca, judetul Bacau.  

Obiectivul principal al 

proiectului il reprezinta crearea 

unei retele culturale prin pastrarea, 

afirmarea si dezvoltarea identitatii 

culturale, renovand si renascand 

traditiile in vederea dezvoltarii 

comunitatii. 

Obiectivele specifice: 

 Consolidare identitatilor 

culturale si conservarea 

traditiilor;  

 Promovarea si sprijinirea 

creativitatii culturale; 

 Dezvoltarea relatiilor inter-

culturale  prin deschiderea 

spre diversitatea culturală 

şi varietatea etnică; 

  Sporirea gradului de 

cultura administrativa si 

civica prin informarea 

adecvata a populatiei; 

 Asigurarea promovarii 

Tarafului de la Bacioiu. 

 

Beneficiarii  

Grupul tinta: copii si tineri de 

etinie roma  

Beneficiari directi: 16 copii si 

tineri cu varste cuprinse intre 12 - 

18 ani cu o minima educatie in 

domeniul muzical.  
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ATELIERE 

 

 

ATELIERE DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ PRIN ART-TERAPIE 

 

Desenul, pictura, modelajul, teatrul cu marionete, basmele, arta, in general, dezvolta personalitatea unui 

copil. Arta ii poate oferi siguranta si libertatea de exprimare, de care are atata nevoie.

Terapia prin artă, numită de specialisti și art-terapie, este o formă de dezvoltare a creativității și o cale de 

exprimare a sentimentelor copiilor. Stimularea imaginației intărește personalitatea micuțului.

 

 

REZULTATE 

 

 Se aproprie unii de alții , trăiesc stări afective pozitive și sentimentul unității 

 Comunicare asertivă 

 Îmbunătățirea relaților cu ceilalți 

 Creșterea încrederii și a stimei de sine 

OBIECTIVE 

 Stimulare vizual-creativă 

 Stimularea limbajului expresiv și mimica gestuală 

 Facilitarea exprimării emoționale și descarcare afectivă 

 Să deprindă abilități necesare pentru a lega prietenii 

 Să gestioneze conflictele aparute 

 

      BENEFICIARII PROEICTULUI  

 

Copii cu vârste cuprinse între 4-12 ani aflați în situații de risc, familii cu problem socio-economice, 

abandon familial. 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

Ce poate fi mai eficient decât să 

înveţi jucându-te !  

Festivalul organizat de noi se 

doreşte a fi o pledoarie în aceasta 

directive.  

OBIECTIVELE 

PROIECTULUI: 

Obiectivul general al proiectului îl 

constituie îmbunătățirea calității 

vieții copiilor cu nevoi special prin 

dezvoltarea competențelor și 

abilităților cât și momente artistice 

de calitate pentru a contribui la 

socializarea și integrarea acestor 

copii prin activități art-terapeutice. 

BENEFICIARI 

• 6 Copii și tineri plasați în 

apartamentele de tip familial din 

cadrul Centrului Ghiocelul 

 

 

 

 

 

ORA DE TEATRU  

Clasele Orei de teatru propun cursanților diferite modalități și tehnici care au ca scop dezvoltarea personalității 

copiilor prin teatru, respectiv descoperire și dezvoltare personală prin teatru a tinerilor și adulților. Ora de teatru se 

structurează, în funcție de vârsta cursanților,pe mai multe grupe. 

   SPECTACOL “HANSEL SI GRETEL” 
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II. EVENIMENTE DE TRADIȚIE PENTRU COPII/ PROIECTE CU 

CARACTER PERMANENT 

 

 

La nivelul Uniunii Europene, o 

persoana din patru este expusă 

riscului de sărăcie şi excluziune 

socială, România ocupând un loc 

fruntas cu 40,2 % din populaţie 

care se confruntă cu acest risc. 

CAMPANIA „Ajuta-l sa creasca 

mare!” se desfasoara in Judetul 

Bacau, implicand tinerii cu varste 

cuprinse intre 3-18 ani cu rezultate 

buna la scoala , copii proveniti din 

familii defavorizate. Atelierele sunt 

adresate in special copiilor care 

provin din familii monoparentale cu 

venituri mici, sau biparentale, aflate 

in risc socio-economic. 

OBIECTIVELE 

 

-sa nu abandoneze scoala; 

 

-sa aiba rezultate bune; 

 

-sa-si poata construi un viitor; 

 

-cresterea accesului la educatie. 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

 

Copiii cu varste cuprinse intre 3-18 ani, aflati in situatii de risc familial cu problem socio-economice, abandon 

familial, problem socio-economice cu rezultate bune la scoala. 
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Tabara Oglinzi - Sute de zambete 

Drumetii, multa voie buna, veselie, copii minunati, sute de zambete!!! 

Excursie Cetatea Neamtului, Humulesti, Telegondola Piatra Neamt 
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Ateliere teatru, 

dictie, limbaj, 

modelare scenica 

Excursie 

Cetatea 

Nemtului 

Excursie 

Humulesti 

Drumetii 

si voie 

buna 

Excursie Piatra 

Neamt, 

Telegondola 

Povestiri de 

seara- foc  de 

tabara  
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CAMPANIA NU ARUNCA, DONEAZA! 
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CAMPANIA „UN ZÂMBET PENTRU FIECARE” 

 

                                                                                                                                               

 

 

Beneficiari: 
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CUM TE POȚI IMPLICA 

REDIRECTIONEAZA 2% 

 

 

 

 

 

DONEAZA! 

 

 

 

 

 

DEVINO FUNDRAISER 

 

 

 

 

 

 

 

                     DEVINO VOLUNTAR  

 

 

 

Ai avut venituri impozabile anul trecut? Asta înseamnă că ești eligibil pentru a  spune 

statului că 2% din ceea ce îi dai sub formă de impozit să meargă către un impact real 

pentru educație, pentru copii. Acest lucru nu presupune niciun cost  

pentru tine, dar agregat înseamnă foarte mult pentru un ONG. 
 

Oriunde ai fi, acum îți poți aduce contribuția directă organizând strângeri de fonduri sau donații în 

natură în rândul prietenilor și colegilor tăi, dedicate copiilor abandonați ori celorlalte programe pe 

care le derulăm.  

Impreună putem face un copil să zâmbească! 

Orice nu îți mai  folosește poate fi 

o comoară pentru altcineva 

 jocuri 

 jucării 

 cărți 

 haine, încalțăminte 

 rechizite. 

 

DE CE VOLUNTAR? 

- Pentru că împreună putem reuși să schimbăm destine; 

- Ca să legi prietenii cu alți voluntari; 

- Pentru a fi un exemplu și pentru cei din jur; 

- Pentru a trăi o experiență de neuitat. 

- Pentru a-ţi face contacte utile; 

- Pentru a te simţi util; 

- Pentru a face tranziţia spre o nouă viaţă; 

- Pentru a testa o nouă carieră; 

- Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi; 

- Pentru a realiza ceva. 

- Pentru a ameliora comunitatea în care trăieşti. 
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Voluntarii - oamenii care fac lucrurile să meargă, fără de care nu am fi putut obține rezultate 

frumoase.                              

 MULȚUMIM! 

 

 

PARTENERI, SUSȚINĂTORI, FINANȚATORI!  
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 Colegiul Nationala „Vasile Alecsandri” Bacau 

 Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau 

 Morcoveață “Adăposturi de noapte pentru copiii străzii”, Contact: Bacau, str. Henri Coanda, nr. 4 

 Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău, Adresa: Al. Ghioceilor, 4 

 Școala Băcioiu 

 Școala Tătărăști 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

http://www.dgaspcbacau.ro/vezi_articol/centrul-de-servicii-sociale-ghiocelul-bacau/33
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