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RAPORT ACTIVITATE
SEPTEMBRIE 2017- OCTOMBRIE 2018

VIZIUNE
O lume în care fiecarui copil îi
este respectat dreptul la educație,
demnitate, onoare si respect, în
care fiecare copil este înconjurat
cu dragoste și afecțiune și avand
toate cele necesare dezvoltarii
armonioase in baza unor principia
solide .
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 urma visul capatand instrumentele
de baza inca din adolescenta.
Valorile etice ale organizației: responsabilitatea, colaborarea, creativitatea, integritatea,
obiectivitatea.
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DESPRE NOI
ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ, este o organizație non guvernamentală
formată din asocierea unor membri cu experiență și o formare profesională foarte bună.
În cei 13 ani de la înființare am desfășurat campanii de informare și conștientizare a
populației promovând și susținâd valorile europene și incluziunea socială, desfășurând
activități în domenii de interes public general cât și al unor colectivități.
OBIECTIVE


Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, traininguri, workshop-uri,
conferinte, simpozioane, sesiuni stiintifice, mese rotunde, dezbateri publice,
precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de
sensibilizare a opiniei publice.



Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile
respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte
domenii de interes general ce privesc viata publica.



Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice
din tara si strainatate si programe privind dezvoltarea regionala.



Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.



Schimbul de idei si informatii intre membrii societatii.



Sprijinirea si promovarea tinerilor, scaderea procentului de somaj in randul
tinerilor, lupta impotriva marginalizarii si saraciei, activitatile fizice si sportul ca
instrument de promovare a unui stil de viata sanatos, includerea sociala si
participarea activa, provocari legate de mediu si schimbari ale climei, cat si
activitati cu privire la creativitate si antreprenoriat.



Realizarea de traininguri pentru managerii IMM-urilor, in vederea acumulari
cunostintelor si capacitatii tehnice necesare supravietuirii pe piata europeana.



Crearea unei retele de informare europeana intre asociatiile si fundatiile ce au ca
principal obiect de activitate integrarea europeana.



Promovarea si incurajarea voluntariatului
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Actiuni pentru cresterea vizibilitatii UE in Romania. Actiuni de promovare a
politicilor de mediu in conformitate cu politicile de mediu promovate de Uniunea
Europeana precum si actiuni de implementare si sustinere a tuturor masurilor de
reciclare, conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, aplicarea
efectivă a legislaţiei comunitare de mediu, minimizarea riscurilor la adresa
sănătăţii şi mediului rezultate din utilizarea pesticidelor;



Intarirea colaborarii cu societatea civila.



Activitati ce au ca obiect principal minoritatile.



Promovarea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la toate aspectele vietii
publice.



Derularea in mediul rural a unor campanii de informare in legatura cu procesul de
aderare si programele cu finantare externa. 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 democratiei si a drepturilor omului;



Promovarea egalitatii de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile cum ar fi
somerii tineri, somerii de lunga durata, femeile aflate in situatii deosebite si
promovarea incluziunii sociale a grupurilor sociale cu risc mare de excludere de
pe piata muncii, programe care vizează să creeze locuri de muncă mai multe şi
mai bune, să îmbunătăţească sănătatea, siguranţa şi calitatea mediilor de lucru;



Imbunătăţirea mediului social prin programe care vizează să creeze locuri de
muncă mai multe şi mai bune, să îmbunătăţească sănătatea, siguranţa şi calitatea
mediilor de lucru, să asigure persoanelor care se deplasează în alte ţări accesul la
prestaţii sociale, să promoveze cercetarea, limitarea expunerii publicului la
câmpuri electromagnetice şi la compuşi chimici sau biologici care ar putea dăuna
sănătăţii, precum şi finanţarea dezvoltării economiilor zonelor mai sărace ale UE;
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Sprijinirea in rezolvarea problemelor cetatenilor, pentru urmatoarele grupuri tinta:
persoane dependente de droguri sau persoane cu risc de a deveni dependente de
droguri, alcool, persoane cu dizabilitati, minoritati si minoritati etnice, bolnavi
incurabili, persoane varstnice; toate actiunile propuse vor avea drept scop
diminuarea discrepantelor in vederea obtinerii egalitatii de tratament pentru toti,
simultan cu pastrarea respectului de sine si a demnitatii;



Activitati destinate tinerilor: acordarea de consiliere pentru orientare profesionala,
promovarea voluntariatului, stimularea asociativitatii tinerilor, dezvoltarea de
parteneriate si implicarea tinerilor in viata comunitatii, cresterea consumului
cultural la tineri, informarea si educarea cu privire la valorile nationale, la valorile
UE, protectia mediului si incurajarea sportului si turismului pentru tineri,
promovarea, sustinerea si recompensarea tinerelor talente;



Promovarea democratiei prin: activitati in domeniul drepturilor omului, educatie
civica, lupta anticoruptie;



Furnizor de formare profesionala si desfasurarea de cursuri de formare
profesionala;



Imbunatatirea relatiilor interetnice si interrasiale;



Programe pentru incurajarea folosirii energiei regenerabile si desfasurare a
actiunilor si masurilor de mediu europene privind asigurarea unui climat planetar
sanatos si sigur;



Prevenirea excluziunii sociale, abuzurilor suferite de copii, femei, personae cu
dizabilitati, batrani si minoritati.



Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri,
programe informatice si alte materiale informative.
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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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I. PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME PENTRU COPII ȘI COMUNITATE



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



Proiect cultural “UN DRUM SPRE TRECUT, UN PAS CATRE VIITOR”



ORELE DE TEATRU – „TRUPA ABC”



WORKSHOP-URI



ATELIERE CREATIE



PROIECT FINANTARE POCU „ SPUNE DA EDUCATIEI”

EVENIMENTE

II.

DE

TRADIȚIE

PENTRU

COPII/

PROIECTE

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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I. PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME PENTRU COPII
ȘI COMUNITATE
„DEZVOLTA O ABILITATE-REUSESTE IN VIATA! „
SCOP


PROMOVAREA UNEI NOI ABORDARI ASUPRA DIZABILITATII, DIZABILITATEA FIIND
O STARE SOCIALA SI NU O CONDITIE.

OBIECTIVE



EXTINDEREA VIZIBILITATII ASUPRA PROBLEMATICII COPIILOR CU NEVOI
SPECIALE
PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

GRUP TINTA



COPII SI TINERI CU VARSTE CUPRINSE INTRE 4 -15 ANI
COPII SI TINERI CU DIZABILITATI DIN SISTEMUL SOCIAL SAU DIN FAMILII
DEVAVORIZATE

ACTIVITATI






SELECTIA GRUPULUI TINTA
INCEPEREA ORELOR DE TEATRU LA SEDIUL ONG-ULUI
ATELIERE DE ART TERAPIE PRIN TEATRU- 1, 2 ATELIERE PE SAPTAMANA
ORGANIZAREA SPECTACOLULUI DE CRACIUN
ORGANIZAREA SPECTACOLULUI DE TEATRU

EFECTE ATELIERE


IMBUNATATIREA CALITATII VIETII COPIILOR CU NEVOI SPECIALE PRIN
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR SI ABILITATILOR SI INTEGRAREA LOR PRIN
ACTIVITATI ART-TERAPEUTICE

REZULTATE


SPECTACOL “CAPRA CU 3 IEZI” TEATRU BACOVIA 08.06.2018 ORA 17
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Raport de activitate cu privire la participarea în baza convenției de colaborare
numarul 320/29.09.2017 între Asociația pentru o Europă Unită cu sediul în Bacău, Str. 9
Mai, nr. 23, CUI 18286593, reprezentată de Președinte Irina Anghelina, și Teatrul
Municipal Bacovia cu sediul în Bacău, Str. Iernii, nr.7, CUI 435327, reprezentat de
Manager Eliza Noemi Judeu, cât și în baza acordului de parteneriat numarul 329/
18.10.2017 între Asociația pentru o Europă Unită cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai, nr. 23,
CUI 18286593, reprezentată de Președinte Irina Anghelina, și Direcția Generală de
Asistență și Protecția Copilului cu sediul în Bacău, Str. Condorilor, nr. 2, reprezentată
prin Director General, Daniela Țîțaru, cât și Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii
străzii “Morcoveață” cu sediul în Bacău, Str. Henri Coanda, nr. 4 reprezentat de către șef
centru Mihai Buganu.
1. Hainele cele noi ale Împăratului - 12.11.2017 – 18 copii + 5 adulți
2. Oblio - 19.11.2017 – 10 copii + 2 adulți
3. Cipollino - 03.12.2017 – 15 copii + 2 adulți
4. Teatru pentru copii: Cei Trei Purceluși - 10.12.2017 – 15 copii + 3 adulți
5. Teatru copii: Frumoasa și Bestia - 14.01.2018 – 15 copii + 2 adulți
6. Teatru de Animație: Alba ca Zăpada - 21.01.2018 – 15 copii + 2 adulți Aladin –
11.03.2018 – 15 copii + 2 adulți
7. Teatru copii: Frumoasa și Bestia – 18.03.2018 – 13 copii + 2 adulți
8. Fata babei și Fata moșneagului – 25.03.2018 – 15 copii + 2 adulți
9. Aventurile lui Habarnam – 13.05.2018 – 31 copii + 4 adulți
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SPUNE DA EDUCATIEI!

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate pentru
facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si
tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a
copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor
capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare defavorizate.

Axa prioritară 6: Educație și competențe
Beneficiar: COMUNA TĂTĂRĂŞTI, JUD. BACĂU
Contract nr.: POCU/74/6/18/106906
Valoarea totală: 5.534.932,08 LEI.
Parteneri:
Partener 1: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS , , JUDEȚUL BACĂU
Partener 2: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA,COM. CORBASCA, JUDEȚUL
BACĂU
Partener 3: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA,COM. PARAVA, JUDEȚUL BACĂU
Partener 4: ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA, STR. 9 MAI, NR. 23,
JUDEȚUL BACĂU

Proiect finațat de Uniune Europeană din Fondul Social European prin programul
Operational Capital Uman 2014-2020
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Proiectul va genera un efect pozitiv intrucat prevede interventii de educatie care vor
genera pe termen mediu imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor grupului tinta, iar
pe termen lung dezvoltarea comunitatilor din care acestia fac parte, a societatii si a tarii in
general.
Aceste efecte pozitive sunt generate prin:
- prevenirea si diminuarea abandonului scolar, reducerea analfabetismului in special in
cadrul grupurilor vulnerabile;
- derularea de activitati pentru anteprescolari si prescolari ce vizeaza crerea unui cadru
adecvat de dezvoltare a copiilor si de familiarizare a acestora cu sistemul de invatamant
in vederea cresterii si mentinerii interesului pentru scoala;
- derularea programelor tip scoala dupa scoala ce urmaresc reducerea analfabetismului
functional

in

randul

elevilor,

imbunatatirea

rezultatelor

scolare,

dobandirea

competenetelor de baza;
- cresterea nivelului de educatie a tinerilor si adultilor, reintegrarea in sistemul de
invatamant a acestora prin programe de a doua sansa, ceea ce va creste sansele de
calificare ulterioara si de angajare pe locuri de munca mai bine remunerate;
- informarea/ consilierea/ educarea/ mentoratul parintilor anteprescolarilor, prescolarilor
si elevilor ce urmeaza programul scoala dupa scoala in vederea constientizarii de catre
acestia a importantei educatiei in viata copiilor de azi, adultilor de maine;
- formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic/de sprijin din scolile vizate
de proiect, cu scopul de a imbunatati actul educational.

Obiectivele Specifice
- Includere a 180 copii in programul „Gradinita prietenoasa”
- 9 workshop-uri de educatie parentala si mentorat pentru 180 parinti ai copiilor
prescolari din grupul tinta
- Organizarea a 9 ateliere de lucru pentru copiii de gradinita insotiti de parintii acestora
- 432 elevi participanti in programe de tip scoala dupa scoala
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- 3 activitati extracurriculare (ateliere de lucru pentru promovarea nediscriminarii,
desegregarii scolare si cresterii stimei de sine)
- Organizarea a 2 tipuri de ateliere educative: educatie prin sport sau arta
- Informarea si consilierea scolara pentru 432 elevi si 432 parinti
- 89 Persoane integrate in programe de tip a 2a sansa
- Derularea de programe de consiliere si orietare scolara pentru participantii la a 2a sansa
(89 adulti de 25-64 ani)
- Organizarea de 3 workshop-uri tematice privind incluziunea sociala si nediscriminarea
participantilor la programe tip "a 2-a sansa"
- Organizarea anuala a cate unui workshop educativ pentru anteprescolari si parintii
acestora
- Acordarea de subventii copiilor / tinerilor / adultilor din programele gradinita
prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua sansa (701 persoane)
- Acordarea de sprijin material membrilor grupului tinta participanti la programele
gradinita prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua sansa (701 persoane)
- Modernizarea spatiilor pentru educatie
- Crearea si implementarea unei platforme pentru colaborarea personalului didactic
membri ai grupului tinta, cu alti specialisti
- Participarea cadrelor din educatie, membri ai grupului tinta, la retele de mentorat si
sprijin profesional (82 persoane)
- Participarea si sprijinirea a 82 cadre din invatamant, membri ai grupului tinta, la
programe de formare si dobandire de competente acreditate
- Incheierea de parteneriate locale pentru educatie, ocupare si sustenabilitate
- Incheierea de parteneriate locale pentru schimb de experienta si bune practici in
invatamant
- Monitorizarea, implementarea proiectului si derularea achizitiilor (36 luni)
- Informare si publicitate pentru activitatile proiectului (36 luni)
- Identificarea si selectia grupului tinta.
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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 socioeconomice, abandon familial, problem socio-economice cu rezultate bune la scoala.
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III. VOLUNTARIAT PENTRU COMUNITATE ȘI
FUNDRAISING
CAMPANIA NU ARUNCA, DONEAZA!
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CUM TE POȚI IMPLICA?
REDIRECTIONEAZA 2%
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.

DONEAZA!
ORICE NU ITI MAI FOLOSESTE POATE FI O COMOARA PETRU ALTCINEVA:


JOCURI



JUCARII



CARTI



HAINE,INCALTAMINTE



RECHIZITE

DEVINO FUNDRAISER
ORIUNDE AI FI ACUM ITI POTI ADUCE CONTRIBUTIA DIRECTA ORGANIZAND
CAMPANII DE STRANGERI DE FONDURI SAU DONATII IN NATURA IN RANDUL
PRIETENILOR SI COLEGILOR TAI, DEDICATE COPIILOR ABANDONATI, AFLATI IN
DIFICULTATE, ORI PENTRU ORICE ALT PROIECT AL ONG ULUI.
IMPREUNA PUTEM FACE UN COPIL SA ZAMBEASCA!

DE CE VOLUNTAR?


Pentru ca impreuna putem reusi sa schimbam destine;



Pentru a fi un exemplu si pentru cei din jur;



Pentru a trai o experienta de neuitat.



Pentru a te simţi util;



Pentru a testa o nouă carieră;



Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi;



Pentru a ameliora comunitatea în care trăieşti;
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PARTENERI, SUSȚINĂTORI, FINANȚATORI!
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COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACAU



COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACAU



ADAPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE “MORCOVEATA”



CENTRUL DE SERVICII SOCIALE „ GHIOCELUL” BACAU



ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS , COM. TATARASTI , JUDEȚUL
BACĂU



ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA,COM. CORBASCA,
BACĂU



ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA,COM. PARAVA, JUDEȚUL BACĂU
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