
CIVIS
CENTRUL INTERACTIV DE VOLUNTARIAT ȘI INIȚIATIVE SOCIALE

civis.senscivic.ro



Durata proiectului

ianuarie 2014 – decembrie 2015

civis.senscivic.ro

Locul desfășurării proiectului

Piatra Neamț, str. Progresului



Scopul proiectului
Amenajarea unui centru de voluntariat atractiv și modern

civis.senscivic.ro

Obiectivele proiectului
• Promovarea unei mentalități favorabile voluntariatului

• Crearea unui cadru atractiv și modern pentru voluntari

• Stimularea sectorului ONG din județul Neamț prin înființarea unui „incubator” de ONG-

uri

• Realizarea unei rețele funcționale de parteneriate între ONG-uri, autorități publice și
agenți economici

• Organizarea de întâlniri, dezbateri, conferințe, cursuri, proiecte/acțiuni pe teme de

educație, participare civică, asistență socială, protecția mediului, sănătate, cultură și
arte



Beneficiarii proiectului
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• ONG-uri cu activitate în județul Neamț
• Elevi, profesori, studenți, absolvenți din Piatra Neamț și din

împrejurimi

• Instituții și autorități publice locale

• Societăți comerciale din Piatra Neamț și împrejurimi

• Comunitatea locală



Activitățile proiectului

civis.senscivic.ro

A1. Obținerea autorizației de construcție, realizarea proiectului arhitectural : 23 ianuarie - 22 iulie

2014

A2. Identificarea surselor de finanțare / sponsorilor / partenerilor, elaborarea proiectelor și

acordurilor de parteneriat: 23 ianuarie 2014 – 30 noiembrie 2015

A3. Lansarea campaniei „Pune o cărămidă” pentru promovarea proiectului și atragerea de noi

parteneri - martie 2014 (conferință de presă prilejuită de împlinirea a doi ani de activitate:

prezentarea raportului de activitate, prezentarea proiectului)

A4. Efectuarea lucrărilor de construcție: iulie 2014 - iulie 2015

A5. Dotarea și amenajarea Centrului de Voluntariat: iulie - decembrie 2015

A6. Acțiuni de vizibilitate și promovare a proiectului: 22 martie 2014 - decembrie 2015

A7. Diseminarea activităţilor din cadrul proiectului: 22 martie 2014 - decembrie 2015

A8. Evaluarea proiectului: ianuarie 2014 - decembrie 2015



Rezultatele și impactul proiectului

civis.senscivic.ro

• Creșterea implicării tinerilor în activități de voluntariat

• Stimularea mediului ONG din județul Neamț prin înființarea unui „incubator” de ONG-

uri

• Realizarea de parteneriate între ONG-uri, agenți economici, autorități publice locale

• Amenajarea unui spațiu adevat pentru organizarea de întâlniri, dezbateri, conferințe,

cursuri, proiecte/acțiuni pe teme de educație, participare civică, asistență socială,

protecția mediului, sănătate, cultură și arte

• Realizarea de programe de instruire și formare profesională pentru tineri



Bugetul proiectului
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300.000 euro (estimare)

Resursele proiectului
• Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit de către salariați:

declarațiile 230 și 200

• Sponsorizări și donații (în bani sau materiale de construcții) din

partea agenților economici – cheltuieli deductibile fiscal

• Donații în bani sau materiale de construcții din partea persoanelor

fizice

• Susținere publică prin promovarea proiectului

Până în prezent avem confirmat un sprijin din partea 

HEIDELBERG CEMENT - 12 tone de ciment



Beneficiile proiectului
pentru comunitate
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• Creșterea capacității de organizare a ONG-urilor active în județul

Neamț
• Înmulțirea și eficientizarea proiectelor de responsabilitate socială din

județul Neamț
• Creșterea nivelului de implicarea a cetățenilor în viața comunității
• Recrutarea de voluntari pentru implementarea proiectelor și acțiunilor

de responsabilitate socială din Neamț (realizarea unei baze de date)

• Îmbunătățirea comunicării între autoritățile publice locale și cetățeni

• Îmbunătățirea comunicării între aleși și alegători

• Realizarea de programe educaționale și de formare profesională



Beneficiile proiectului
pentru companii
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• Participarea la un proiect de responsabilitate socială care va aduce

beneficii pe termen lung comunității
• Câștigarea/consolidarea unei bune imagini, a prestigiului și a

credibilității în piață prin promovarea parteneriatului și a contribuției

la realizarea acestui proiect

• Asocierea numelui companiei dumneavoastră cu soluționarea unei

probleme de interes public

• O strategie de marketing care nu necesită alocare de resurse umane

și timp

• Cheltuielile și resurse materiale sunt deductibile în limita a 20% din

impozitul pe profit și a 3 la mie din cifra de afaceri

Partenerii proiectului vor fi evidențiați pe un perete de prezentare 

precum și pe materialele de vizibilitate ale proiectului. 



Beneficiile proiectului
pentru ONG-uri
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• Participarea la un proiect de responsabilitate socială care va aduce

beneficii pe termen lung comunității
• Câștigarea/consolidarea unei bune imagini, a prestigiului și a

credibilității în comunitate prin creșterea capacității organizatorice,

îmbunătățirea impactului proiectelor și acțiunilor realizate

• Un sediu complet funcțional și utilat, cu dotări moderne, care va

reprezenta un punct de referință pentru ONG-uri și voluntari din

județul Neamț
• Cheltuieli reduse cu utilitățile și secretariatul organizației

• Accesul la resursele comune ale centrului CIVIS (baze de date cu

voluntari / organizații membre și partenere, dotări și echipamente)



Viabilitatea proiectului
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Vom asigura sustenabilitatea proiectului și întreținerea Centrului de

Voluntariat prin:

• Închirierea sălii de conferințe pentru evenimente organizate de alte

organizații
• Încasarea chiriilor / abonamentelor pentru utilizarea birourilor (chirii

modice care să asigure plata utilităților, întreținerea spațiilor și
cheltuiele cu un angajat ce va asigura secretariatul comun)

• Realizarea de proiecte și accesarea de programe de finanțare

nerambursabilă

• Menţinerea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului



Partenerii proiectului
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Primăria și Consiliul

Local Piatra Neamț


