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Asociatia Sens Civic in cifre
3 ani de activitate






Peste 50 de voluntari activi
Peste 11.000 de voluntari coordonati
Peste 30.000 de ore de voluntariat
Peste 150 de actiuni si proiecte realizate

Multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi:
 Voluntarilor
 Partenerilor
 Sponsorilor

www.senscivic.ro

Informatii financiare 2014
 Total




venituri – 61.650,32 lei

Fonduri nerambursabile, donatii si sponsorizari –
55.636,31 lei
Venituri din servicii si din exploatare – 6.014,01

 Total

cheltuieli – 61.067,84 lei

 Excedent

– 582,48 lei
www.senscivic.ro

Acțiune de
plantare

”De la
rădăcină”
Data: 11 aprilie
2014
Locul: Ocolului
Silvic Brateş,
Unitatea de
Producţie IX
Stejaru

www.senscivic.ro

Asociaţia ,,Sens Civic’’ a participat pe
11.04.2014 la cea de-a treia ediţie a
proiectului „De la rădăcină”, acţiune de
împădurire dedicată “Lunii Pădurii”,
eveniment ce se desfășoară în fiecare
an în perioada 15 martie - 15 aprilie,
fiind unul din cele mai importante
evenimente silvice şi ecologice ale
anului.
S-au plantat circa 1000 de puieţi de
brad si paltin de munte pe o suprafaţă
de 2000 mp.
Chiar dacă a fost ploaie şi frig,
voluntarii Asociaţiei Sens Civic nu s-au
lăsat intimidaţi si au mers la acţiunea de
plantare înfruntând vremea capricioasă.
Rolul acestui demers este de a
conştientiza importanţa pădurii şi a
respectului faţă de mediul înconjurător

Acțiune de
ecologizare

PiatraCurată
Data: 26 aprilie
2014
Locul: cartierul
Văleni 2
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Campania de ecologizare inițiată de
Primăria Piatra Neamț a continuat,
sâmbătă, 26 aprilie. De această dată
au fost curățate împrejurimile și
malurile râului Bistrița între cartierul
de vile Văleni 1 și Văleni 2.
Alături de voluntarii Asociației Sens
Civic, au participat elevii din cartier,
locuitori ai cartierului și sportivii
Clubului Sportiv Ceahlăul Piatra
Neamț. Oamenii au început să
conștientizeze cât de important este
menținerea unui oraș curat, fără
deșeuri aruncate ilegal.
Sperăm ca toată această actiune să
determine schimbarea mentalității
unor cetățeni, care s-au obișnuit să
arunce gunoaiele la întâmplare.
După actiunea din Văleni membrii
ASC au continuat ecologizarea in
zona punţii de la Ştrand.

Acțiune pentru
tineret

Free Hugsprima ediție
Data: 02 mai 2014
Locul: Parcul
Tineretului-Piatra
Neamț

Asociaţia Sens Civic a sărbătorit Ziua
Tineretului cu o îmbrăţişare! După
modelul internaţional „free hugs”,
voluntarii
au
oferit
îmbrăţişări
gratuite trecătorilor în zona Parcului
Tineretului din Piatra Neamţ.
Ne-am propus să facem lumea să
zâmbească şi să uite de probleme.
Au existat şi persoane reticente la
gestul nostru şi nu au dorit să ne
îmbrăţişeze, dar au existat şi foarte
multe persoane care au apreciat
iniţiativa.
În urma impactului pozitiv, au mai
urmat două ediții ale acestei acțiuni.
•Acţiunea a fost sprijinită de agenţia
de turism Agentia Optim Tour.
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Activitate
dedicată
copiilor

Ziua
copilului

Data: 01 iunie 2014
Locul: Foișorul
voluntarilor

www.senscivic.ro

Cu ocazia Zilei Internaționale a
Copilului, Asociația Sens Civic a oferit
un eveniment plin de culoare: zeci de
copii au poposit în fața Foișorului
Voluntarilor din Parcul Central pentru
a fi pictați și nu numai. Copiii au avut
ocazia de a deveni personajele
favorite (eroi cu puteri supranaturale
sau animăluțe simpatice) datorită
îndemânării colegului nostru Bogdan
Voicu. De asemenea, clovnul Kiki a
oferit copiilor baloane colorate în
formele dorite de copii.

Proiect
educativ,
cofinanțat de
Consiliul
Județean Neamț

Tabără cu
Sens Civicediția întâi
Data:16-21 iulie
2014
Locul: Stațiunea
Negulești
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Asociatia Sens Civic din PiatraNeamț a desfășurat, în perioada
16 – 21, în stațiunea Negulești, o
tabără
plină
de
activități
recreative și educative la care au
participat peste 50 de copii si
tineri, dintre care 25 proveniți din
centre de plasament din județul
Neamț iar restul din localitățile
învecinate. În cadrul acestui
proiect
cei
peste
50
de
beneficiari
au
participat
la
numeroase activități organizate
de către voluntarii Asociației
Sens Civic, cum ar fi: ateliere de
creație, seminarii de comunicare
și dezbatere, drumeții, vizionări
de film, concursuri, karaoke,
jocuri de autocunoaștere și de
socializare, etc.

Proiect
educativ,
cofinanțat de
Consiliul
Județean Neamț

Tabără cu
Sens Civicediția întâi
Data:16-21 iulie
2014
Locul:Stațiunea
Negulești
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Scopul proiectului a fost acela
de a-i ajuta pe participanți să se
dezvolte personal, să capete
încredere în ei înșiși și în ceilalți,
să își descopere și dezvolte
abilitățile
și
să
se
simtă
apreciați pentru ele. Deși munca
depusă pentru a organiza o
asemenea tabăra a fost mare, a
meritat efortul, și asta am văzut
în ochii copiilor, care s-au
dovedit a fi încântați de aceste
5 zile.

Proiect
educativ,
cofinanțat de
Consiliul
Județean Neamț

Tabără cu
Sens Civicediția întâi
Data:16-21 iulie
2014
Locul:Stațiunea
Negulești
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Acest
proiect
vine
în
continuarea
proiectelor
desfășurate
anterior.
Vă
reamintim că în vara anului
2012, voluntarii asociației au
oferit
plimbări
gratuite
tinerilor din centrele de
plasament, prin proiectul
„Biciclește cu noi”, iar în
lunile iulie și august 2013,
peste 150 de copii au fost
implicați
în
numeroase
activități recreative, inclusiv
excursii la obiective turistice
de pe raza județului Neamț,
în cadrul proiectului„Vacanță
activă”,
sprijinit
de
asemenea
de
Consiliul
Județean Neamț.

Acțiune socială
pentru copii

Asociaţia
Sens
Civic
a
desfăşurat, începând cu data
de 4 august 2014, timp de 2
săptămâni,
proiectul
“Recreaţie cu Sens Civic –
ediția a doua”, cofinanţat de
Recreație Primăria şi Consiliul Local
Piatra Neamț.
cu Sens
Conform proiectului, Foișorul
Civic-ediția Voluntarilor” din Parcul
Central a fost deschis de luni
a doua
până vineri tuturor copiilor și
tinerilor din municipiul Piatra
Neamț care au vrut să ia parte
la
activitățile
educativrecreative,
organizate
de
Data: 04-15 august
către voluntarii ASC, în scopul
2014
promovării spiritului civic prin
Locul: Foișorul
metode specifice educaţiei
voluntarilor
non-formale.
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Acțiune socială
pentru copii

Recreație
cu Sens
Civic-ediția
a doua

Data: 04-15 august
2014
Locul: Foișorul
voluntarilor

www.senscivic.ro

“Participanții au avut ocazia să
profite de atmosfera prietenoasă și
relaxantă a atelierelor de pictură și
origami, unde si-au exersat și
perfecționat talentele artistice, au
participat la cursul de voluntariat,
unde au primit informații în legătură
cu ceea ce înseamnă să fii un
voluntar, au legat noi prietenii, au
invatat cum să îmbine placerea de a
fi turist cu necesitatea de a respecta
mediul au fost antrenați in discuții
interesante pe teme specifice vârstei
lor.

Acțiune de
ecologizare

Let’s Do It!

Data: 27
septembrie 2014
Locul:PiatraNeamț
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Sâmbătă,
27
septembrie,
aproximativ 400 de voluntari
au participat la acțiunea Let's
Do It, Romania! în Piatra
Neamț. Și în acest an, sute
de voluntari echipați cu saci,
mănuși și voie bună au pornit
de la Foișorul Voluntarilor din
Piatra Neamț către Munții
Cozla, Pietricica, Cârlomanu,
Malul Bistriței sau Bâtca
Doamnei de unde au strâns
în total peste 200 de saci de
gunoaie.
Actiunea a fost organizată cu
sprijinul
Primăriei
și
Consiliului
Local
Piatra
Neamț.

Acțiune socială
pentru copii

Programul activităților
desfășurate:

Luni: între 10.00-12.00 “Atelier
de pictură și origami”/ între
17.00-19.00
”Curs
de
Recreație voluntariat”
Marți: între 10.00-12.00 ”Curs
cu Sens
de creație și handmade”/ între
Civic-ediția 17.00-19.00 ”Joc explorers”
Miercuri:
între
10.00-12.00
a doua
”Curs de engleză”/ între 18.0020.00 ”Dezbateri”
Joi: între 10.00-12.00 ”Curs de
turism și protecția mediului”/
Data: 04-15 august între 17.00-19.00 ”Curs media
și comunicare”
2014
Vineri: între 10.00-12.00 ”Face
Locul: Foișorul
painting”/ între 19.00-21.00 ”
voluntarilor
Seară folk ”
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Ziua
Înternațională a
Carătății

Flashmob

Data: 05
septembrie 2014
Locul:PiatraNeamț

www.senscivic.ro

În data de 5 septembrie,
voluntarii
Asociatia
Sens
Civic au organizat un flashmob,
cu prilejul Zilei Internaționale a
Carității.
Evenimentul
s-a
desfășurat în incinta Galleria
Mall Piatra Neamț precum și în
centrul orașului, în fața Turnului
lui Ștefan.
”Acțiunea s-a desfășurat cu o
parte din voluntarii ASC și cu
tineri care s-au alăturat în
momentul flashmob-ului.

Lobby și
Advocacy

Administrație
Sens Civic

Data: noiembrie
2014

www.senscivic.ro

Petiție în vederea respectării dreptului de vot
Ca urmare a problemelor de organizare semnalate în
data de 16.11.2014, la secțiile de votare din străinătate,
Asociația Sens Civic a remis instituțiilor responsabile
(Ministerului Afacerilor Externe, Biroului Electoral
Central, Biroului Electoral nr. 48 din Străinătate și
Autorității Electorale Permanente) o petiție prin care se
solicită respectarea prevederilor constituționale și a
tratatelor internaționale (legi superioare legii 370/2004
privind alegerea președintelui României) și garantarea
respectării dreptului de vot tuturor cetățenilor români.
Petiția adresată Biroului Electoral Central si Ministerului
Afacerilor Externe a solicitat:
- dublarea numarului sectiilor de votare, în conformitate
cu cerințele cetățenilor din diaspora;
- suplimentarea personalului din sectiile de votare;
- aplicarea unor măsuri pentru fluidizarea procesului
electoral (posibilitatea precompletarii declaratiilor pe
proprie raspundere).

Debate
performance

Spectacolul
"Occupy
Future"

Data: 12
decembrie 2014
Locul:Consiliul
Județean Neamț
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Asociaţia
Sens
Civic
a
organizat pe 12 decembrie
2014 o piesă de teatru, pe
tema
voluntariatului!
Spectacolul a fost pus în
scenă de o echipă de actori
profesioniști "Occupy Future"
care au provocat publicul să-și
imagineze un viitor în care
voluntariatul este mult mai
prezent în viața comunității.
Piesa s-a finalizat cu o
dezbatere pe acestă temă,
alături de cei peste 150 de
persoane
prezente.
Evenimentul a fost organizat
de Asociația Sens Civic cu
sprijinul Primăriei și Consiliului
Local Piatra Neamț precum și
al Consiliului Județean Neamț.

Acțiune umanitară

Moș
Crăciun 4X4

Data: 19-22
decembrie 2014
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Asociația Sens Civic, in zilele
de 20-21 Decembrie 2014 a
participat
la
o
actiune
umanitara destinata in special
copiilor care locuiesc in satele
de munte din judetul Neamt,
la care Mos Craciun nu ajunge
in fiecare an. In acest scop s-a
organizat o colectare de
bunuri destinate acestor copii,
care au fost sortate (baietifete si grupe de varsta), incluse
in
pachete/cutii
cadou
echilibrate ca si continut si
distribuite in locatiile tinta,
familiilor cu multi copii si
situatie materiala modesta dar
si copiilor aflati in centre sau in
ingrijire in familii cu venituri
reduse.

Acțiune umanitară

Moș
Crăciun 4X4

Data: 21-22
decembrie 2014
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Acțiunea Moș Crăciun 4x4 a fost un
mare succes deoarece a reușit să le
aducă oamenilor ce au primit darurile o
parte din bucuria necesară sărbătoririi
Crăciunului și în același timp i-a făcut
să realizeze că o parte din societate îi
sprijină, îi ajută și le cunoaște nevoile..

Concurs de
fotografii

Valentine's
Contest
editia a III-a

Data: 01-14
februarie 2015
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Asociaţia Sens Civic a venit în
ajutorul tinerilor şi anul acesta de
Ziua Îndrăgostiților. Cele mai
apreciate fotografii ale cuplurilor,
postate pe pagină, au fost premiate
cu cine romantice, vouchere sau
călătorii dus-întors gratuite cu
telegondola.

Numărul participanților: 78
Numărul total al aprecierilor:10.176
like
Impactul postărilor: 991.60
Fotografia câștigătoare: 1.250
aprerieri

Acțiune de tineret

Iubește
Românește!

Data: 22 februrie
2015
Locul:Foișorul
Voluntarilor
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Asociația Sens Civic a organizat cu
ocazia zilei de Dragobete, un
moment artistic la Foișorul din
Parcul
Central.
Astfel
încât,
duminică, 22.02.2015, începând cu
ora 12:00, în parteneriat cu Primăria
Piatra-Neamț și Centrul pentru
Cultura si Arte "Carmen Saeculare"
au fost emise certificate de logodnă
pentru cuplurile care au vrut să-și
unească destinele în mod oficial
pentru o zi.
La eveniment au participat zeci de
cupluri, acțiune organizată într-un
mod original și creativ.

Acțiune umanitară Asociaţia Sens Civic a organizat o
campanie umanitară pentru strângerea
de fonduri în beneficiul micuților din
Secţia de Pediatrie a Spitalului
Neamţ.
Sâmbătă,
28
Cumpără Judeţean
februarie și duminică, 1 martie 2015,
un mărțișor, între orele 12:00 – 17:00, la Foişorul
Voluntarilor din Parcul Central din
bucură un Piatra Neamţ, a fost prezentată o
expoziţie cu vânzare de mărtişoare şi
puișor
felicitări unicat, realizate de școlari din
cele două unități de învățământ
implicate în proiect. Evenimentul,
intitulat “Cumpără un mărţişor, bucură
un puişor”, se află la a doua ediție, iar
banii care s-au adunat în urma vânzării
Data: 28 februarie
mărțișoarelor au fost folosiți pentru
2015/07 martie
cumpărarea de hrană, scutece și
2015
medicamente pentru copiii aflaţi în
Locul: Foișorul
Secţia de Pediatrie a Spitalului
Voluntarilor
Judeţean Neamţ.
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Acțiune umanitară

Cumpără
un mărțișor,
bucură un
puișor

Data: 28 februarie
2015/07 martie
2015
Locul: Foișorul
Voluntarilor
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Evenimentul intitulat “Cumpără un
mărţişor, bucură un puişor”, aflat la a
doua ediție, s-a bucurat și de sprijinul
Interzonal Fyps Trade și al Farmacia
Ardealul, care au apreciat inițiativa și au
contribuit la acțiune dublând bunurile
cumpărate, gest pentru care le multumim.
Parteneri: Școlile Gimnaziale ”Elena
Cuza”, ”Nicu Albu” din Piatra Neamț și
”Nicolae Iorga” din Pângărați.

MULTUMIM !

Asociatia Sens Civic - Piatra Neamt
www.senscivic.ro

