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 Asociaţia SENS CIVIC a fost înfiinţată în martie 2012, iar membrii
ei au coordonat şi implementat proiecte de informare publică,
proiecte sociale, de educaţie şi de sănătate. Finanţarea acestora sa realizat prin programe ale Consiliului Judeţean Neamţ, Primăriei
și Consiliului Local Piatra Neamţ, prin fonduri atrase din zona
mediului de afaceri sau din resurse proprii. Asociaţia SENS CIVIC
are urmatoarele obiective: educarea spiritului civic, recâștigarea
respectului fata de însemnele și valorile naţionale, informarea și
conștientizarea cetăţenilor cu privire la drepturile și îndatoririle
cetăţenești, informarea și conșteintizarea cetăţenilor în sensul
înţelegerii rolului și funcţionării instituţiilor, promovarea
respectului și protecţiei fata de mediul înconjurator, descurajarea
discriminărilor de orice fel, întărirea coeziunii sociale, precum și a
respectului faţă de alte etnii, rase, popoare sau culturi, creșterea
responsabilităţii sociale a decidenţilor politici. Asociaţia a
desfășurat până în prezent numeroase acţiuni care au implicat
voluntari tineri, acţiuni de plantare, de ecologizare, de informare și
conștientizare. O mare parte dintre activităţile asociaţiei au vizat
implicarea tinerilor în ateliere de creaţie tematice și activităţi de
educaţie nonformală, cu scopul de a stimula creativitea,
spontaneitatea și încrederea în sine și în ceilalţi a participanţilor.
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Informații financiare 2013

Total Venituri

47865

Total Venituri

86682

venituri din ajutoare sau
venituri nerambursabile

0

venituri din ajutoare sau
venituri nerambursabile

0

venituri din
sponsorizari si donatii
venituri din
prestari de servici
venituri financiare
alte venituri
Total cheltuieli
cheltuieli cu servicii si
lucrari executate de terti

37773
8424
0
1668
43833
759

Cheltuieli cu materialele
Cheltuieli cu personalul
cheltuieli cu ajutoare
nerambursabile

26391
11683

Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli

venituri din
sponsorizari sidonatii
venituri din
prestari de servici
venituri financiare
alte venituri
Total cheltuieli
cheltuieli cu servicii
si lucrariexecutate de terti

71925
7561
21
4375
81743
11028

Cheltuieli cu materialele
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate

16156
2200

0

Cheltuieli cu personalul

33020

5000

cheltuieli cu donatiile acordate

15008

Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli

0
963

0

3368

Concurs de abilităţi

Informaticienii
au talent

Data: 3 aprilie 2013
Locul: Piatra Neamţ
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Evenimentul s-a desfășurat în Sala
Calistrat Hogaș a Consiliului Judeţean
Neamţ și a fost organizat în parteneriat
cu Colegiul Naţional de Informatică, la
iniţiativa unor elevi. Asociatia Sens Civic
s-a implicat în organizarea acestui
eveniment din dorinţa de a încuraja
exprimarea și dezvoltarea calităţilor,
talentelor și abilitatilor tinerilor,
stimularea expresivităţii, a creativităţii
și a spontaneităţii. Tinerii s-au remarcat
prin: muzică, dans, pictură cu spray,
beat-box, sau mentalism.
Sponsori/parteneri: Consiliul Judetean
Neamţ, Noir Restaurant, Tequila
Bowling Piatra Neamt,Sestri Caffé, 3D
Cafe, Smile, Coafor Cleopatra, Chicago
Club, High Life.

Acţiune împădurire

De la rădăcină
ediţia a II-a

Data: 16 aprilie 2013
Locul: Pângărăcior,
judeţul Neamţ

Acţiunea, organizată cu prilejul Lunii
Pădurii, a avut loc pe raza Ocolului Silvic
Vaduri, Unitatea de Producţie III
Pângăricior, unde s-au plantat un 2500
puieţi de molid, paltin şi frasin, pe o
suprafaţă de 0,53 ha. Rolul acestui
demers este de a conştientiza
importanţa pădurii şi a promova
respectul faţă de mediul înconjurător. La
acţiune au participat 80 de voluntari
printre care elevi de la Colegiul Naţional
de Informatică şi Colegiul Tehnic de
Transporturi şi membrii Clubului Eco
Turistic
Gheorghe
Iacomi,
sub
supravegherea personalului ocolului
silvic.
Sponsori/parteneri:
Direcţia
Silvică
Neamţ, AutoȘtefan
Acţiunea „De la rădăcină” reprezintă o reacţie
activă împotriva tăierilor abuzive de păduri.
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Închiriere biciclete

Piatra pe
bicicletă
ediţia a II-a

Perioada: 19 aprilie –
31 octombrie 2013

Locul: Piatra Neamţ

Scopul campaniei este de a promova
mersul pe bicicletă ca mijloc ecologic de
deplasare si agrement. Pe parcursul
proiectului au funcţionat două puncte de
închiriere situate în Ștrandul Tineretului
și la staţia de plecare a telegondolei. Sau înregistrat peste 2000 de utilizatori.
Prin proiect a fost asigurat salariul unui
angajat precum și un serviciu de
întreţinere biciclete externalizat.
Sponsori/parteneri: Perla Invest, Autonom
Iată cateva dintre beneficiile mersului pe
bicicletă: reducerea volumului de trafic,
îmbunătăţirea mentalului colectiv, reducerea
bolilor cu sursă sedentară, respectarea și
protejarea mediului inconjurator, reducerea
poluării aerului, reducerea poluării fonice,
creşterea activităţii musculare.
Pe 29 iulie două biciclete nu au fost returnate la
punctul de închiriere. Am efectuat plângere
penală, însă prejudiciul nu a fost recuperat.
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Acţiune ecologizare

Stop mucurilor
de țigară

Data: 22 iunie 2013
Locul: Piatra Neamţ

Voluntarii ASC au curăţat Parcul Central
din Piatra Neamţ de mucurile de ţigară
aruncate la întâmplare, dorind ca prin
demersul lor să dezmorţească spiritul
civic al cetăţenilor și să-i ajute să
conştientizeze pericolul pentru mediul
înconjurător cauzat de degradea
rezidurilor provenite din ţigarete.
Mucurile de ţigară sunt constituite din fibre
artificiale de acetat de celuloză impregnate cu
substanţele toxice. Sunt mici, aparent
inofensive, dar aruncate oriunde, invadează
oraşele, iar copiii mici şi animalele domestice le
pot înghiţi.. Potrivit unui studiu realizat recent
chistoacele sunt cele mai intalnite deseuri
produse de noi toti și reprezintă 35% din
cantitatea de deșeuri colectată de pe strazi, alei
și parcuri.
Cantitatea de nicotină din 200 de mucuri de
ţigară este suficientă pentru a ucide un om.
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Proiect social, finanţat de
Consiliul Judeţean Neamţ

Vacanța activă
Perioada:
1 iulie -30 august 2013
Locul: judeţul Neamţ
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În cadrul acestui proiect 150 de copii şi
tineri din centrele de plasament din
Elena Doamna și Ion Creangă din Piatra
Neamţ, Familia Mea Roman şi Ozana
Târgu Neamţ au participat la activităţi
recreativ-educative şi au (re)descoperit
frumuseţile judeţului Neamţ.
Proiectul s-a derulat în trei etape, copiii
fiind implicaţi în trei tipuri diferite de
activităţi. Prima etapă a constat în
oferirea unor proiecţii de filme
educative în cadrul centrelor de
plasament. Etapa a doua a fost
dedicată jocurilor în aer liber: șotron,
„ţară ţară vrem ostași”, desene pe
asfalt, șah, badminton, volei, fotbal,
cărţi, remmy etc. În ultima fază a
proiectului, cei 150 de beneficiari ai
proiectului Vacanță activă au beneficiat

Proiect social, finanţat de
Consiliul Judeţean Neamţ

Vacanța activă
Perioada:
1 iulie -30 august 2013
Locul: judeţul Neamţ
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de excursii gratuite în judeţ, prilej de a
vizita obiective turistice precum: Curtea
Domnească, Muzeul de Istorie, Muzeul
de Știinţele Naturii, Parcul Zoo,
Ștrandul Tineretului și Baza Hipică din
Piatra Neamţ, Mănăstirea Văratic,
Parcul Natural Vânători Neamţ și
Muzeul Zimbrului, Casa Memorială
Veronica Micle, Cetatea Neamţului,
Muzeul de Istorie și Etnografie din
Târgu Neamţ și Casa memorială Ion
Creangă.
Scopul proiectului este de a oferi
copiilor și tinerilor cu nevoi speciale pe
de o parte, încredere în ei înșiși și în
ceilalţi precum și în comunitate și pe de
alta posibilitatea să se dezvolte cu
ajutorul metodelor educaţiei nonformale.

Proiect educativ, finanţat
de Primăria Piatra Neamţ

Recreație cu
Sens Civic
Perioada: 19 august –
30 septembrie 2013
Locul: Piatra Neamţ
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Foișorul Voluntarilor, din parcul central
și-a deschis porţile pentru toţi copiii și
tinerii din municipiului Piatra Neamţ.
Proiectul intitulat “Recreaţie cu Sens
Civic” a programat activităţi zilnice,
gratuite, cu caracter recreativ-educativ.
teliere tematice. De luni până vineri, sau desfășurat câte două activităţi de
câte două ore: dimineaţa ateliere de
creaţie, jocuri și cluburi de bune
maniere dedicate copiilor iar seara
întâlniri și dezbateri pe teme precum
voluntariatul,
comunicarea
sau
societatea.
Scopul acestui proiect a fost
dezvoltarea abilităţilor, a expresivităţii
și a creativităţii beneficiarilor precum și
promovarea spiritului civic, prin metode
specifice educatiei non-formale.

Campanie de sănătate

Un viitor sănătos
începe de azi
ediţia a II-a

Data: 13 august 2013
Locul: Piatra Neamţ
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Cu sprijinul Fundaţiei Vodafone
România am donat Spitalului Judeţean
Neamţ piese de mobilier pentru
amplasarea în câteva din saloanele
renovate din cadrul unităţii sanitare.
Donaţia constă în 250 de noptiere tip
roll-box şi 30 de dulapuri, care au fost
transportate de la Bucureşti cu sprijinul
societăţii Prodalcar din Piatra Neamţ.
Acţiunea reprezintă continuarea unui
proiect demarat la începutul anului,
când au fost reabilitate două saloane
din cadrul secţiei de pediatrie. Scopul
campaniei este de a atrage atenţia
asupra necesităţii de a investi în
sănătate, exemplificând un tip de
parteneriat care poate aduce beneficii
pe termen lung comunităţii locale.
Sponsori/parteneri: Fundaţia Vodafone, Prodalcar

Campanie de ecologizare

Let`s Do It,
Romania!
Perioada: 28 martie –
28 septembrie 2013
Locul: judeţul Neamţ
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“Let’s Do It, Romania!” a devenit deja o
tradiţie pentru ţara noastră. În 2013,
pentru cel de-al patrulea an consecutiv,
românii au ieșit să cureţe ţara de
deșeuri, în cel mai mare proiect de
implicare socială din România.
Încă de la primele ore ale dimineţii, sute
de voluntari au venit la punctele de
înregistrare din Piatra Neamţ, Roman și
Târgu Neamţ, pentru a primi saci și
mănuși și a li se aloca o zonă pentru
ecologizare. La acţiune au participat și
operatorii locali de gestiune a deșeurilor
care au efectuat colectarea sacilor.
Rezultatele au clasat județul Neamț pe
locul 3 în ţară cu 9500 de voluntari
înregistraţi, după judeţele Botoșani
(12000 de voluntari) și Iași (10000 de
voluntari).

Rezultate în Neamț
Campanie de ecologizare

Let`s Do It,
Romania!

Pe lângă voluntarii neînregistraţi care au
participat la acţiune, din raportările
primite a rezultat următoarea participare:

-

7539 elevi și profesori
1097 voluntari din instituții
297 voluntari din societăți comerciale
261 voluntari din ONG-uri
105 activiști de partid
50 copii instituționalizați

Voluntarii au strâns 6500 de saci.

Perioada: 28 martie –
28 septembrie 2013
Locul: judeţul Neamţ
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Campanie de ecologizare

Let`s Do It,
Romania!
Perioada: 28 martie –
28 septembrie 2013
Locul: judeţul Neamţ
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Parteneri și sponsori:
Partener național: Asociaţia Viitorul în
Zori
Parteneri județeni:
Consiliul Judeţean Neamţ, Prefectura,
Inspectoratul
Școlar
Judeţean,
Comisariatul Judeţean al Gărzii de
Mediu, Sistemul de Gospodarire
a Apelor, Direcţia Silvică Neamţ
Sponsori:
Autonom Rent-a-Car, Interzonal Fyps
Trade, Ava Sting, Rifil, Fiscal Service,
Izotec Grup, Dolinex, Locativ Serv,
Eurocont Audit, Katymed.
Parteneri media:
EST TV, TVM Neamţ, Ziarul Ceahlăul,
Realitatea Media, Monitorul de Neamţ,
Mesagerul de Neamţ, Viaţa Nemţeană,
Evenimentul de Iași.
Vă mulțumim!

Am organizat și participat la o serie
acţiuni de informare publică (dezbateri
tematice / adunări publice) cu privire
Campanie de conștientizare impactul
negativ
al proiectelor
exploatării miniere de la Roșia Montană
și al expoaltării gazelor de șist, pentru a
sancţiona superficialitatea cu care
politicienii tratează problemele de
interes national.

Uniți salvăm…
Perioada: septembrie
2013 – ianuarie 2014
Locul: Piatra Neamţ
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Ne-am exprimat împotriva:
- exploatării miniere de la Roșia Montană
în forma agreată de politicieni
- exploatărea gazelor de șist
- intervenţiilor politicului în justiţie
- nerespectării dreptului la proprietate
afectat de împuternicirea unei firme
private de a face exproprieri
- limitării dreptului la liberă exprimare prin
presiuni asupra mijloacelor mass-media

Acţiuni caritabile

Dăruim în tonul
Sărbătorilor
ediţia a II-a
Perioada:
decembrie 2013

Locul: judeţele
Neamţ și Iași
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Respectând
specificul
perioadei,
am
desfășurat o campanie de strângere de
fonduri și bunuri materiale pentru persoanele
aflate în nevoie. Evenimentul reprezintă un
gest de implicare socială și generozitate din
partea
tuturor
participanţilor.
Pentru
organizaţia
noastră,
această
acţiune
înseamnă pe lângă o constanta a activităţii și
un nou început, fiind primul pas al Asociaţiei
Sens Civic în afara judeţului Neamţ.
În Neamț, am oferit bunuri (alimente, haine și
lemne) în valoare totală de 2500 lei, unei
familii nevoiașe și unui bărbat care își câștigă
existenţa muncind, deși are picioarele
amputate. În Iași, 60 de copii din familii
nevoiașe au primit haine și încălţăminte în
valoare de 5500 lei. firmelor Continental,
Centric IT și Total Computers suma de 3230 lei,
îmbrăcăminte și încăltăminte în valoare de
peste 2000 de lei.
Sponsori/ Parteneri: Neamţ - Magazinele Orion, Magazinele Giorgia,
Restaurant Aroma, TVM Neamţ; Iași - Continental, Centric IT, Total
Computers

Dezvoltare comunitară

Centrul de
Voluntariat
primul pas - igienizarea

Data: 21 ianuarie 2014
Locul: judeţul Neamţ
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Oferită în folosinţă gratuită Asociaţiei
Sens Civic, de către Primăria și Consiliul
Local Piatra Neamţ, centrala termică 45,
situată în spatele fostei Alimentare 28
din Piatra Neamţ, a făcut primul pas în
procesul de renovare și amenajare a
viitorului
centru
de
voluntariat:
igienizarea. Imobilul reprezenta, un un
real pericol pentru locuitorii din zonă, în
special pentru copiii care se joacă în
apropiere, atât datorită stării de
degradare a construcţiei și a posibilităţii
de a se desprinde fragmente de
tencuială sau cărămizi, precum și
datorită focarului de infecţie. Cu sprijinul
Brantner, au fost strânse și preluate: cele
aproximativ 80 de tone de gunoi (zece
containere cu capacitatea de opt tone).
Sponsori/parteneri: Primăria și Consiliul
Local Piatra Neamţ, Brantner

Lobby și advocacy,
monitorizare politici publice

Administrație
cu Sens Civic

Data: noiembrie 2013 –
februarie 2014
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Strategia de dezvoltarea a orașului Piatra Neamț
În luna noiembrie 2013, am participat alături de alte organizaţii
locale, agenţi economici și responsabili din domeniul serviciilor
publice la dezbaterile organizate de Primăria Piatra Neamţ pentru
elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamţ
pentru perioada 2014 – 2020.
Indicii de incompatibilități și conflicte de interese la
Primăria și Consiliul Local Zănești
Asociaţia Sens Civic a debutat pe nou domeniu de activitate,
Lobby și advocacy, monitorizare politici publice (transparenţă și
legalitate autorităţi locale și instituţii publice). Cu numărul de
înregistrare 1086/22.01.2014, am sesizat Agenţia Naţională de
Integritate (A.N.I.) despre mai multe cazuri în care există indicii
ale încălcării dispoziţiilor legale cu privire la incompatibilitatea și
conflictele de interese ale aleșilor locali, de la Primăria și Consiliul
Local Zănești. Rolul acestui demers este de a încuraja
responsabilitatea socială a decidenţilor politici și participarea
cetăţenilor la monitorizarea și influenţarea politicilor publice.

Acţiune de tineret

Dragobește
românește!
ediţia a II-a

Data: 23 februarie 2014
Locul: Piatra Neamţ
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De Dragobete, voluntarii ASC au „oficiat”
căsătorii pentru o zi și i-au încurajat pe
îdrăgostiţii care au trecut prin zona Foișorului
Voluntarilor, să scrie un mesaj de dragoste
sau apreciere pentru o persoană apropiată.
Scopul acestei acţiuni a fost de a-i încuraja
pe tineri să își exprime sentimentele în mod
original și creativ.
Sponsori/parteneri: Chaplin's pub, pizzeria Il
Campione
Pentru că suntem de părere că putem
importa exemple și obiceiuri pozitive, am
susţinut și anul acesta, pe 14 februarie, Ziua
Îndrăgostiţilor, organizând un concurs pe
pagina de facebook a asociaţiei. La concurs
au participat 60 de perechi de toate vârstele,
care au postat câte o fotografie care să îî
reprezinte. Cele 3 fotografii premiate au
adunat împreună peste 2200 de aprecieri.
Sponsori/parteneri: Restaurant Noir, Tequila
Bowling, Popasul Haiducilor, Perla Invest

Acțiunea

Alte acţiuni

Am mai
susținut…
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Ora pământului
Ateliere de creație
Săptămâna Europeană a
Tineretului
Ziua Mediului

Organizator Data/perioada

ASC
ASC
CREED
România
ASC
Alambic de
Festivalul „Alambic de Arte”
Arte
Poliția
Musafirii de la Prevenire
Română
CN „Calistrat
Marșul Calistraților
Hogaș”
Gala Voluntariatului
CREED
Nemțean
România
Grupul
Dăruiește tot anul
SEDPRESS
Un mărțișor surpriză
ASC
O floare de Ziua Femeii
ASC

31 martie 2013
martie - mai 2013
27 mai - 1 iunie 2013
5 iunie 2013
10 – 11 august 2013

20 august 2013
1 decembrie 2013
18 decembrie 2013

22 decembrie 2013
1 martie 2014
8 martie 2014

VĂ MULȚUMIM!

SPONSORI
ȘI
PARTENERI

SPONSORI:
Interzonal Fyps Trade, Autonom Rent-a-Car, Ava Sting, Fundaţia
Vodafone, Rifil, Fiscal Service, Izotec Grup, Dolinex, AutoȘtefan,
Perla Invest, Noir Restaurant, Tequila Bowling, Sestri Caffé, 3D
Cafe, Smile, Coafor Cleopatra, Chicago Club, High Life, Chaplin's
pub, Pizzeria Il Campione, Prodalcar, Magazinele Orion,
Magazinele Giorgia, Restaurant Aroma, Locativ Serv, Eurocont
Audit, Katymed, Iași - Continental, Centric IT, Total Computers
PARTENERI:
Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria și Consiliul Local Piatra
Neamţ, Prefectura, Inspectoratul Școlar Judeţean, Comisariatul
Judeţean al Gărzii de Mediu, Sistemul de Gospodarire a Apelor,
Direcţia Silvică Neamţ, CREED România
PARTENERI MEDIA:
EST TV, TVM Piatra Neamţ, 1TV Piatra Neamţ, Ziarul Ceahlăul,
Realitatea Media, Monitorul de Neamţ, Ziar Piatra Neamţ,
Mesagerul de Neamţ, Ziarul de Roman, Viaţa Nemţeană,
Evenimentul de Iași.
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Durata proiectului

Ianuarie 2014 – decembrie 2015

Cel mai important
proiect de viitor

Scopul proiectului
Amenajarea unui centru de voluntariat atractiv și modern

CIVIS
Centrul Interactiv •
de Voluntariat și •
Iniţiative Sociale •
•
•
Perioada: ianuarie 2014 –
decembrie 2015
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Obiectivele proiectului
Promovarea unei mentalităţi favorabile voluntariatului
Crearea unui cadru atractiv și modern pentru voluntari
Stimularea sectorului ONG din judeţul Neamţ prin înfiinţarea
unui „incubator” de ONG-uri
Realizarea unei reţele funcţionale de parteneriate între
ONG-uri, autorităţi publice și agenţi economici
Organizarea de întâlniri, dezbateri, conferinţe, cursuri,
proiecte/acţiuni pe teme de educaţie, participare civică,
asistenţă socială, protecţia mediului, sănătate, cultură și arte

