ASOCIAȚIA SENS CIVIC PIATRA NEAMȚ

RAPORT DE ACTIVITATE
APRILIE 2015 – MARTIE 2016

Asociația Sens Civic în cifre
4 ani de activitate
•
•
•
•

Peste 50 de voluntari activi
Peste 11.000 de voluntari coordonați
Peste 40.000 de ore de voluntariat
Peste 150 de acțiuni și proiecte realizate

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost
alături:
 VOLUNTARILOR
 PARTENERILOR
 SPONSORILOR
www.senscivic.ro

InformaTii financiare
2015

• Total venituri: 125.284,00 lei
• Fonduri nerambursabile: 27.243,33 lei
o Povestesc Piatra Neamtul: 9.625,39 lei
o Recreatie cu Sens Civic III: 7.740,90 lei
o Sanatos, activ cu sens: 9.877,04 lei
• Donații și sponsorizări: 77.240,67 lei
• Venituri din servicii/exploatare: 20.800 lei
• TOTAL CHELTUIELI: 121.708 lei
• Excedent: 3.576 lei
www.senscivic.ro

TITLUL: ”DE LA RĂDĂCINĂ- EDIȚIA A
IV-A”

DATA/PERIOADA: 21 APRILIE
2015

Asociația Sens Civic în parteneriat cu
Fundația Autonom și Primăria
Municipiului Piatra Neamț, au derulat
acțiunii de plantare ”De la rădăcină”,
cu prilejul ”lunii pădurii”. Acțiunea din
imagini a avut loc pe Muntele
Pietricica, în spatele cimitirului
Pietricica.
Scopul acestui proiect constă în
promovarea unei atitudini bazate pe
respectul și protecția mediului și
îmbunătățirea percepției
voluntariatului în rândul comunitătii.
www.senscivic.ro

TITLUL: ZIUA COPILULUI
DATA/PERIOADA: 1 IUNIE
2015
Asociația Sens Civic a sărbătorit
și anul acesta ziua de 1 iunie,
prin organizarea unor activități
sportive, în parteneriat cu
Scoala Gimnazială cu Clasele IVIII Nr. 3-Piatra-Neamț. Cei mici
au fost încântați atât de jocurile
copilăriei, pe care voluntarii ASC
le-au făcut cu ei; cât și de
competițiile desfășurate:
întreceri, volei, baschet, football;
sesiune de face-painting etc.
www.senscivic.ro

TITLUL: CONFERINȚĂ DE PRESĂ
DATA/PERIOADA: 9 IUNIE
2015
Proiectul “Povestesc Piatra Neamțul” a fost prezentat într-o conferinţă
de presă care a punctat activităţi trecute sau viitoare din agenda ASC.
Depre “Povestesc Piatra Neamțul” a vorbit Lucian Branea,
coordonatorul acestui proiect. Proiectul este dezvoltat de către
Asociația Sens Civic, în parteneriat cu Asociația Grow Up Project din
Focșani, cu co-finanțarea Primăriei Piatra Neamț. Proiectul Povestesc
Piatra Neamțul presupune dezvoltarea unui laborator creativ
permanent vizând crearea/colectarea, dezvoltarea şi difuzarea de
povestiri privind oraşul într-o varietate de formate artistice (text, foto,
video, grafică, instalaţie – concretizate într-o expoziție și spectacole de
teatru participativ – cu difuzare şi diseminare online şi offline). Este
axat pe un concurs ‘de creație’ derulat online. O serie de concurenți,
povestitori talentați, sunt selectați pe parcursul concursului pentru a
participa la o serie de ateliere, în special unul pe parcursul căruia sunt
instruiți într-o formă spectaculoasă de teatru participativ: teatrul
labirint. La finalul acestor ateliere, desfășurate la finalul lunii iulie și
începutul lunii august, participanții vor dezvolta un spectacol-test, cu o
audiență publică limitată (elevi, părinți, profesori) – care va fi doar o
repetiție generală pentru expoziția și spectacolul pe care aceștia le vor
dezvolta, utilizând povestiri participante la concurs, în conexiune cu
festivitatea de premiere, la finalul lunii septembrie 2015.

www.senscivic.ro

TITLUL: SĂPTĂMÂNA ASC
DATA/PERIOADA: 8-13 IUNIE
2015

Activitățile din Săptămâna ASC cuprind: Seara
folk ( vineri, 12 iunie), Free Hugs (duminică, 14
iunie) Freezemob, 10 iunie prin care s-a droit
atragerea atenției asupra câtorva probleme ale
societății și ”Bancartea de joi” de joi, 11 iunie,
fiind o acțiune ce promovează lectura în rândul
tinerilor. Sâmbătă, 13 iunie a avut loc târgul de
ONG-uri și JOB-uri de vară, organizat de Consiliul
Județean al Elevilor, la care ASC a fost prezentă
atât în calitate de ONG activ, cât și de partener”.
www.senscivic.ro

TITLUL: BANCARTEA
Asociația Sens Civic încurajează
lectura! Prin urmare, în data de
09.06.2014, voluntarii ASC au
împărțit cărți, cu mesaje
motivaționale, pietrenilor în zona
Parcului Central.

www.senscivic.ro

TITLUL: TÂRGUL DE ONG-URI
Asociația Sens Civic a recrutat noi
voluntari pe 13 iunie 2015, în cadrul
târgului de ONG-uri, organizat de
Consiliul Județean al Elevilor.

www.senscivic.ro

TITLUL: SONDAJ DE OPINIE
DATA/PERIOADA: 13- 25 IULIE
2015
Primaria Piatra-Neamt împreună cu Asociația Sens Civic au
derulat în perioada 13-25.07.2015 o acțiune de chestionare a
cetățenilor cu privire la problemele de care ar trebui să se
ocupe Primăria Piatra-Neamț cu prioritate.
Prin realizarea acestei acțiuni municipalitatea a dorit sporirea
implicării cetățenilor în luarea deciziilor la nivel local.

www.senscivic.ro

TITLUL: ECOLOGIZARE
DATA/PERIOADA: 2 AUGUST
2015

Asociatia Sens Civic a ecologizat
duminica 2 august 2015 ,zona unde
au fost plantati puieti in cadrul
actiunii ,,De la Radacina'', proiect
orgaziat cu sprijinul Primariei Piatra
Neamt si a Autonom-rent-a-car. S-a
constat că s-au prins mai mult de
80% dintre puietii plantati !

www.senscivic.ro

TITLUL: RECREATIE CU SENS
CIVIC – EDITIA AIII-A
DATA/PERIOADA: 10-23
AUGUST 2015
Recreație cu Sens Civic este un proiect ajuns la ediția a treia, făcut de tineri pentru
ceilalți tineri,pentru a-și construi împreună viitorul de care vor să fie mândri. Voluntarii au
organizat 20 de ateliere pentru copii și tineri, derulate timp de două săptămâni, în Foișorul din
Parcul Central al orașului. Cele 5 tematici pentru ateliere au fost: sport, artă și cultură, dezvoltare
personală, voluntariat și team-building (așa numita zi de distracție). În timpul celor două
săptămâni, beneficiarii au socializat, au dezbătut și au învățat. Au avut loc ateliere de voluntariat,
de improvizație, leader-ship, atelier de reciclare creativă, seară de sport, seara de lectură,
prezentare a Serviciului European de Voluntariat. Într-una din zile, participanții s-au întâlnit cu
primarul interimar al municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, cu care au discutat despre viitor,
despre dorințele lor și posibile proiecte. În ultima seară, voluntarii au organizat o proiecție de filme
mute la Cinematograful Dacia, din dorința de a sprijini renovarea vechiului cinematograf cu banii
strânși din vânzarea biletelor. Pe tot parcursul proiectului, participanților li s-a prezentat
importanța implicării, a voluntariatului în general și au fost încurajați să aibă un cuvânt de spus,
să fie informați și activi. În același timp, s-a făcut sport, au discutat despre artă, cultură și orice alt
subiect care stârnește curiozitatea tinerei generații. La finalul proiectului, s-au adunat aproximativ
200 de beneficiari, mare parte din ei oferind feedback pozitiv. Proiectul s-a născut din dorința de a
completa ceea ce elevii învață pe băncile școlii cu ceva non-formal, opțional și inovativ oferindu-le
un prilej să socializeze și să se dezvolte, îmbinând utilul cu plăcutul.

ATELIERUL DE SPORTRECREAȚIE CU SENS CIVIC III

www.senscivic.ro

ATELIERUL DE VOLUNTARIATRECREAȚIE CU SENS CIVIC III

.

www.senscivic.ro

SEARA DE FILM
DATA: 21 AUGUST 2015
LOCATIE: CINEMA DACIA
Asociația Sens Civic a încheiat
proiectul ”Recreație cu Sens Civic”
cu o seară a filmelor mute.
La eveniment au patricipat peste 100
de persoane, având un real succes.

www.senscivic.ro

SPECTACOL ȘI EXPOZITIE
“POVESTESC PIATRA NEAMTUL”
PERIOADA: 1 IUNIE- 25
SEPTEMBRIE 2015
Proiectul Povestesc Piatra Neamțul este
dezvoltat de către Asociația Sens Civic, în
parteneriat cu Asociația Grow Up Project din
Focșani, cu co-finanțarea Primăriei Piatra
Neamț.
Proiectul a presupus dezvoltarea unui laborator
creativ permanent vizând crearea/colectarea,
dezvoltarea şi difuzarea de povestiri privind
oraşul într-o varietate de formate artistice (text,
foto, video, grafică, instalaţie – concretizate întro expoziție și spectacole de teatru participativ –
cu difuzare şi diseminare online şi offline). O
serie de concurenți, povestitori talentați, au fost
selectați pe parcursul concursului pentru a
participa la o serie de ateliere, în special unul pe
parcursul căruia sunt instruiți într-o formă
spectaculoasă de teatru participativ: teatrul
labirint.
www.senscivic.ro

ACTIUNE DE
ECOLOGIZARE
DATA: 3 OCTOMBRIE 2015
Echipa Wrigley Romania din judetele
Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui, Bacau
si Neamt s-au intalnit la Piatra Neamt,
in cadrul unei "sedinte" inedite de
team-builging: pentru o actiune de
ecologizare organizata pe Aleea
Tineretului (de la accesul auto in
incinta strandului spre lacul Batca
Doamnei).

www.senscivic.ro

GALA SENS CIVIC
DATA: 31 OCTOMBRIE 2015
Sâmbătă, 31 octombrie 2015 a avut loc Gala
Sens Civic, un eveniment dedicat voluntarilor
Asociaţiei care s-au remarcat pe parcursul
celor trei ani şi jumătate de activitate, ei fiind
cea mai importantă resursă a organizaţiei. La
evenimentul desfășurat în Sala Calistrat Hogaș
din incinta Consiliului Județean Neamț au
participat şi au fost premiaţi atât voluntari ai
Asociației și apropiați ai acestora, cât și
sponsori, parteneri și oficialități.
De asemenea, au fost premiați și câștigătorii
din proiectul ”Povestesc Piatra Neamțul” şi
recreaţie cu Sens Civic cofinanţate de Primăria
şi Consiliul Local Piatra Neamţ , desfășurate în
perioada iunie-octombrie 2015.
Gala a fost încheiată cu un concert al trupei
Asteris.
www.senscivic.ro

PROIECT “SANATOS, ACTIV, CU
SENS”
DATA: 31 OCTOMBRIE 2015
Proiectul “Sănătos, Activ, cu Sens”, cofinanțat
de Consiliul Județean Neamț , a fost o initiativă
frumoasă și de succes a Asociației Sens Civic –
Piatra Neamț, oferită celor mai implicaţi
voluntari din judeţ.
A existat un program bine structurat, cu un
total de 12 ateliere, atât sportive, cât și
educaționale, precum dezbateri pe tema
“Alimentația sănătoasă”.
Pe data de 27 noiembrie 2015, ora 13:00,
participanții, în număr de 25, au fost preluaţi
de la Foişorul Voluntarilor din Parcul Central şi
au ajuns la locul desfășurării proiectului (
pensiunea Aurora, comuna Al. Cel Bun).
www.senscivic.ro

PROIECT “SANATOS, ACTIV, CU
SENS”
DATA: 31 OCTOMBRIE 2015
S-au cazat, s-au împărțit pe echipe și au mers
prin împrejurimi pentru a împărți pliante
localnicilor din zonă. Au urmat, mai apoi,
jocurile de cunoaștere și energizere dedicate
participanţilor, iar mai târziu a avut loc o seară
muzicală cu dans și karaoke.
A doua zi dimineață a urmat o drumeție
unde voluntarii au avut prilejul să admire
peisajul frumos de iarnă și să viziteze locuri
frumoase din zonă, precum Mănăstirea
Bisericani, urmată de o după-amiză plină de
ateliere sportive precum: fotbal, volei, basket şi
badmindon și de seara de dezbateri pe tema
“Alimentația sănătoasă”/”Vegetarieni vs
Carnivori” și vizionare de film.
www.senscivic.ro

PROIECT “SANATOS, ACTIV, CU
SENS”
DATA: 31 OCTOMBRIE 2015
A treia zi s-a organizat „Treasure
Hunt”(Vânătoare de comori), un concurs
energizant şi antrenant, plin cu indicii ce
au necesitat o bună coordonare a
echipelor formate, atenţie, viteză şi
rezistenţă, finalizat cu îmnânarea
rucsacului „Treasure Hunt” şi a diplomelor
câştigătorilor. Mai spre seară, a urmat un
atelier de gastronomie din produse BIO,
coordonat de unul dintre voluntarii
asociaţiei, după care a avut loc seara
festivă cu dans, muzică, voie bună şi un
concurs interesant pentru 1 Decembrie
cu întrebări de cultură generală pe teme
de tradiţii şi obiceiuri ale poporului român
şi de istorie.
www.senscivic.ro

PARTICIPARE GALA
NATIONALA A VOLUNTARILOR
2015
DATA: 14 DECEMBRIE 2015
Asoaciația Sens Civic a
participat la Gala Nationala
a Voluntarilor, unde a
obținut:
Anamaria Holotă –titlul de
Voluntarul Anului in
domeniul Tineret
Recreatie cu Sens Civic
(editia a III-a) - Premiul
Publicului la categoria
Proiectul de Voluntariat al
Anului.
www.senscivic.ro

ACTIUNE DE ZIUA UNIRII
DATA: 24 IANUARIE 2016
Cu ocazia zilei de 24 Ianuarie,
voluntarii Asociației „Sens Civic” Piatra Neamț au sărbătorit 157
de ani de la înfăptuirea Unirii
Principatelor Române (Mica
Unire), împărțind trecătorilor
înfrigurați ceaiuri calde, panglici
tricolore și fursecuri. Acțiunea a
avut loc în centrul orașului, în
paralel cu “Hora Unirii”,
eveniment organizat de Primăria
Piatra Neamț.
www.senscivic.ro

SEARA DE FILM
DATA: 12 FEBRUARIE 2016
LOCATIE: CINEMATOGRAF DACIA
PANORAMIC

Organizarea unei seri de film:
premiera unui film românesc
– cinematograf Dacia
Panoramic Piatra Neamț
Sponsori: Vitamina Aqua

www.senscivic.ro

DRAGOBETE IN PASI DE DANS
DATA: 26 FEBRUARIE 2016
LOCATIE: ZE GERMANS

Acțiunea „Dragobete în pași
de dans” a presupus un
concurs de dans , având ca
parteneri pe Ze Germans,
Restaurant Noir, Pizzeria Il
Campione și Chaplin’s Pub
www.senscivic.ro

CUMPARA UN MARTISOR,
BUCURA UN PUISOR
DATA: 5 MARTIE 2016
- acțiune umanitară “Cumpără un
mărțișor, bucură un puișor !”, în
parteneriat cu școala Nicu Albu Piatra Neamț. Banii stânși din
vânzarea mărțișoarelor vor fi
utilizați pentru achiziționarea de
scutece, alimente și alte lucururi
necesare copiilor abandonați la
Secția de Pediatrie a Spitalului
Județean Neamț.

www.senscivic.ro

MULȚUMIM !

