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Numele asociației

Asociația pentru
Dezvoltare Activă

Anul înființării

2012

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Str. Ștefan cel Mare, nr. 34/B/2, 600364
+40 768 884 653
dezvoltare.activa@gmail.com
www.dezvoltareactiva.ro

Descrierea asociației Asociaţia pentru Dezvoltare Activă a fost înființată din pasiune
pentru educaţia nonformală şi implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

Misiune

Iniţierea, promovarea şi implementarea unor măsuri de dezvoltare activă şi durabilă a calităţii vieţii pentru consolidarea unei
societăţi responsabile şi active sub aspect cultural, educaţional,
social şi ecologic.

Viziune

• susţinerea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, inclusiv prin identificarea problemelor
la nivel local, regional şi naţional;
• organizarea de cursuri de pregătire, seminare, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii;
• derularea de activităţi pentru combaterea fenomenelor sociale
negative la nivelul grupurilor vulnerabile;
• dezvoltarea de colaborări şi parteneriate cu alte instituţii şi asociaţii de profil din ţară şi străinătate;
• promovarea importanţei educaţiei şi responsansabilităţii civice
în dezvoltarea activă a societăţii.

Capacitatea
asociației
4

30 de voluntari cu vârsta cuprinsă între 15-27 de ani
5

Proiecte derulate

Youth.ways - perioada dec. 2011 – sept. 2012
Proiectul a urmărit informarea, orientarea şi educarea dimensiunii profesionale a tinerilor din mediul rural.
Educația altfel II - perioada aug. 2012 – iun. 2013
Proiectul a urmărit intensificarea dialogului dintre educaţia formală şi educaţia nonformală.
Acting European - perioada 05.05.2013 - 03.03.2014
Proiectul s-a desfășurat în judeţele Bacău şi Neamţ și a urmărit
promovarea voluntariatului drept o formă de manifestare a
cetăţeniei europene active.

Proiecte derulate

stil de viață sănătos.
Acting European 3 - perioada sept. 2015 – aug. 2016
Proiectul urmărește promovarea cetățeniei europene pentru dezvoltarea unei societăți active și responsabile.
Find Your Way 2 - se va desfășura în martie 2016
Un schimb de tineri ce urmărește informarea, orientarea și educarea dimensiunii profesionale a participanților.
Arts Included - se va desfășura în apr. 2016
Este un schimb de tineri ce urmărește stimularea participării active a tinerilor în promovarea solidarității sociale și toleranței.

Împreună pentru Parcul Gherăieşti
- perioada 17.02.2014 – 02.11.2014
Proiectul a avut misiunea de a promova potenţialul biologic şi de
agrement al Parcului Gherăieşti.
Acting European 2- perioada 27.10 - 04.11.2014
Proiectul a urmărit promovarea la nivel european a bunelor practici desfășurate în cadrul primei ediții.
Connect Yourself - perioada 2 – 11 dec. 2014
Schimb de tineri care a urmărit promovarea cetățeniei europene
active și responsabile.
Find Your Way - perioada 2 - 9 martie 2014
Schimb de tineri care a urmărit informarea, orientarea și educarea
dimensiunii profesionale a tinerilor.
Zilele Parcului Gherăiești 2 - perioada apr. – nov. 2015
Activitățile au continuat misiunea proiectului ”Împreună pentru
parcul Gherăiești”.
Environment and inclusion through Junior Ranger Camp
(Erasmus+, KA1) - perioada 17-29 sept. 2015
Un schimb de tineri care a urmărit promovarea ecologiei și a unui
6
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația pentru Dezvoltare Activă

Numele asociației

Asociația Creștină de
Caritate, Misiune și Ajutor
Betania

Anul înființării

1995

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Str. Nordului 19 bis, Bacău, 600241
+40 234 206016
office@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro

Descrierea asociației Asociația Betania este prima organizație de utilitate publică din

județul Bacău. Serviciile oferite acoperă o largă arie de interes în
zona socială: terapie pentru copii cu autism în centrele din Bacău
și Roman, recuperare fizică prin kinetoterapie și hidrokinetoterapie, logopedie, socializare pentru persoane cu dizabilități în cadrul Centrului Multifuncțional.
Centrele de Integrare a Tinerilor din Bacău și București susțin
28 de tinere pentru a-și continua studiile sau pentru a deprinde
o meserie care să le asigure un viitor. Investițiile în sănătate însumează ridicarea a 6 dispensare medicale în mediul rural, reabilitarea altor șase și renovarea și dotarea a 8 de secții de spital
în județ. S-au efectuat importante investiții în educație (ateliere,
laboratoare, construcția a două școli și o grădiniță), iar în proiectul
social sunt asistate minim 120 familii în fiecare lună.

8

Capacitatea
asociației

60 angajați
30 voluntari

Proiecte derulate

Cele mai mari proiecte ale Asociaţiei Betania sunt:
• Centre de Intregrare a Tinerilor din Bacău şi Bucureşti;
• Centrul “Delfinul” pentru Copii cu Autism din Bacău;
• Centrul “Delfinul” pentru Copii cu Autism din Roman;
9

Proiecte derulate

• Servicii de Recuperare Hidrokinetoterapeutică şi Logopedică;
• Centrul Multifuncţional pentru tineri cu dizabilităţi;
• Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru familii aflate în
situaţii de criză;
• Proiectul „Ajutoare financiare de urgenţă”.
Centrul de zi “Betania” pentru Copii cu Dizabilităţi
Înfiinţat în anul 1998, Centrul de Zi „Betania” a funcţionat până
în anul 2011, într-o clădire special construită pentru desfăşurarea
acestui proiect şi a avut ca scop sprijinirea, reabilitarea, educarea
şi instruirea copilului cu deficienţe fizice şi/sau asociate.

Imagini din cadrul activităților desfășurate
de Asociația Betania:
1. Copiii de la Centrul ”Delfinul”;
2. Hidrokinetoterapie - exerciții pentru stimularea mișcării active a membrelor superioare;
3. Inaugurarea dispensarului din
Motoșeni, 2014;
4. Centrul Multifuncţional pentru tineri cu
dizabilităţi;
5. Modernizare bloc operator Moinești.

Centrul “Lalelelor” pentru Copilul Abuzat, Neglijat
sau Exploatat
Centrul „Lalelelor” a fost înfiinţat în octombrie 1999 (primul centru din România destinat protecţiei copilului - victimă a unei
forme de abuz sau a neglijării grave în mediul familial) şi a încetat
în 2011. Centrul a avut, în cei 12 ani de activitate, 600 beneficiari.

Investiții în
sănătate

• Renovări/construiri de dispensare medicale (Blăgeşti, Racova,
Valea lui Ion, Huruieşti, Izvorul Berheciului, Găiceana, Colonești,
Com. Motoșeni);
• Renovări şi dotări de secţii din spitalele judeţului Bacău;
• Donaţii de materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Investiții în
educație

Investiții în 40 de laboratoare la diverse şcoli, colegii şi licee:
• Laboratoare de informatică;
• Ateliere Service auto;
• Ateliere de tâmplărie etc.

Renovări şi
reparaţii de şcoli

• Renovarea Şcolii Generale I- VIII Sat Albele, jud. Bacău;
• Renovarea Şcolii Sărata, jud. Bacău;
• Construirea Grădiniţei din Sărata, jud. Bacău;
• Construirea Școlii Generale I-VIII Valea Şoşii, jud. Bacău;
• Renovarea Şcolii Andrieşeşti, jud. Bacău;
• Construirea Şcolii Generale Turluianu, Bereşti – Tazlău.
10
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Numele asociației

Centrul European
de Educație și Training

Anul înființării

2011

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Calea Republicii nr. 1, Bacău, 600332
0741 66 80 83
training.eurobc@gmail.com
www.ceet-bc.ro

Descrierea asociației
Misiune

Să capacităm valoarea umană, cea mai preţioasă resursă din
lume, prin programe personalizate de training şi consultanţă de
calitate excepţională, accesibile, dezvoltate la nivel individual şi
de business.

Viziune

Centrul European de Educaţie şi Training îşi propune să devină cea
mai profesionistă, modernă şi flexibilă entitate de consultanţă şi
instruire a populaţiei din nord-estul României, contribuind astfel
la dezvoltarea economică, socială şi culturală a acestei regiuni din
Uniunea Europeană.

Valori

Integritate - promovăm comportamentul bazat pe respectarea eticii profesionale, caracterele oneste, comunicarea deschisă şi lipsa de prejudecăţi.
Creativitate - preţuim caracterele inventive, capabile să-şi asume
riscuri şi să urmărească cu entuziasm implementarea ideilor noi
și originale.
Colaborare & Parteneriat - apreciem importanța parteneriatelor în
comunitate, cu autoritățile publice locale, cu firmele din mediul
de afaceri privat și din mediul guvernamental, industrie, servicii
și educaţie.
12

Capacitatea
asociației

3 angajați
10 voluntari

Proiecte derulate

Promovarea, apărarea și consolidarea valorilor
democratice - o provocare majoră pentru tânăra
generație din județul Bacău - perioada apr. 2015 - mai 2016

Beneficiari

Rezultate

Beneficiari
Rezultate

Beneficiari
Rezultate

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă tinerii din județul Bacău,
din mediul urban și rural, cu vârste cuprinse între 13 și 25 de ani,
din localități în care se regăsesc procente însemnate ale populației
de altă etnie decât cea română (ex: maghiari, ceangăi, romi),
precum și de confesiuni religioase diferite (ex: ortodocși, romano-catolici, greco-catolici).
Proiectul contribuie la creșterea gradului de interes al cetăţenilor
din localităţile vizate de proiect, în special al elevilor și tinerilor
implicați în activitățile proiectului având ca temă cunoaşterea,
respectarea şi apărarea permanentă a valorilor democratice şi a
drepturilor fundamentale ale omului.
Antreprenoriat pentru tinerii din Centrul Rezidenţial
„Henri Coandă”, Municipiul Bacău și liceele băcăuane
- perioada aug. 2015 - nov. 2015
Adolescenți din Centrul Rezidențial „Henri Coanda” Municipiul
Bacău și elevi din anii terminali din liceele bacăuane.
Proiectul răspunde cerințelor și nevoilor de formare privind principiile, metodele și tehnicile performante de inițiere și dezvoltare
a afacerilor, fiind adaptat nivelului de cunoaștere și gradului de
asimilare a informațiilor pe această temă al beneficiarilor.
Forumul tinerilor debutanți în afaceri
- perioada apr. 2014 - aug. 2014
Tineri elevi și studenți din colegiile și universitățile băcăuane.
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale şi abilităţilor manageriale în rândul tinerilor absolvenți sau/și a celor aflați în anii
terminali de studiu în colegiile sau universitațile din municipiu.
13

Proiecte derulate
Beneficiari
Rezultate

Metamorfoze culturale băcăuane
- perioada aug. 2013 - nov. 2013
Populația de la nivelul județean și cel național.
Promovarea și conștientizarea importanței păstrării valorilor
culturale băcăuane.

14

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Centrul European
de Educație și Training
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Proiecte derulate
Numele asociației

Favor

Anul înființării

2010

Adresă

Calea Moldovei, nr. 197, Bacău
600352
0722 616 197
contact@asociatiafavor.org
www.favor.org.ro

Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației Scopul asociaţiei este desfăşurarea de activități de susţinere şi

ajutor, cu caracter material, educativ, social, emoțional şi moral,
în beneficiul copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate, sau aflate
în dificultate.
Asociația colaborează cu oficialitați din cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bacău și cu autoritățile
locale, pentru a veni în întâmpinarea celor mai stringente nevoi
ale copiilor abandonați său aflați în dificultate, din zona județului.

Capacitatea
asociației

5 angajați
20 voluntari

Proiecte derulate

Centrul Curcubeu Un program tip After School cu o diferență
Asociația Favor a deschis Centrul Curcubeu la Mărăști, com. Filipeni, ca răspuns la condițiile alarmante din punct de vedere social
și economic cu care se confruntă mulți copii în România, în mediul
rural. Programul este creat pentru a echipa copiii aflați în situații
de risc, cu viziune, încurajare și deprinderi educaționale prin care
să își asigure un viitor mai bun.
La Centrul Curcubeu, acestor copii, cuprinși între clasesle a II-a și a
VIII-a, le este dată șansa să învețe într-un mediu plăcut, înconju16

rați de profesori iubitori. De asemenea, sunt și activități educaționale distractive, cum ar fi lucru manual, muzică, exerciții de
dezvoltare a caracterului, dezvoltare a abilităților informatice și
multe altele. Atenția personală acordată de voluntari motivați
ajută elevii care sunt în urmă cu educația, să recupereze abilitățile
școlare de bază.
Centrul Curcubeu este deschis din anul 2012, în parteneriat cu
Primăria Filipeni și Școala Gimnazială Filipeni. Treizeci de copii
beneficiază zilnic de sprijinul echipei Asociației Favor acolo.
Casa de Tranziție
Copiiilor crescuți în orfelinate li se oferă un domiciliu și training
spre a dobândi deprinderile pentru o viață independentă. Proiectul este curent, în parteneriat cu DGASPC Bacău, și există din anul
2000. Aproximativ 50 de tineri au beneficiat de Casa de Tranziție.
Ajutor Umanitar distribuit familiilor foarte sărace,
orfanilor și copiilor instituționalizați.
Este un proiect curent, cu distribuție anuală de aproximativ 15
tone de îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, rechizite școlare,
calcuatoare și altele. Peste 1500 beneficiari sunt ajutați în fiecare
an.

17
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Imagini din cadrul activităților
desfășurate de Asociația Favor
1. Amenajarea Centrului Curcubeu;
2. O după-masă de circ în curtea centrului;
3. Ajutor personal în învățarea citirii;
4. Copiii din Centrul Curcubeu oferind cadouri
altor copii defavorizați;
5.Oferirea de ajutor material
familiilor defavorizate.

Numele asociației

Fundația de
Sprijin Comunitar

Anul înființării

1997

Număr de telefon
Website

Str. Mărăști, nr.32 bis, Bacău, 600332
+40 234 585658
fsc@fsc.ro
www.fsc.ro

Descrierea asociației Fundația de Sprijin Comunitar este o organizație neguvernamen-

tală, cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fară caracter religios, înregistrată în iunie 1997. Prin programele noastre
contribuim la îmbunătățirea vieții semenilor noștri aflați în situații de marginalizare și risc social.
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Misiune

• sprijinirea grupurilor dezavantajate ale comunității, prin programe medicale, sociale și educaționale;
• sprijinirea dezvoltării comunităților locale;
• încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental,
administrația publică, la nivel local, regional și în sectorul privat;

Domeniul de activitate

Social, medical, educațional.

Beneficiari

Peste 6000 de beneficiari anual: bătrâni, bolnavi în faze terminale, persoane cu dizabilități, familii sărace, comunități rurale
izolate, copii și tineri.

Capacitatea
asociației

130 angajați
aproximativ 200 voluntari

Proiecte derulate

Asistență medicală și îngrijire la domiciliu pentru bătrânii
singuri, persoanele cu dizabilități sau bolnavi în fază terminală, în
Bacău și mediul rural.
19

Proiecte derulate

Centrul de zi pentru vârstnici ”Dr. Ștefan Ciobanu”
Un centru în care persoanele în vârstă din Municipiul Bacău pot
să-și alunge singurătatea și să participe la un program complex
de sprijin social și medical.
Cluburile cu Lipici
Educație și sprijin pentru copiii defavorizați din zonele rurale, inclusiv prin acordarea de burse școlare pentru liceenii săraci.
Centrul “Mozaic” - centru comunitar adresat vârstnicilor și
copiilor provenind din familii defavorizate din cartierul băcăuan
“Tache”.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Fundația de Sprijin Comunitar

Programul Împart - program de terapie prin artă pentru copii și
adulți cu nevoi speciale și training pentru specialiștii în domeniu.
Satul Seniorilor Milly (centru rezidențial pentru vârstnici)
Satul Seniorilor este format din două case de tip familial, dispune
de o curte foarte mare (3 ha) ce adăpostește grădina de legume, o
micro-fermă, livada și iazul cu pește. Perimetrul complexului este
înconjurat de copaci și câmpie, ceea ce face ca acest loc să fie cea
mai potrivită alegere pentru bătrânii aflați în căutarea unui spațiu
liniștit pentru a se retrage.
Programul de voluntariat
Programul este adresat tuturor celor dornici să se implice în activități comunitare.

20
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Proiecte derulate
Numele asociației

Centrul Local
”Insula Cercetașilor”
Bacău, Organizația
Națională Cercetașii României

Anul înființării

1990

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Strada Petru Rareș 7A, Bacău, 600039
+40 771 276 479
contact@insulaecrcetasilor.ro
www.insulacercetasilor.ro

Descrierea asociației Cercetășia este mai mult decât recreere, este educație pentru
viață, un mod de a trăi și o mișcare cu impact semnificativ la nivel
mondial. Cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în activități diverse, creează noi oportunități pentru aceștia, încurajează
diversitatea și egalitatea, leagă noi prietenii. Cercetășia responsabilizează prin practicarea democrației, dezvoltă potențialul
fiecărui individ și al grupurilor, responsabilizându-i și insuflându-le valori clare.
Misiunea cercetăşiei în societatea românească este de a contribui
la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în
care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv
în societate.

Capacitatea
asociației

80 de membri,
din care 9 lideri adulți - voluntari

Proiecte derulate

Întâlnirile săptămânale – în fiecare săptămână au loc întâlniri
cu copiii și tinerii. Programul este gândit în așa fel încât să atingă
cel puțin în parte, dacă nu în totalitate, cele 6 arii de dezvoltare
22

personală: fizică, afectivă, spirituală, intelectuală, socială și a caracterului, astfel oferind posibilitatea dezvoltării armonioase ca
individ.
Campul de vară
În fiecare an, vara, are loc un camp (tabără) de 5-7 zile ce are
ca scop aplicarea cunoştinţelor dobândite în cadrul întâlnirilor
săptămânale.
Festivalul Luminii - din 2009, în fiecare an
Este un alt fel de festival, un spațiu de manifestare artistică a tinerelor talente, o atmosferă creată timp de 2 ore, o idee, mii de
lumânări.
Ordinul Cadoului Fermecat (OCF) - din 2009, în fiecare an
Are scopul de a ajuta clienţii prin împachetarea cadourilor făcute
pe ultima sută de metri și pentru a le uşura treburile pe care le au
de făcut (împachetarea efectivă). În plus, pentru membrii și liderii implicaţi, este cadrul prin care ei lucrează împreună, se cunosc
mai bine, învaţă să aplice un proiect, învaţă să comunice cu clienţii
și învaţă să prezinte cercetăşia.
Lumina Păcii de la Betleem este un proiect internaţional prin
care cercetaşii dau mai departe flacăra unei lumânări ce, iniţial a
fost aprinsă din Grota din Betleem. Prin Ceremonia Ecumenică de
la Viena, acest simbol, preluat de către organizaţiile de cercetaşi,
ajunge în cel puţin 20 de ţări anual şi apoi la milioane de oameni.
Prin mesajul acestui simbol promovăm deschiderea şi acceptarea
faţă de ceilalţi şi nonviolenţa ca metodă de reacţie la provocările
zilnice; promovăm ecumenismul, facilitând dialogul între creştini
prin colaborarea la răspândirea acestui mesaj care ne cheamă la
pace. Lumina Păcii este un bun prilej pentru ca organizaţiile de tineret să lucreze împreună pentru a duce mai departe acest simbol
al păcii în ţară, în fiecare comunitate şi în sufletul fiecăruia dintre
cei de lângă noi.
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Centrul Insula Cercetașilor Bacău

Numele asociației

Iubim Natura

Anul înființării

2007

Adresă

Str. Costache Negri, bl. 5, sc. C, ap. 1
Bacău, 600217
+40 746 385 854
contact@iubimnatura.org
iubimnatura.ro

Număr de telefon
Email
Website
Descrierea asociației
Misiune

Grupul țintă
Tipuri de activități

Capacitatea
asociației

un angajat
7 voluntari activi permanent, 30 de voluntari ocazonali

Proiecte derulate

Natura Fest - anii 2008 și 2009
Proiect, finanţat de Primăria Bacău, de conştientizare a populaţiei
municipiului asupra necesităţii unei vieţi pe principii sustenabile.
7.000 de pliante împărţite, 150 de chestionare completate, 125
de premii acordate.

Rezultate
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A lucra în beneficiul comunităţii locale, pentru binele oamenilor
în deplină armonie cu tot ceea ce ne înconjoară: alte specii, ape,
munţi, păduri etc. Asociația activează în sectorul de ecologie și de
protecția mediului, în scopul conștientizării comunității băcăuane
asupra importanței unui stil de viaţă sustenabil.
• elevii din școli și licee, oameni pasionați de ecologie, protecția
mediului și a animalelor. Ariile prioritare de intervenţie: ecologia,
promovarea voluntariatului, activităţi cu tinerii.
• îngrijirea câinilor comunitari, activități cultural-educative pentru copii și tineri, plantări, igienizări, colectare de materiale reciclabile, campanii de promovare a voluntariatului, monitorizarea
autorităților locale privind respectarea politicilor de mediu.
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Proiecte derulate

Rezultate

Rezultate

Împreună pentru o viaţă ecologică - anul 2009
Proiectul, premiat cu locul 2 în cadrul programul „Tu ce urme laşi
în viaţă?” organizat de CPECA, a constat în amenajarea curţii Liceului de Ecologie şi Protecţia Mediului „Grigore Antipa” Bacău –
săpare, plantare gazon, inscripţionarea numelui liceului cu litere
cu bucăţele de marmură, toate activităţile fiind realizate împreună cu elevii liceului.
Start reciclării – perioada - 2008–2010
Proiect ce a constat în colectarea deşeurilor de hârtie din şcoli.
• peste 100 de tone de hârtie colectată; 12 şcoli premiate; peste
300 de elevi şi 20 de profesori implicaţi.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația Iubim Natura
1, 2 - ”Niciun câine fără cușcă” - construirea de
cuști pentru câinii de la adăpostul public;
3 - ”Fii prieten cu natura” - proiect educațional
desfășurat la grădinița ”Rază de soare” ;
4- Proiectul Grădina din
Curtea Școlii, Bacău;
5 - Întreținerea casei memoriale Nicu Enea.

Pieton cu prioritate - anul 2010
Proiect realizat cu scopul determinării Administraţiei locale de a
adopta o HCL de închidere a traficului pentru maşini în zona centrală a oraşului în zilele de sâmbătă şi duminică.
• conştientizarea băcăuanilor cu privire la necesitatea implicării
directe şi la respectarea principalelor norme ecologice de convieţuire, amenajarea de suprafeţe de spaţiu verde în municipiul
Bacău.
Fii prieten cu natura - perioada 2014 – 2016
Proiect educaţional şi de artă manuală de confecţionare de
obiecte tematice din materiale reciclabile desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa „Rază de soare”, Bacău, ce presupune responsabilizarea copiilor în spiritul unei gândiri ecologice şi a unui comportament prietenos cu mediul.
Grădina din curtea şcolii Bacău - perioada - 2014 – 2016
Proiect desfăşurat în parteneriat cu Şcoala „Mihai Drăgan”, Bacău,
și cu Asociația România în Tranziție, București, ce presupune amenajarea unui spațiu de învățare afară, ce cuprinde o grădină și o
sală de clasă afară și desfășurarea unui curs de educație ecologică.
Niciun câine fără cuşcă - 2015 – 2016
Proiect de construire de cuşti pentru câinii de la adăpostul public.
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Proiecte derulate
Numele asociației

Lizuca

Anul înființării

2000

Adresă
Număr de telefon
Email

Str. Spiru Haret, nr.2, Bacău, 600318
+40 745 219 090
asociatializuca@yahoo.com

Descrierea asociației Principalul obiectiv al asociației îl reprezintă apărarea și promovarea drepturilor persoanelor seropozitive HIV sau bolnave de SIDA
și el se realizează, în principal, prin:
• organizarea unor acțiuni pentru apărarea drepturilor legale ale
persoanelor infectate cu virusul HIV sau ale persoanelor bolnave
de SIDA;
• desfășurarea de acțiuni sistematice de mediatizare a drepturilor
legale ale persoanelor infectate cu HIV și bolnave de SIDA;
• informarea și sprijinirea persoanelor infectate cu HIV sau bolnave
de SIDA pentru ca acestea să beneficieze de drepturile legale;
• sprijinirea și asistarea persoanelor infectate cu HIV sau bolnave
de SIDA precum și a familiilor acestora;
• realizarea și distribuirea unor materiale informative cu specific
HIV/SIDA, care să se adreseze diferitelor categorii de populație în
vederea umanizării acestei boli;
• promovarea solidarității și întrajutorării sociale față de persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
• sprijinirea în vederea asigurării de asistență medicală și socială a
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Capacitatea
asociației

7 voluntari specialiști
20 de voluntari tineri elevi și studenți permanenți
aproximativ 50 voluntari ocazionali
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Educație pozitivă - perioada: iun. 2013 - nov. 2015
Proiect derulat în parteneriat cu UNOPA, finanțat de Compania
farmaceutică Bristol Myers Squibb – are ca obiectiv susținerea de
grupuri de sprijin pentru persoanele infectate HIV/SIDA și participarea la aceste grupuri a unor specialiști din diferite domenii de
interes: medici, psihologi, nutriționiști.
In my shoes - perioada: iul. 2013 - iun. 2015
Proiect derulat în parteneriat cu Federația UNOPA, în colaborare
cu Asociația UNTEATRU, co-finanțat de Elveția prin intermediul
Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
Educație pentru sănătate - perioada: iul. – oct. 2014
Proiectul a avut ca obievctiv Educație pentru sănătate de prevenire şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV, prin campanii de informare a tinerilor între 14 și 35 ani din județul Bacău privind problematica HIV/SIDA, pentru reducerea marginalizării și excluderii
sociale.
Fii informat! - perioada: iun. – oct. 2015
Proiectul a avut ca obiectiv educația pentru sănătate de prevenire şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV, prin campanii de
informare a tinerilor cu vârsta între 14 și 35 ani din județul Bacău
privind problematica HIV/SIDA, pentru reducerea marginalizării și
excluderii sociale. Proiectul a fost finanțat prin Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Bacău .
Te implici - Fii informat! - perioada: dec. 2015 - mar. 2016
Are ca scop încurajarea tinerilor să adopte un comportament cu
risc minim de infectare HIV, ceea ce duce la prevenirea și atenuarea impactului infecției cu HIV, reduce marginalizarea și excluderea socială a tinerilor infectați HIV /SIDA din rândul comunității.
Finanțat prin sponsorizare de către SIF Moldova.
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Proiecte derulate

Campanii de informare cu prilejul Zilei mondiale HIV/SIDA ,în
parteneriat cu UNOPA, DJSP Bacău, Primăria Bacău ,SPAS Bacău,
Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația Lizuca

Numele asociației

Lumina

Anul înființării

1999

Adresă

Strada Capitan Tartescu Ernest
Bacău, nr.5, cod 600380
+40 234 515 887
hospice@asociatialumina.eu
www.asociatialumina.eu

Număr de telefon
Email
Website
Obiectivele
asociației

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în regiunea de nordest. Asociația crede că fiecare persoană afectată de o boală
amenințătoare de viață ar trebui să poată beneficia în mod
gratuit de servicii specializate de îngrijiri paliative. Obiectivul asociației este să construiască prima unitate cu paturi din România,
dedicată integral îngrijirilor paliative pediatrice.

Capacitatea
asociației

60 angajați
120 voluntari

Proiecte derulate

O Șansă la Demnitate! - 2015 - 2019
Proiect sponsorizat de Fundațiile Velux Danemarca, SC CEMACON
SRL, SC DEDEMAN.
• copiii și tinerii, până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală care le
limitează viața, din regiunea de nord-est a României;
• construcția primului hospice dedicat integral îngrijirii paliative
pediatrice;
• spitalizare 24/24 pentru pacienții eligibili.

Beneficiari
Rezultate
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Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune
socială - perioada mar. 2015 - apr. 2016
Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de
31

Proiecte derulate

Rezultate

Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Este implementat în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, are ca scop
creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică
şi socială, la nivel național, cu precădere din județele Bacău, Roman și Vaslui.
• 300 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale vor urma un
program integrat de formare pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.
• 500 de studenţi, viitori profesionişti în domeniul serviciilor
sociale vor fi implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.
• o campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi
metodologii standard de către 12 furnizori de servicii sociale din
România.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația Lumina

Îngrijim împreună - perioada 2008 - 2013
Fundația Vodafone și Fundația Cry in the Dark - îngrijire specializată la domiciliul bolnavilor incurabili.

Beneficiari
Rezultate

Bacău, un oraș cu porți deschise
- perioada 15 aug. 2013 - 15 dec. 2013
Programul Tineret în Acţiune – acţiunea Tineri pentru Europa și
Asociația Lumina.
• 25 de tineri cu dizabilități au participat la activitățile acestui
proiect;
• 4 ateliere de tehnică fotografică;
• 5 ieșiri în oraș pentru surprinderea în fotografii a vieții tinerilor
implicați în proiect;
• 2 expoziții de artă fotografică;
• o activitate de treasure-hunt.
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Proiecte derulate
Numele asociației

Rotaract
Club Bacău

Anul înființării

2003

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Str. Libertății, nr. 1, Bacău, 600052
+40 742 326 737
bacau@rotaract.ro
www.rotaract.rotarybc.ro

Obiectivele
asociației

Rotaract este un club pentru adulţi cu vârste cuprinse între 1830 de ani, care se întâlnesc săptamânal pentru a schimba idei,
pentru a organiza proiecte şi a socializa. Sunt realizate proiecte şi
activităţi în folosul comunităţii (pentru copii abandonaţi, familii
defavorizate, bătrâni fără ajutor etc).
Există 3 tipuri de activităţi incluse în programele Rotaract:
pregătire profesională, formare de lideri şi proiecte de caritate şi
ajutor. Aceste domenii asigură un program echilibrat care oferă
experienţă şi ocazii pentru evoluţia fiecărui rotaractian.
Leadership-ul este unul din elementele cheie ale dezvoltării, iar
cu ajutorul clubului Rotary, tinerii rotaractieni își pot dezvolta și
îmbunătăți această abilitate. În acest sens, membrii Rotaract pot
lua parte la diferite activități precum RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), Youth Exchange, forumuri și traininguri vocaționale.

Email

Capacitatea
asociației

Asociaţia numără, în momentul de faţă, 11 voluntari și este deschisă recrutărilor.

Proiecte derulate

Un Moş pentru fiecare - perioada: anual, începând cu 2013
În fiecare an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, se organizează
acest proiect, pentru care se formează pachete cu mâncare şi jucării şi se oferă caselor de copii. În anul 2014 am fost la Asociația
Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, iar în 2013 la
34

Casa de copii Sf. Maria, Baraţi.
În anul 2015 proiectul a fost susţinut într-un supermarket, unde
s-au colectat donaţii de la oameni, urmând a fi duse de Crăciun
copiilor de la casa de copii și bătrânilor din azile.
De Paști se organizează proiecte asemănătoare, cu colectare de
bunuri (mâncare, haine, jucării) pentru familiie defavorizate. Tot
în anul 2015 am ajutat o familie ce trăiește la limita subzistenței
din satul Horgești.
Partener în aceste proiecte a fost clubul Rotary Bacău.
Tabere de dezvoltare personală la Valea Budului
- perioada: în anii 2013 şi 2015
La tabere au participat membrii clubului Rotaract şi tinerii interesaţi de voluntariat. Au fost ţinute workshop-uri şi jocuri în echipă,
ajutând la dezvoltarea personală a tinerilor. Această tabără a fost
organizată în parteneriat cu Asociaţia YES, Ministerul Tineretului
şi Sportului şi DJST Bacău.
Primii paşi în acordarea primului ajutor
- perioada: mai 2015
Proiectul a fost organizat împreună cu partenerul Şcoala Postliceală Bacău. Elevii de clasele I – IV de la Școala ”Constantin Platon”
din Bacău au fost informați cu privire la manevrele de resuscitare.
Şedinţa a durat 2 ore, timp în care 60 de elevi au primit informaţii
vitale şi au realizat manevre de resuscitare pe manechine.
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Rotaract Club Bacău

Numele asociației

Romanian
Youth Movement
for Democracy

Anul înființării

2010

Adresă

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 24
Bacău, 600183
+40 724 886 065
contact@rymd.ro
www.rymd.ro

Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) este o or-

ganizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică, independentă, cu sediul în oraşul Bacău. RYMD este rezultatul
implicării unor tineri care împărtăşesc aceeaşi dorinţă: de a
schimba comunităţile în care trăiesc printr-o implicare activă
în comunitate şi promovând valorile democraţiei.

Scop
Misiune

Platforme web
dezvoltate
36

Dezvoltarea și consolidarea spiritului civic în rândul tinerilor
români.
Misiunea Asociaţiei o reprezintă conştientizarea tinerilor asupra
importanţei lor în luarea deciziilor la nivel local şi central,
precum şi implicarea directă a acestora în activităţile comunităţilor din care fac parte. Asociaţia îşi propune realizarea unei
punţi de legatură între tineri şi mediul politico-social al societăţii
în care trăiesc, iar activităţile desfășurate vizează tinerii proveniţi
din medii şi culturi diferite.
www.bacaulactiv.ro
www.beestrong.ro
www.stiriexterne.com
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Capacitatea
asociației

7 angajați
15 voluntari

Proiecte derulate

Cetățeni Activi pentru Bacău - perioada: mai 2014 – feb. 2016
Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România. Scopul proiectului este creșterea nivelului de informare al cetățenilor bacăuani cu privire la activitatea
reprezentanților politici și formarea reprezentanților asociațiilor
non-guvernamentale în domeniul advocacy-ului și influențării
deciziei publice.

Proiecte derulate

Votează-ţi Viitorul! SmartVote
Scopul proiectului a constat în stimularea participării la vot a tinerilor la alegerile locale din Bacău, din data de 10 iunie 2012.
Activităţile au inclus: o campanie de informare cu privire la importanţa primului vot, un concurs de proiecte pentru comunitate - “Ideea ta pentru Bacău” şi o dezbatere finală privind temele
de campanie privind problemele tinerilor. Proiectul a fost finanțat
prin Fondul pentru Inovare Civică, gestionat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile.

STRONG - ONG-uri puternice pentru Bacău
- perioada aug. 2015 – apr. 2016
Este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG în România. Scopul proiectului este dezvoltarea capacității
organizațiilor non-guvernametale din județul Bacău de a gestiona eficient relația cu voluntarii, publicul țintă şi promovarea conceptului de voluntariat în rândul băcăuanilor.
European-Youth-Employment - perioada: feb. – dec. 2015
Proiect finanțat de către Comisia Europeană, prin programul Erasmus+. Obiectivul proiectului l-a constituit crearea unui program
adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, care să
contribuie la integrarea lor în câmpul muncii și în sistemul educațional.
Democracy Builders - perioada: 1 feb. – 1 oct. 2014
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune. Scopul proiectului a fost creşterea gradului de
informare al tinerilor din Bacău şi Donegal, Irlanda, cu privire la
instrumentele democraţiei participative prin testarea unui set de
instrumente ale participării publice.
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Imagini din cadrul activităților
desfășurate de Asociația RYMD
1.STRONG - campanie de voluntariat în satul
Sohodor, comuna Horgești, jud. Bacău;
2.Cetățeni activi pentru Bacău - Masă
rotundă - Proiectele Tinerilor pentru Bacău;
3.Map me happy - eveniment de cartare a
experiențelor plăcute ale băcăuanilor;
4.Smart vote; 5. Cetățeni activi pentru Bacău
- conferința de deschidere

Numele asociației

SOS Viitorul Bacău

Anul înființării

2002

Adresă

Str. Alexandru cel Bun 3/A/21
Bacău, 600217
+40 234557553
office@sosviitorul.org
www.sosviitorul.org

Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației • creșterea nivelului de cultură și civilizație, dezvoltarea socială,
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Obiective

economică și comunitară a membrilor comunității locale;
• participarea activă a tinerilor la deciziile de management ale
ariilor naturale prin evaluarea biodiversității ecosistemelor naturale, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului natural,
conștientizarea autorităților locale în raport cu mediul natural.

Capacitatea
asociației

5 angajați
10 voluntari

Proiecte derulate

Managementul durabil a trei arii protejate situate pe
Râul Moldova - perioada: iun. 2013 - dec. 2015
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația SOS Viitorul

Numele asociației

Trust Orfelinat Ungureni

Anul înființării

1991

Adresă

Str. Milcov, nr. 57/A /9, Bacău
600178
cip.atou@gmail.com
+40 234 524 679
infoatou.wordpress.com

Email
Număr de telefon
Website

Descrierea asociației Scopul nostru este de natură umanitară şi constă în sprijinirea,
îngrijirea şi educarea copiilor şi adulţilor aflaţi în dificultate.

Misiune

• sprijinirea grupurilor dezavantajate ale comunităţii prin programe sociale, educaţionale şi medicale;
• încurajarea parteneriatului dintre sectorul nonguvernamental şi
administraţia publică;
• iniţierea şi adaptarea proiectelor la sugestia şi în funcţie de nevoile beneficiarilor, ale instituţiilor publice, cât şi ale comunităţilor
locale.

Capacitatea
asociației

6 angajați
3 voluntari

Proiecte derulate

Centrul Rezidențial Milcov - perioada: 2003 - prezent
Ocrotire în sistem de tip familial, integrare şcolară şi socială, sprijin emoţional şi încurajarea talentelor pentru 10 copii lipsiţi de
îngrijiri parentale cu vârste cuprinse între 11 şi 17 ani.
Serviciu acreditat, în parteneriat cu DGASPC Bacău.
Centrul de Informare Pediatrică - perioada: 1992 - prezent
Centrul este situat în Ambulatoriul de Specialitate Copii din Bacău,
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Proiecte derulate

centrul pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi (medici, mame,
educatori, asistenţi medicali, elevi), informaţie medicală despre
creșterea, îngrijirea şi educarea pentru sănătate a copiilor.
Spitalul Județean de Urgență Bacău este partener în acest program.
Program mobil de terapie prin joc
- perioada: 1992 - prezent
Programul este adresat copiilor internaţi în Secţia de Chirurgie și
Ortopedie Pediatrică din Bacău. Proiectul, apreciat atât de personalul medical, cât şi de copii, se alătură actului medical în rezolvarea problemelor de sănătate ale copilului, gestionarea emoţiilor
acestuia şi reducerea stresului.
Spitalul Județean de Urgență Bacău este partener în acest program. În medie, 18 copii beneficiază lunar de acest program.
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Imagini din cadrul activităților
desfășurate de Asociația Trust
Orfelinat Ungureni
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ONG-uri puternice pentru Bacău
Proiecte derulate
Numele asociației

Un Zâmbet

Anul înființării

2009

Adresă

localitate Dumbrava, comuna Itești
județul Bacău, 607044
Str. Ioniță Sandu Sturdza, nr 78
Bacău, 600269
+40 745 315 951
office@asociatiaunzambet.ro
www.asociatiaunzambet.ro

Punct de lucru
Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației Furnizor de formare profesională și organizație nonprofit.
Scop

• dezvoltarea economică, culturală și socială a mediului rural;
• organizarea acțiunilor de susținere, promovare, mediatizare și
participare necesare dezvoltării durabile prin sprijinirea educației
și pregătirii profesionale continue;
• asistență și consiliere persoane fizice și juridice; sprijinirea autorităților locale în vederea organizării diferitelor evenimente importante pentru comunitatea locală;
• educație tineret.

Capacitatea
asociației

50 de voluntari

Proiecte derulate

FINGERPRINT – Centrul de Educație Alternativă
perioada: mar. 2014 – prezent
Susţinerea şi promovarea iniţiativelor tinerilor; organizare training-uri; dezvoltarea programelor de voluntariat; organizarea
cursurilor de formare profesională pentru adulţi; dezvoltarea
programelor de educaţie antreprenorială; organizarea atelierelor
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“trăsnite” pentru mici şi mari; dezvoltarea programelor de descoperire a pasiunilor.
Mai multe informații pe www.fingerprint.asociatiaunzambet.ro.
Step by Step - perioada: ian. 2014 – oct. 2015
În cadrul proiectului, 3 voluntari provenind din Portugalia (Dinarte Gonçalo Barros Sousa și João Simões e Sacramento e Alves) și
Moldova (Sabina Roibu) au efectuat un stagiu de voluntariat în
Bacău. Beneficiarii proiectului au fost membrii comunității locale
(prin prisma activităților derulate de către voluntari), organizația
(datorită oportunităților de dezvoltare create voluntarilor din comunitatea noastră, de a interacționa cu tineri din alte țări europene ) și cei 3 voluntari SEV (dezvoltare profesională).
Proiecte de tineret - perioada: 2009 – prezent
Implementarea proiectelor internaționale pentru tineri: schimburi de tineri (“Lights.Shadows.Actions”, “Act upon corruption!”
s.a.), vizite de studiu (“Connecting Youth Workers” s.a), stagii de
voluntariat internațional, prin prisma SEV. În urma acestora s-au
dezvoltat parteneriate cu organizații din țări precum Grecia, Italia,
Portugalia, Polonia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Turcia,
Germania s.a.
Implementarea de proiecte locale având ca scop:
• susținerea inițiativelor tinerilor (“Mâini Dibace”, “From hobby to
business” s.a.), tabere de tineret (“Cunoaște-te pe tine însuți”),
organizare spectacole cultural-artistice (“Descoperim talente în
mediul rural”, “STOP! Vine Crăciunul!”);
• susținerea de activități de fundraising, expoziții, târguri obiecte
handmade, ateliere creative, momente cultural – artistice, teatru;
• dezvoltarea rețelei de parteneri locali.
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ONG-uri puternice pentru Bacău
Imagini din cadrul activităților
desfășurate de Asociația Un Zâmbet:
1.Ateliere pentru copii la Centrul Fingerprint;
2. Întâlniri săptămânale ale voluntarilor;
3.Moment artistic desfășurat în parc;
4.Tabără desfășurată în 2015;
5.Spectacol de Crăciun, 2014.

Numele asociației

Valoare Plus

Anul înființării

2012

Adresa

Str. Orizontului, nr.16, Bacău
600122
+40 747120308
valoareplus@gmail.com
www.valoareplus.ro

Număr de telefon
Email
Website
Descrierea asociației
Misiune

„Misiunea noastră este să influenţăm, să mentorăm şi să ajutăm
oamenii să-şi descopere valoarea, potenţialul şi destinul în viaţă.”

Obiective

• să promoveze valorile moral creştine prin acţiuni educative şi
sociale în rândul copiilor şi tinerilor care provin din familii disfuncţionale sau familii cu probleme materiale;
• să organizeze întâlniri şi seminare cu scopul de a crea valoare şi
a atrage atenţia opiniei publice cu privire la riscul pe care îl reprezintă lipsa valorilor în rândul generaţiei tinere;
• să înfiinţeze un centru de integrare socială care să ofere consiliere şi sprijin persoanelor aflate în dificultate cu scopul de a-i reda
societăţii ca cetăţeni responsabili;
• să promoveze prin activităţi sportive, fairplay-ul şi spiritul de
echipă;
• să ofere sprijin pentru copiii din familiile defavorizate, pentru a
avea acces la o educaţie de calitate;
• să stabilească relaţii cu alte asociaţii şi fundaţii care au acelaşi
scop şi să conlucreze în parteneriat pentru îndeplinirea scopului
propus.

Capacitatea
asociației
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2 angajați
30 voluntari
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Proiecte derulate

Pentru un viitor mai bun
Proiectul se desfășoară în două şcoli:
a) la Şcoala Gimnazială ”Domniţa Maria” din Bacău;
b) la Şcoala Gimanzială numărul 1 din Valea Seacă, jud. Bacău.
Proiectul are ca scop principal susţinerea unui număr de maxim
20 de elevi, cu vârstele cuprinse între 10 şi 14 ani, ce provin din
familii monoparentale sau familii unde ambii părinţi lipsesc. Activităţile vor avea loc de două - trei ori pe săptămână, timp în care
copiii vor beneficia de:
• pregătire suplimentară la materiile de bază cu profesorii şcolii;
• programe de dezvoltare personală şi educaţie nonformală;
• educarea spiritului cooperativ prin programe sportive;
• motivarea lor spre a găsi un model personal de viaţă pe baza
unor valori morale înalte;
• consiliere şi susţinere individuală prin personal calificat privind
provocările pe care aceştia le întâmpină.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația Valoare Plus

Proiecte încheiate:
• campanii de ajutoare cu alimente şi haine a nevoiaşilor;
• E vremea colindelor - concert de colinde de Crăciun în parteneriat cu Biserica Sfânta Treime din Bacău;
• conferinţe publice gratuite de dezvoltare personală;
• construirea a două case sociale: Casa Gheorghiţă şi Casa lui Andrei;
• caravana cooperării pentru dezvoltare globală - workshopuri educative în parteneriat cu UNDP;
• O zi cu tata - un program de reabilitare - studiu şi întâlniri cu
familia pentru deţinuţi în parteneriat cu Asociaţia Bărbaţilor Creştini;
• informare şi prevenţie împotriva traficului uman în parteneriat
cu diverse şcoli.
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ONG-uri din județul Bacău
Numele asociației

Există o șansă

Anul înființării

2012

Adresă

Str. Tineretului, nr.3, parter
Buhuși, 605100
existaosansa@yahoo.ro
+40 744 260 370
www.asociatiaexistaosansa.ro

Email
Număr de telefon
Website

Imagini din cadrul activităților
desfășurate de Asociația Există O Șansă:
1. Bătrânii de la azil împreună
cu voluntarul Alex;
2. Imagine din Campania umanitară;
3. Flashmob;
4. Îmbrățisări gratuite de 1 decembrie 2015;
5. Programul voluntarilor sanitari.

Descrierea asociației Dezvoltarea unei oferte de alternative/soluții pentru promovarea
Misiune
Viziune
Obiective

drepturilor și capacităților persoanelor cu risc de marginalizare și
excludere socială, în vederea unei vieți mai bune.
Aceea de a îmbunătăți calitatea vieții membrilor comunității
aflați în dificultate, cu risc de marginalizare și excluziune socială.
Să construiască o comunitate în care tuturor să le fie respectate
drepturile.
• dezvoltarea de programme/servicii sociale, care să răspundă nevoilor reale ale comunității;
• inițierea/susținerea unor inițiative de dezvoltare locală cu focus
pe serviciile publice locale și pe parteneriatul local care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.

Capacitatea
asociației

4 angajați
30 de voluntari

Proiecte în curs

CERT, o şansă pentru tine - CENTRU DE RESURSE PENTRU
TINERET - Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în
cadrul Fondului ONG în România.
Campania umanitară ,,Ajută-ne să ajutăm!” – 2013 - 2015
Proiect anual de întrajutorare.
Voluntari sanitari și Voluntari pentru seniori.
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Programe de voluntairiat
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ONG-uri puternice pentru Bacău
Proiecte derulate
Numele asociației

Clubul
EXPRESIA IDEII

Anul înființării

2013

Adresă
Număr de telefon
Email
Website

Bd. Republicii, nr. 39, Onești, 601025
0771 413 367
expresiaideii@yahoo.com
expresiaideii.wordpress.com

• Revista de educație, culturã și civilizație „EXPRESIA IDEII”, revistă
care apare trimestrial;
• Proiecte europene inclusiv Erasmus+ (doar ca parteneri);
• Simpozionul Internațional „Onești-555 ani de la atestarea
documentarã”;
• Publicații ale membrilor sub egida asociației;

Descrierea asociației Organizaţie apolitică, neguvernamentală, independentã şi fără
scop patrimonial, cu un caracter umanitar, informativ, de promovare, conservare, susţinere, schimb a valorilor cultural-educative
şi democratice româneşti şi internaţionale, de identificare, promovare şi îndrumare a persoanelor cu aptitudini şi preocupãri
literar-artistice sau culturale afirmate, consacrate sau în curs de
afirmare, organizaţie care favorizeazã şi sprijină protecţia mediului înconjurãtor, dialogul şi progresul social.

Capacitatea
asociației

Circa 30 persoane cu vârste și preocupări diferite din Onești și din
împrejurimi. Organizația are și îndrumã, după caz, și voluntari.

Proiecte derulate

Antologiile literare „EXPRESIA IDEII”
7 volume tematice: „Fruntea cerului asudă”, „Povestea continuă”,
„Poezia culorilor”, „Spre Tine, Doamne”, „Cu pupici pentru cei mici”,
„Poarta fluturilor”, „Pod de dor către bunici”.

• Spectacole și concursuri;
• Expoziții de carte și de artă;
• Cursuri/dezbateri;
• Prezentare de modã și de produse meșteșugãrești;
• Biblioteca „EXPRESIA IDEII” din Onești și Biblioteca „EXPRESIA
IDEII” de la Centrul Social Slobozia-Onești, jud. Bacãu etc.
Partenerii tradiționali ai asociației sunt: Primãria Onești, Biblioteca „Radu Rosetti”, Onești, Muzeul Municipal de Istorie Onești și
Radio Connect FM Onești. Acestora li se adaugã însă și instituții de
învățământ, cultură și de artă, publicații de profil, alte ONG-uri.

Festivalul „Cãlãtor prin stele”
Festival dedicat poetului Mihai Eminescu (douã ediții derulate).
Spectacolul „Vis de Iarnă”
Au fost derulate două ediții.
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ONG-uri puternice pentru Bacău

Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
”Clubul EXPRESIA IDEII”

Numele asociației

Habitat for
Hummanity Comănești

Anul înființării

2004

Adresă

Str. Combinatului, nr.14, Comănești
605200
+40 234 371 508
cristina.nica@habitat.ro
www.habitatcomanesti.ro

Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației Habitat for Humanity Comăneşti este o asociaţie non-profit,
creştină şi de utilitate publică, care, prin programele sale, lucrează
pentru eliminarea şi contracararea efectelor negative ale locuirii
sărăcăcioase, ale lipsei de adăpost din județul Bacău și nu numai.
Pentru că locuirea adecvată este premisa dezvoltării armonioase
a oamenilor şi comunităţilor, renovăm, construim, facilităm,
educăm şi suntem activi pentru a crea fundamentele unor vieţi
noi. Realizăm acestea antrenând donaţii, sponsorizări şi găzduind
zeci de voluntari anual în programele Habitat.
Soluțiile de construcție oferite de Habitat for Humanity pleacă de
la ideea simplității, a tehnicii de construire abordabile de către
cei fără experienţă, a implicării beneficiarilor şi a comunităţii prin
voluntariat local şi global. Totul se bazează pe eficienţă maximă,
atât pentru a reduce costurile la o sumă minimă, accesibilă, familiilor cu venituri mici, dar şi pentru a construi locuinţe economice
din punct de vedere energetic.

Capacitatea
asociației
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5 angajați
Circa 400 de voluntari se implică anual în proiectele desfășurate.
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Proiecte derulate

Locuințe Noi Moinești – șantier Plopilor
Construcția a 4 locuințe – beneficiari: 4 familii fară locuință,
cu venituri reduse.
Traininguri -Eficiență energetică
și Cutremur - ce trebuie sa fac?
Susținerea cursurilor în diferite instituții și școli din județul Bacău
și împrejurimi - 4000 de beneficiari.
BIG BUILD 2016
Construcția a 40 de locuințe în 5 zile în BACAU - 40 de familii fără
locuință și voluntari naționali și internaționali vor construi în 5 zile
40 de locuințe.

Imagini din cadrul
activităților desfășurate
de Asociația Habitat for
Hummanity Comănești

DRR - prevenție și intervenție în cazul dezastrelor naturale
Familii afectate de dezastre naturale primesc sprijin prin: evaluări tehnice, distribuție de materiale de construcție, materiale de
curățenie și igienă proprie etc.
Intervenții în comunitate prin reabilitarea/renovarea unor instituții precum școli, biserici, centre comunitare etc.
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ONG-uri puternice pentru Bacău
Proiecte derulate
Numele asociației

Asociația de tineret
Onestin

Anul înființării

2005

Adresa

Bd. Republicii, nr.43, C5, Onești
600122
+40 748 960 753
onestin_mail@yahoo.com
www.onestin.ro

Număr de telefon
Email
Website
Descrierea asociației
Misiune

Capacitatea
asociației

Misiunea Asociației de Tineret Onestin constă în promovarea unor
acțiuni și activități cu și pentru tineri, ale căror obiective constau
în îmbunătățirea comunicării și a relațiilor inter-umane, implicarea în proiecte culturale și sociale, desfășurate la nivel local,
național și internațional, pentru o mai bună cunoaștere, păstrare
și promovare a valorilor culturale și morale.
În centrul atenției se află dezvoltarea personală și profesională
a tinerilor, educarea acestora prin diferite metode non-formale,
implicarea tinerilor în viața comunității.
Asociația de Tineret Onestin desfășoară diferite tipuri de activități
cu și pentru tineri. Activitățile sunt săptămânale (corul, atelierul
de pictură, ateliere de limbi străine etc), lunare (cursul de comunicare, cursul de scriere de proiecte, cursurile de mentorat) și anuale (campanii, tabere etc). Pe langă aceste cursuri, voluntarii asociației desfașoară activități de voluntariat la centrul de Reeducare
din Târgu Ocna și la Căminul de bătrâni de la Hârja.
Peste 150 de membri, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani din
diverse medii sociale.
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Aven…tură în natură! - perioada 29.06.2015 - 30.11.2015
Proiectul fost depus pe legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și a Legii nr 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul dedicat tinerilor se desfășoară pe 2 planuri, unul teoretico-practic și altul aplicativ, în natură, în zone precum Rezervația Buciaș, Releul Lapoș și Poiana Uzului, Izvoarele Trotușului,
Hășmașul Mare și Ceahlău.
Pentru acest proiect contribuția Primăriei Municipiului Onești este
de 30.000 RON, iar contribuția proprie este de 3.380 RON.
Finanțare de la Primăria Onești, Bd. Oituz, nr. 17, mail: primarie@
onesti.ro , 0234 324243
TINERI PENTRU TINEri – de 10 ani împreună pentru cultura
tinerilor – perioada 28.07.2015 - 16.11.2015
Acest proiect cultural a fost depus pe legea 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
Proiectul promovează ideea de dezvoltare prin cultură și voluntariat în rândul tinerilor prin campaniile și activitățile organizate.
Pentru acest proiect contribuția Consiliului Județean Bacău este
de 21.400 RON, iar contribuția proprie este de 4076 RON.
Liceenii pledează și pedalează ecologic
- perioada 15.09.2015 – 15.06.2016
Proiectul este sponsorizat de către Raiffeisen Bank S.A cu suma
de 45.000 RON și este adresat atât elevilor de liceu, cât și celor ce
iubesc natura.
”Liceenii pledează și pedalează ecologic” promovează un mod de
viața sănătos prin mersul pe bicicletă și dorește să crească interesul pentru respectarea mediului înconjurător.
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Proiecte derulare

Asociația de tineret Onestin a inițiat și implementat 5 proiecte
europene (Teach me your dance, Eurobridges, Youth in Action in
Detention, Reach High, You and I!, Romania – between myth and
reality) a participat ca partener în peste 60 de proiecte europene,
iar la nivel local, regional și național au fost inițiate și implementate aproximativ 20 de proiecte.
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația de Tineret Onestin
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ONG-uri puternice pentru Bacău
Proiecte derulate
Beneficiari:
Rezultate:

Numele asociației

Tholus

Anul înființării

2013

Adresa

Str. Supanului nr. 12, Comanești
605200
Str. Aleea Parcului, bl. F4, Sc. B, Ap.12
Comanești, 605200
+40 724441412
office@tholus.ro
www.tholus.ro

Punct de lucru
Număr de telefon
Email
Website

Descrierea asociației Este foarte important pentru noi să ne ajutăm semenii pentru că

numai așa ne putem considera ca făcând parte din aceeași familie. De fapt, înțelegerea acestui aspect este o dovadă de educație.
Asociația își dorește să identifice prin cercetare locul în care ne
aflăm ca societate românească și să descopere punctele în care
poate interveni prin educație pentru o mai bună activitate socială.
Asociatia își propune:
1. Implicarea activă în împlinirea nevoilor sociale ale comunității;
2. Promovarea educației și formării complementare;
3. Inițierea și derularea de programe de cercetare independente
sau în colaborare.

Capacitatea
asociației

Beneficiari:
Rezultate:
Parteneri:
Beneficiari:
Rezultate:
Parteneri:
Beneficiari:
Rezultate:

5 membri
2 voluntari
Parteneri:

Proiecte derulate
Proiecte sociale
Beneficiari:
Rezultate:

Parteneri:

Fii darnic astăzi - perioada 2014 - prezent
• două familii și o instituție educațională.
• în urma proiectului s-au donat bunuri reutilizabile.
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Beneficiari:

Zâmbet de părinte
- perioada: 01.03.2015 - 26.04.2015
• 6 persoane
• părinții celor 6 beneficiari ai proiectului au avut posibilitatea să
simtă ce înseamnă un moment de respiro din activitatea lor zilnică de îngrijire a copiilor cu deficiențe;
• Asociația “Speranță pentru Henry”; „ Elida și Horia Ungurean Societate Civilă Profesională de Psihologie”
În armonie cu Universul, în armonie cu mine însumi
- perioada: nov. 2013
• 15 copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani;
• modalități de construire a unor obiecte din materiale reciclabile;
• Școala gimnazială Nr. 2 - Botoșani.
Valorile umane - perioada: oct. 2012
• 15 copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani;
• cunoștințe despre noțiunea de moralitate și despre valorile
umane (blândețe, curaj, dăruire, loialitate, simplitate);
• abilitatea de a identifica și de a defini noțiunea de valoare;
• Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Comănești.
Piramida copiilor - perioada: anul 2013
• 50 de copii cu vârste cuprinse între 2 și 16 ani;
• metode pentru conectarea cunoștințelor generale cu viața cotidiană: - jocuri distractive pentru întâlnirile lor din timpul liber
- cunoștințe din domeniul sănătății
- cunoștințe despre nutriție
- cunoștințe despre bunele maniere;
• Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Comănești.
Business Young Entrepreneur - perioada: 19-28 oct. 2015
- proiect finanțat prin Erasmus
• 24 de tineri şomeri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, provenind din România, Turcia, Letonia, Slovacia, Polonia și Cehia;
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Proiecte derulate
Rezultate:

Parteneri:

• asupra grupului ţintă - reducerea ratei şomajului şi diminuarea
problemelor sociale;
• asupra comunităţii - reducerea cheltuielilor bugetare şi creşterea
veniturilor publice.
Slovacia – Neformalna Skupina MVA
Spania – Asociacion Cultural Integra
Italia - Cult Europe
Letonia – Still Running
Turcia - KGMGKD
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Imagini din cadrul
activităților desfășurate de
Asociația Tholus
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