Raport de activitate pentru
anul 2014

Cuvant de deschdere…….
In anul 2004 a luat fiinta Asociatia Viitorul Tinerilor, fondata de
tineri care au parasit centre de plasament din judetul Prahova,
iar din acel an imi face onoare sa fiu la conducerea acesteia din
motive ce tin de cauze nobile, umanitare, sociale si de ce nu raspunde unei probleme publice locale, judetene si
chiar nationale. Asociatia Viitorul Tinerilor (AVT), este o organizatie de tineret si militeaza mult pentru viata
activa prin voluntariat, combaterea discriminarii, sevicii sociale adaptate la cerintele celor in nevoie etc.
Domeniul major al AVT este cel social iar in aceasta directie a obtinut acreditare inca din anul 2006, fiind
furnizor de servicii sociale privat ca multe alte organizatii in acest domeniu. Este o vorba in popor :”saracia
emana saracie” iar noi luptam ca acei saraci sa aibe o viata normala ca toti ceilali. In aceasta societate exista
multa nedreptate iar drepturile omului sunt incalcate chiar si de catre noi cateodata. Parerea mea este ca toti
merita o sansa la viata, astfel incat si acestia sa fie reabilitati, indifereant de culoare, orientare, etnie,
infatisare, etc. Integrarea in societate a unor tineri vulnerabili este un proces de cativa ani iar acesta se face cu
rabdare, consiliere individuala, informare si indrumare, intr-un cuvant asistenta. .AVT face acest lucru de 10 ani.
Pe langa cele mentionate mai sus, AVT este implicata in activitati legate de: educatie, consolidarea sectorului
ONG Prahovean si lucrul cu autoritatile. Mai jos va prezentam proiecte, evenimente, parteneriate pe care asociatia
le-a avut in acesti an.

Vasile PORUMBARU
Presedinte

Structura organizatorica:
For decizional- 3 posturi libere.
Membrii CD- for executiv:





Stan Marius -membru
Iancu Constantin -membru
Vintila Nicolae -coordonator de voluntari
Nistor Adrian -membru

Mentionam ca membrii au adeziune conform legi.
Voluntarii:










Petrus Constantin
Bujor Viorel
Stan Robert
Calin Ionut
Ionescu Daniel
Iordache Nicusor
Popescu Robert
Nicolescu Florin
Pulez liviu – coordonator de voluntari

Mentionam ca toti voluntarii au fisa de inscriere ca voluntari si contract
de voluntariat prevazut in legea voluntariatului.
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Situatia cotizatiilor si a donatilor venite de la membrii si beneficiari
cotizatii
donatii P. Fizice ( beneficiari)
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7,903
2064
426922
455425
266793
1927398
25558
16558
3295
182726

Proiecte :

1. “VOLUNTAR IN COMUNITATEA MEA”
FINANTATOR: Fundatia Comunitara Prahova prin Fondul Orasul Creste Frumos.
Perioada de implementare: ianuarie 2014 – aprilie 2014 prelungit pana la finalul anului.
Partenerii: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova; Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti; Liceul
Tehnologic Ludovic Mrazek Ploiesti; Asociatia Noi si Ceilalti - Filiala Ploiesti; Asociatia Romana Trup Cu
Suflet.
Scopul Proiectului:
Îmbunătăţire conceptului de voluntariat în rândul tinerilor , a comunităţii în general.
Obiectivele proiectului:
Să promoveze voluntariatul ca o resursă inepuizabilă, prin care multe probleme ale comunităţii pot fi
abordate şi chiar rezolvate;
Să ofere curs de formare ONG-urilor, adminitraţiei locale şi a instituţiilor private care lucreza cu voluntari;
Să furnizeze o legătură între voluntari şi organizaţii.

Rezultatele proiectului:
 17 coordonatori de voluntari care au absolvit cursul de manager de
voluntari;
 2 sesiuni de informare privind voluntariatul unde au participat un numar
de 98 de persoane din care 10 cadre didactice si 88 elevi de liceu;
 Renovarea unui grup sanitar din internatul Liceului Tehnologic Ludovic
Mrazek Ploiesti pentru un numar de 7 famili vulnerabile si 10 tineri
proveniti din Centrele de Plasament din judetul Prahova;
 Conferinta de presa.
Evenimente unde A.V.T. a fost partener:

Evenimente la care a participat A.V.T.:

Ediția a 14-a a Forumului Național ONG și-a închis lucrările vineri, 17 octombrie 2014. Aceată ediție
aniversară – organizată la 20 de ani de la primul forum – a reunit reprezentanți ai peste 150 de ONG-uri
din întreaga țară, miniștri și înalți funcționari publici.
Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS, în parteneriat cu Ministerul pentru
Dialog Social și Fundația Dignitas, a organizat între 16 și 17 octombrie a 14-a ediție a Forumului Național
ONG. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 150 de reprezentanți ai ONG-urilor din întreaga țară și a
numeroase personalități din administrația publică centrală, între care doamna Aurelia Cristea – Ministrul
Delegat pentru Diaglog Social și domnul Eugen Teodorovici – Ministrul Fondurilor Europene. Din partea
Consiliului Europei a participat doamna Anne-Marie Chavanon – Președinte al Comisiei Democrație,
Coeziune socială și Provocări Mondiale.

http://www.forum-ong.ro/

Concept
Festivalul Naţional al organizaţiilor neguvernamentale din România, ONGFest, este cel mai de anvergură
eveniment al sectorului neguvernamental din România, un promotor al participarii publice, al
comportamentului filantropic şi voluntar, dar şi o oportunitate de a aduce ONG-urile în atenţia cetăţenilor şi
a publicului larg.
Organizat anual, ONGFest îşi propune să contribuie la sporirea numărului de cetăţeni implicaţi activ în
comunitate, la dezvoltarea spiritului asociativ şi la creşterea implicării asociaţiilor şi fundaţiilor din România
în societate.

Obiectivele ONGFest




Să stabilească unui model de interacţiune directă între ONG-uri şi cetăţeni, care să devină o tradiţie a
societăţii civile;
Să promoveze ONG-urilor mici şi medii, mai puţin vizibile, dar care au o contribuţie majoră în comunitate;
Să stimuleze dezbaterile publice între ONG-uri, instituţii publice, companii, mass-media şi cetăţeni, reunind
actorii societăţii civile.

Contextul evenimentului
Societatea românească nu înţelege pe deplin sectorul nonprofit. Potrivit Indexului USAID de Sustenabilitate
al ONG-urilor Ediţia 2007, doar câteva organizaţii sunt vizibile şi acestea sunt active în domenii precum
politica, justiţie sau mediu. Pe de altă parte, sunt multe ONG-uri active în comunităţi restrânse, la nivel
local, care dezvolta şi implementeaza proiecte de succes, oferind servicii tinerilor, persoanelor cu
dizabilităţi, etc. Aceste organizaţii au nevoie de mai mult sprijin din partea autorităţilor pentru atragerea de
fonduri şi pentru a-şi îmbunătăţii serviciile.

http://www.ongfest.ro/despre-ongfest/

În 7 aprilie 2014, la Palatul Parlamentului din București s-au reunit peste 600 de persoane pentru a dezbate
cu privire la starea Uniunii Europene și a locului României în Europa. Aflat la a doua ediție, Eurosfat 2014
și-a consolidat poziția de cel mai important forum de dezbateri europene organizat în România. Eurosfat
2014 a avut ca temă principală „Europa încotro?”, o interogare la care au încercat să răspundă 14 candidați
la alegerile europarlamentare, lideri ai principalelor familiilor politice europene, miniștri, politicieni români
şi europeni, funcționari, reprezentanți ai ONG-urilor, think-tank-urilor și cetățeni.
Astfel, în sălile Palatului Parlamentului s-au dezbătut subiecte precum statul de drept în România, aderarea
la spațiul Schengen, ieșirea României din periferia economică a UE, regionalizarea și fondurile structurale,
consecințele reformei PAC, mobilitatea muncitorilor în Uniunea Europeană. În cele doua sesiuni plenare sau discutat perspectivele instituționale după alegerile europarlamentare, dar și viziunile marilor familii
politice pentru viitorul Uniunii Europene.
Participarea largă la acest eveniment, precum și sprijinul crescut de care acesta se bucură în fiecare an arată
interesul considerabil pe care românii îl au față de Uniunea Europeană. Eurosfat își propune să se
consolideze ca forumul anual românesc pe teme europene și să reunească în fiecare an publicul interesat
pentru a discuta teme de actualitate pentru democrația europeană.

http://eurosfat.ro/

În fiecare an, în data de 20 Noiembrie, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite marchează Ziua
Internațională a Drepturilor Copilului. Cu acest prilej, Asociația Desenăm Viitorul Tău organizează anul
acesta prima ediție a Conferinței „Povestea Mea”, un demers de empowerment comunitar, unic în
România, dedicat tuturor celor ce au trecut, la un moment dat în viața lor, prin experiența instituționalizării,
într-unul dintre centrele de plasament din România.
În cadrul conferinței vor fi susținute trei expuneri: fiecare, unică prin specificul și tematica abordată,
oferind auditorului câte o experiență și o perspectivă diferită, constituindu-se în trei reflexii fidele, lucide ale
experienței orfelinatului din multiple puncte de vedere. Se va surprinde astfel o imagine veridică, dinamică a
casei de copii, așa cum s-a văzut ea din interior. Poate fi compleșitor momentul când ieși pentru prima dată
din societatea copiilor, în lumea „oamenilor obișnuiți”, în afara granițelor orfelinatului? Ce efect are
incertitudinea viitorului asupra unui copil dintr-o casă de copii? Și, într-adevar, ce se intamplă cu un tânăr
post-instituționalizat? Sunt întrebări curajoase, despre care mult prea rar se vorbește, fără perdea, în
mainstream; și totodată, provocări cu care fiecare dintre cei peste 50000 de copii aflați chiar acum în sistem
trebuie să se confrunte zi de zi.

Exemple de orfani realizati.
Participare activa la consultarile Ministrului pentru Dialog Social
Temele: La grupul de lucru Democratie, Drepturile Omului si participare publica:Toate grupurile de lucru
consultative se desfasoara sub domnai sa Aurelia Cristea Ministrul delegat pentru dialog social.

- Participare activa consultarile Coalitiei pentru Servicii Sociale Prahova ,
miscare aflata sub umbrela Federatiei ONG Muntenia
Coalitia pentru Servicii Sociale Prahova are pagina de facebook ce poate fi
accesat aici: https://www.facebook.com/pages/Coalitia-Servicii-SocialePH/522947957809318?fref=ts
Coalitia pentru Servicii Sociale Prahova are 16 membrii, formata momentan din
ONG-uri.
- Participare activa la intalnirile initiate de Forumul Tinerilor Prahova, miscare
aflata ca si secretariat la A.V.T.
Forumul Tinerilor Prahova are pagina de facebook ce poate fi accesat aici:
https://www.facebook.com/ForumulTinerilorPrahova?fref=t s
- Participare activa la consultari pe politici de tineret la nivel national pe dialog
structurat cu tinerii initiate de Forumul Tinerilor din Romania (participare la
Consiliul national de tineret).
Forumul Tinerilor din Romania are pagina de facebook ce poate fi accesat aici:
https://www.facebook.com/forumultinerilor?fref=ts
Temele abordate au fost: educatie, ocupare pe piata muncii, anteprenoriat,
dialog structurat,
sanatate si sport.

- Participare activa la consultari pe politici de tineret la nivel national pe dialog
structurat cu tinerii initiate de Consiliul Tinerilor din Romania.
Consiliul Tinerilor din Romania are pagina de facebook ce poate fi accesat aici:
https://www.facebook.com/consiliultineretului?fref=ts
Temele abordate au fost: educatie, ocupare pe piata muncii, anteprenoriat,
dialog structurat, sanatate si sport.

A.V.T. a gazduit proiectul:
Proiectul : ROMA YOUTH-INNOVATION
AND ADVOCACY FOR EMPLOYMENT;
Aplicant : Asociatia Centrul de Resurse
Apollo;Finantator: Fundația pentru o
Societate Deschisă (SOROS);Buget: 60.000
$;7 sesiuni de informare,formare pentru
tineri romi si neromi pe urmatoarele
teme:integrare pe piata muncii,abilitati de
viata,lidership,influentare politici
publice,comunicare.;Luna mai-iunie.Cele 7
sesiuni de informare au fost defapt 14
organizate de As. Ares’el si A.D.E.R..

A.V.T. in acesta perioada a primit si vizita viceprimarului Municipiului Ploiesti Raul Petrescu.
A.V.T. a participat in calitate de mebru la adunarea generala a Federatiei VOLUM, Federatie
la nivel national.
- Participarea A.V.T. la conferinta nationala ”Tinerii care parasesc centrele de plasament –
aceleasi drepturi pentru toti”, organizata de CDD – Centru pentru Dezvoltare Democratic.

A.V.T. a participat la lansarea proiectului: RESTART PE PIATA MUNCII, proiect ce
se adreseza si judetului Prahova finantat prin PSDRU.

RESTART PE PIATA MUNCII are pagina de facebook care poate fi accesat aici:
https://www.facebook.com/restartpepiatamuncii?fref=ts
A.V.T. a participat la proiectului: CONSENS , proiect ce se adreseza si judetului
Prahova finantat prin PSDRU.

Evenimente organizate de A.V.T.:

Combaterea discriminarii:

Campanii umanitare:

Pagina campaniei:
http://viitorultinerilor.org/campaniaschimba-cu-noi-lumea/
Campania :”SCHIMBA CU NOI LUMEA” va continua si in anul
2015 pana la rezolvarea celor 2 cauze: renovarea grupului
sanitar de la internatul Liceului Tehnologic Ludovic Mrazek
Ploiesti; colectarea de materiale de renovare si consolidare
pentru familia din satul Maruncis, care apartine de orasul Urlati.
Campania umanitara va fi introdusa si pentru obtinerea celor
2% din impozitul pe salariu de la persoane fizice si nu numai.

Anul 2014 este un an aniversar pentru A.V.T., deoarece implineste 10 ani de
activitate in domeniul social, educational, politici publice, etc.

Ce are A.V.T. concret: Un Centru de Tineret in M. Ploiesti

Pagini online ale Centrului:
Facebook: https://www.facebook.com/centrudetineret.ploiesti?fref=ts
Pagina Centrului se bucur de un numar de 416 prieteni care urmaresc postarile
online ale Centrului.
Web: http://viitorultinerilor.org/proiecte/centru-de-tineret-ploiesti-al-avt/
Centru de Tineret Ploiesti are 3 ani de activitate.
_________________________________________________________________
Un grup de initiativa pe combaterea discriminarii, GR LGBT Prahova.

Pagini online ale GR LGBT Prahova:
Facebook: https://www.facebook.com/LGBT.Prahova?fref=ts
Pagina GR LGBT Prahova se bucur de un numar de 261 prieteni care urmaresc
postarile online ale grupului.
Web: http://viitorultinerilor.org/parteneri/rainbow-prahova-2/
GR LGBT Prahova are 3 ani de activitate.
________________________________________________________________
A.V.T. este secretariatul Forumului Tinerilor Prahova ,o miscare care isi propune
sa aduca la aceias masa entitatile de tineret si autoritatile publice ale judetului
prahova pe teme de tineret.
Facebook: https://www.facebook.com/ForumulTinerilorPrahova?fref=ts

- Pagina Forumului Tinerilor Prahova se bucur de un numar de 51 prieteni
care urmaresc postarile online ale Forumului.
Din Forumul Tinerilor Prahova face parte:AVT,As APOLLO,ISJ PH,DJST PH,CJ PH,
As ARES’EL, AS Zestrea Carpatilor, AS ROM Trup cu Suflet, Liga Studentilor din
UPG,CJE PH si lista este deschisa.
Forumul Tinerilor Prahova are 2 ani de activitate.
_________________________________________________________________
A.V.T. in anul 2014 nu a lucrat singur ci cu parteneri traditionali dar si parteneri
noi, iar acestia sunt:










ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE PLOIESTI
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PRAHOVA
SC FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL
INSTITUTIA PREFECTULUI PRAHOVA
SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA PLOIESTI SRL
ASOCIATIA EDUTECO
LICEUL ECONOMIC MIHAIL MANOILESCU
FUNDATIA PANCUANTIC

Am lucrat cu:





7 institutii publice
5 institutii de invatamant
7 ONG-uri
O FIRMA.

A.V.T. face parte din urmatoarele structuri:

Federația VOLUM este o organizație neguvenamentală și nonprofit, înregistrată juridic ca federație în
decembrie 2010, având rol de asociație umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel
național.
Membrii Federației VOLUM pot fi organizații care lucrează cu voluntari, centre de voluntariat și/sau centre
de resurse pentru voluntariat, instituții publice descentralizate care lucrează cu voluntari, instituții de
cercetare și educaţie cu interes și proiecte în domeniul voluntariatului. Companiile care susțin sau inițiază
proiecte de voluntariat pot fi parteneri ai federației. În prezent Federația VOLUM are 63 de membri deplini
(53 asociații, 9 fundații, 1 federație) și 1 membru asociat (instituție publică) care acoperă 20 județe din tară
și implică peste 17 000 de voluntari în activitățile lor.
Misiunea Federației VOLUM este facilitarea dialogului și acțiunii comune a tuturor factorilor interesați de
miscarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în România.
Viziunea Federației VOLUM este o societate românească în care voluntariatul este o mișcare acceptată,
susținută și recunoscută pentru contribuția sa la coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială și la respectul
pentru oameni și mediu, pe baza asumării la nivel individual și instituțional al responsabilității sociale
manifestate prin voluntariat.

MISIUNE
Misiunea pe care ne-am asumat-o inca de la inceput, este aceea de a facilita interactiunea si transferul de
cunostinte si experienta intre actorii din sfera responsabilitatii sociale, incurajand, totodata, parteneriatele
dintre mediul privat, autoritatile publice si societatea civila. In cei peste 3 ani de activitate, Reteaua RSC –
Actionam Responsabil ! a contribuit semnificativ la cresterea gradului de constientizare cu privire la
conceptul de responsabilitate sociala, angajandu-se intr-un proces continuu de motivare a organizatiilor din
Romania sa adopte un comportament responsabil social.
Ceea ce ne propunem in continuare este sa contribuim la profesionalizarea domeniului responsabilitatii
sociale in Romania, prin intelegerea si asumarea in profunzime de catre cat mai multe organizatii a
principiilor responsabilitatii sociale.

VIZIUNE
Reteaua RSC – Actionam Responsabil ! isi propune sa devina principala platforma de comunicare,
informare, profesionalizare si creare de resurse din sfera responsabilitatii sociale si sa consolideze
comunitatea specialistilor in RS din Romania.
latforma online a Retelei « Actionam Responsabil »: 290 organizatii membre in Retea.

Federatia ONG MUNTENIA a fost infiintata din dorinta intaririi activitatii si imaginii
ONG-urilor la nivel de judet si cu extindere pentru organizatii similare din regiunea
Muntenia. Prin activitatea ei, federatia doreste realizarea unei bune comunicari intre
ONG-uri si sectorul public/privat.
Federatia la aceasta ora numa un numar de 16 organizatii din judetul Prahova .
Beneficiarii activitatilor derulate de A.V.T. in acest an au fost: elevi de liceu,cadre
didactice,reprezentanti ai ONG-urilor din judetul Prahova,
reprezentati ai
autoritatilor publice locale, grupuri vulnerabile.

Multumim din inima oamenilor de bine ai A.V.T. :

ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR (A.V.T.)
B-DUL PETROLULUI, NR.14 PLOIESTI PRAHOVA
STR. DEMOCRATIEI NR 35 PLOIESTI,PRAHOVA
WEB: www.viitorultinerilor.org E-mail: viitorultinerilor@yahoo.com
Tel: 0720290757 ; fix: 0344144673.
cod fiscal: 16389649
Intocmit,
Vasile PORUMBARU
Presedinte

