Raport de activitate pentru anul 2015

Cuvant de deschdere…….
In anul 2004 a luat fiinta Asociatia Viitorul Tinerilor, fondata de
tineri care au parasit centre de plasament din judetul Prahova.
Dezvoltarea sectorului ONG din Prahova este o prioritate continua
a Asociatiei iar in acest sens AVT incepand cu anul 2015 a
elaborate programul judetean de voluntariat :”VOLUNTARII SCOLII MELE”, program ce se adreseza coordonatorilor de
voluntari, unitatile de invatamant liceeal,cadre didactice, ONG-uri..Programul se va desfasura pe o perioada de 5
ani in parteneriat public – privat.Acest program face formare in ale voluntariatului, aplica instrumente
prevazute de noua lege a voluntariatului si desfasura practice activitati de voluntariat pentru comunitate.AVT
face parte din :Federatia VOLUM,Federatie la nivel national care militeaza pentru politici de voluntariat in
Roamnia, Coalitia pentru Servicii Sociale Prahova,structura a Federatiei ONG Muntenia, care aduce la aceias masa
specialisti, furnizori publici, autoritati si furnizori privati de servicii sociale, Forumul Tinerilor Prahova,,
miscare care reuneste autoritati si ONG-uri de si pentru tineret. Federatia ONG Muntenia, Federatie judeteana.O
alta prioritate a AVT este dezvoltare de noi servicii sociale,sau reagandirea celor existente, dezvoltarea relatilor
intre firnizorii publici si private, finantarea acestora prin contractare si subventionare a serviciilor sociale dar
si a specialistilor.Mai jos o sa prezentam evenimente,proiecte,parteneriate dar si campanii desfasurate de AVT pe
tot parcursul anului, anul European al dezvoltarii.Lectura placuta va doresc.

Vasile PORUMBARU
Presedinte

Structura organizatorica:
For decizional:
 VASILE PORUMBARU
 TATIANA ISSO
 IANCU CONSTANTIN
Membrii CD- for executiv:
 Vasile PORUMBARU - Presedinte





Stan MARIUS - membru
Iancu CONSTANTIN – membru in forul decizional
Liviu PULEZ - coordonator de voluntari
Radu MITEA - secretar

Mentionam ca membrii au adeziune conform legi.
Voluntarii:











Petrus Constantin
Bujor Viorel
Stan Robert
Ionescu Daniel
Iordache Nicusor
Nicolescu Florin
Soaita Cosmin
Dumitrescu Mihai
Strat Cosmin
Draganescu Oana


















Carutasu Andrei
Capatana Dragos
Moisei Crina – coordonator de voluntari
Plumb Constantin
Kalin Cogdan
Gheorghe Alexandru
Chelaru Bogdan
Milu Alexandru
Gavrila Sebastian
Nicola Lucian
Vintila Nicolae– coordonator de voluntari
Tudorache Elena
Angelescu Veronica
Mitea Radu - Secretar
Perdus Ionel Valentin
Pulez Liviu – coordonator de voluntari

Mentionam ca toti voluntarii au fisa de inscriere ca voluntari si contract
de voluntariat prevazut in legea voluntariatului.

Social
Situatia beneficiarilor:

situatie beneficiari

anul de interventie
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Financiar
nr crt
1
2
3
4
5
6
7
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anii
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Situatia cotizatiilor si a donatilor venite de la membrii si beneficiari
cotizatie
donatii P. Fizice ( beneficiari)
4.383
3520
464
1600
303
426619
314
455111
202
266591
350
1927048
8415
17143
8415
8143
3200
95
6600
176126
0
7230
1300
2670

total
7.903
2064
426922
455425
266793
1927398
25558
16558
3295
182726
7230
3970

situatia cotizatiilor din anii 2004 - 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

Proiecte unde AVT a fost partener : SI NOI AVEM

DREPTUL LA MUNCA!

Proiectul este implementat de FORUM GROUP, în parteneriat cu Fundația Centrul Parteneriat
pentru Egalitate – CPE, Asociația Eco Energy și Agenția de Consultanță și Afaceri Română și se
va derula în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia
și Nord – Vest. Acesta are ca principal obiectiv îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și
eliminarea barierelor cu care acestea se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și
de a se integra în societate.
Pe parcursul acestuia, 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (800 de persoane de
etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități), vor beneficia de cursuri de calificare în meserii
precum florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje –
confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier, operator introducere,
validare și prelucrare date.
Proiectul mai prevede înfiintarea, dezvoltarea și susținerea a 3 centre de incluziune socială în care
se vor desfășura activități de asistență socială și orientare profesională pentru grupurile
vulnerabile.
În plus, se vor face programe de formare profesională în domeniul „Consilier vocațional” pentru
angajații instituțiilor sau organizațiilor implicate în sprijinirea acestor grupuri.
Valoarea totală eligibilă a proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!” este de 8.372.058 lei.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea
barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de
a se integra în societate. Pe parcursul acestuia, 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
(800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități), vor beneficia de cursuri de

calificare în meserii precum florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie,
lucrător în tricotaje – confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier,
operator introducere, validare și prelucrare date.
Durata proiectului este de de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie
2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest. Cursurile de calificare se vor
finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de
calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind
recunoscută la nivelul Uniunii Europene și un sprijin financiar (subvenție) în valoare de 500 – 650
de lei de persoană. Proiectul mai prevede înființarea, dezvoltarea și susținerea a 3 centre de
incluziune socială în care se vor desfășura activități de asistență socială și orientare profesională
pentru grupurile vulnerabile. În plus, se vor organiza programe de formare profesională în meseria
de “Consilier vocațional” pentru angajații instituțiilor sau organizațiilor implicate în sprijinirea
acestor grupuri.

Proiectul : Promotorul Democartiei Europene. AVT a participat in acest proiect al biroului de informare al
parlamentului European cu un membru iar prahova s-a bucurat sa aibe 4 promotori ai democratiei europene.

Proiectului cu titlul : “Vulnerabili Redivivus”.
Proiectul „Vulnerabili redivivus“ este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ şi vizează, prin forma şi conţinutul lui, conştientizarea
situației existente a persoanelor vulnerabile. Totodată, se doreşte schimbarea felului în care sunt percepute
aceste persoane şi se încearcă crearea premiselor pentru schimbarea atitudinii angajatorilor, a angajaţilor şi a
factorilor de decizie faţă de aceste grupuri vulnerabile.
Prin implementarea acestui proiect, care se desfăşoară pe o perioadă de zece luni, până la sfârşitul acestui an,
se doreşte îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii a 1.100 de persoane ce aparţin unor grupuri vulnerabile,
din regiunile Bucureşti – Ilfov şi Sud-Est, prin organizarea unor cursuri de calificare, precum şi prin
evaluarea, informarea şi consilierea acestora.
Din cele 1.100 de persoane care beneficiază de asistenţă prin proiect, 180 sunt tineri peste 18 ani care
părăsesc sistemul public de protecţie a copilului, 220 copii în situaţii de risc şi 700 persoane fără adăpost.
Deşi nu au un acoperiş deasupra capului, acestea sunt învăţate, prin formatori specializaţi, o meserie prin
care îşi pot câştiga existenţa şi pot fi integraţi social. Participanţii nu numai că sunt consiliaţi şi învăţaţi, dar
și pot primi, ca o formă de finalizare a participării la activităţile proiectului, subvenţii. Astfel, toţi cei 1.100
de participanţi vor putea obţine câte 100 de lei, iar cei care finalizează cursurile de calificare, 1.500 de lei.
De asemenea, cei care vor intra în programul de tutorat vor putea primi 2.000 de lei, iar pentru 27 de
persoane participante la modulul de dezvoltare personală s-a pregătit suma de 4.000 de lei. Valoarea totală a
proiectului este de 14.759.781 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.488.963,86 lei.

AVT in acest proiect a fost vorbitor la mai multe intalniri cu institutii publice din asistenta social ape tema : intergrare
in societate a tinerilor vulnerabili, .

Proiectul ”Decenta si respect pentru vulnerabili”

"Decență și respect pentru vulnerabili"-cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și partenerul Agrafics Communication,
implementează proiectul ”Decență și respect pentru vulenrabili”, POS DRU/185/6.2/S/155254, Axa prioritară 6
"Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".
Proiectul își propune să îmbunătăţească participarea pe piaţa muncii și promovarea incluziunii sociale a 1.100 de
persoane ce apartin grupurilor vulnerabile din regiunile Centru și N-E prin cursuri de calificare, precum și prin
servicii integrate de ocupare și formare (evaluare, informare, consiliere, evaluare) Grupul țintă este format din 1100
de persoane vulnerabile, dintre care 180 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul public de protecție a copilului,
220 de copii în situații de risc, 700 de persoane fără adăpost.

AVT in acest proiect a fost vorbitor la mai multe intalniri cu institutii publice din asistenta social ape temele:
intergrare in societate a tinerilor vulnerabili, voluntariat si prevenirea abandonului scolar.

Evenimente unde A.V.T. a fost partener sau organizator:
SET PH 2012

Conferinta de presa SET 2015/Institutia Prefecturii PH.

SET PH ca si activitati a avut:


Conferinta de presa



Dezbatere publica CU TEMA ‘’PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT

POATE FI REALITATE?’’ intre sectorul ONG si APL Prahova
 Ateliere de lucru la munte cu membrii Forumului Tinerilor Prahova .Atelierele au abordat o
analiza a politicilor de si pentru tineret la nivel European, national, regional, judetean si
local.
SET PH se bucura deoarece face parte din calendarul national iar Prahova este prezenta
alaturi de alte judete.

La dezbatere au mai fost prezenti Presedintele Federatiei ONG Muntenia, reprezentantii
departamentelor de relatie cu ONG - urile din urmatoarele institutii:
Primaria Municipiului Ploiesti, Institutia Prefectului Prahova si Consiliul Judetean P
rahova. La aceasta dezbaterea au participat un numar de 60 de persoane.
In cadrul dezbaterii,ONG-rile au adus o serie de propuneri catre autoritatile publice precum:
- sprijinirea voluntariatului de catre autoritatile judetului prin preluarea unor instrumentre
deja create impreuna (Gala Coordonatorilor de Voluntari, Gala Voluntarilor, Povestile
Voluntarilor Prahoveni);
- recunoasterea eforturilor facute de lideri ai ONG-urilor care merita titlul de“CETATENI DE
ONOARE”,iar asta presupune schimbarea criterilor si actualizarea lor pentru oameni care
chiar schimba lumea;
- casa ONG-urilor, finantarea sectorului ONG;
- accesare de fonduri europene prin parteneriat intre ONG-uri si APL-uri;
- consultarea pe diverse proiecte ale C.J si ale C.L. de interes pentru ambele sectoare;
- sprijinirea evenimentului judetean a Forumul ONG PH;
- folosirea retelelor deja formate la nivelul judetului Prahova (Coalitia pentru Servicii Sociale
Prahova si Forumul Tinerilor Prahova) atat ca actori de consultare in elaborarea de politici
publice dar si de infiintarea unora noi adaptate la cereare realitatilor;
- permanentizarea intalnirilor intre liderii ONG-urilor si conducerile institutiilor judetene, fie
lunare sau la 3 luni, dar sa aiba loc.
In cadrul dezbateri, ONG-urile au avut posibilitate sa se prezinte si sa ridice problema cu care
acestea se confrunta.
La aceasta dezbatere au fost prezente un numar de 15 ONG-uri din domenii diferite precum:
social, medical, tineret, anteprenoriat, dizabilitati fizice, anti-drog, femei etc.
Printre problemele semnalate de ONG-uri sa pus accent pe urmatoarele aspecte:
-

Sprijinirea si dezvoltarea conceptului de voluntari;
Recunoasterea meritelor pentru liderii din ONG-uri prin atribuirea titlului de ‘’CETATEN DE
ONOARE’’. Sunt lideri care conduc ONG-uri si care fac dezvoltare comunitara de peste 20
de ani in Municipiul Ploiesti;
Modificari la ghidurile de finantare din fonduri publice precum:
cota de 10% sa fie impratita dupa cum urmeaza: 5%, contributie financiara iar 5%
munca voluntarilor dar si contributie materiala ale ONG-urilor.
Actualizarea ghidurilor de finantare precum:bugetul sa fie expus in excel si sa
contina automat formule de calcul pe fiecare capitol bugetar.
Renuntarea la anexa C –CV si specificarea in ghid :existent unui CV Europass, fiind
format European care se cere in present peste tot.
Specificata separat perioada de implementarea a unui proiect.
Anual trebuiesc alese doar 3 -4 domenii unde exista nevoie in programul anual de
finantare iar acesta se face prin consultare.
Renuntarea si usurarea privind procesul de aplicarea iar aici ne referim la plicul
interior si cel exterior, trebuie sa fie un singur plic.
Trebuie avut in vedere aplicarea online in viitor pentru a reduce din taiere de copaci.

Raport cu rezultatele trebue facut mai transparent unde sa apara trecuti toti
candidatii care au depus proiecte .
Forumul tinerilor atrage atentia asupra catorva directii unde interventia si preventia trebuie sa se
intample un cel mai scurt timp precum:
Educatie
PROBLEMELE STRIGENTE SEMNALATE SUNT:

Problema

Solutia

Abandonul scoalar

Sustinerea financiara a cazarii si a mesei pentru
tinerii care abandoaneza scoala prin Programul
Garantii Pentru Tineri/autoritati locale.

Majorarea alocatiei pentru copii
Alocatia tinerilor care este prea mica
Taxarea absentelor
Absenteism

Ruperea alocatiei

0 meserie, liceul sa fie obligatoriu.
Lipsa informatiilor

Organizare de dezbateri tematice
Dirigentia sa fie dirigentie si unde se pot face:
- educatie rutiera
- educatie sanitara
- educatie sexuala
Activitati de voluntariat
Seminarii de vorbit in public, comunicare si PR,
lobby and advocacy

Manipulare prin informatii false a opinie
publice

Taxarea falselor informatii care circula in spatii
publice (mass media)

Masuri active pentru ocupare

Practica sa constituie experienta

Vicii:

Problema

Solutii

Violenta verbala si fizica

Organizarea de dezbateri pe vici atat in scoli,
universitati si in spatiul public
Campanii ANTI…………
Activitati de prevenire

Alcool, droguri si tutun

Organizarea de dezbateri pe vici atat in scoli,
universitati si in spatiul public
Campanii ANTI…………
Activitati de prevenire

Social:
Problema

Solutii

Discriminarea

Promovarea in sesnsul bun al categoriilor
vulnerabile
Programme sociale de reintegrare,integrare in
societate

Conditii precare de locuire/igena

Practica platita
Recunoasterea tinerilor care se implica in
comunitate si in rezolvarea problemelor care
exista
Primariile sa se gandesca si la proiecte sociale
de impact, gen locuinte sociale ,centre de
ajutor, centre pentru batarni, etc

Sanatate:

Problema

Solutii

Cadre didactice nepregatite in domenii precum

Pregatirea acestor cadre care sa faca la randul

proiecte, voluntariat, campanii ANTI ……….,
discriminare, egalitate de sanse etc

lor informari tematie in scolile lor

Lipsa ed. sexuale

Crearea de centre specializate

Lipsa implicarii ONG-urlor in activitatile scolare

Implicarea ONG-urilor.

Concluziile la care aceasta echipa au ajuns sunt:
Strategia Nationala In Domeniul Tineretului nu este pe intelesul tinerilor, o strategie care nu poate avea
aplicabilitate iar in acest sens trebuie folosit un limbaj pe intelesul tuturor.
Actualizarea ei cu realitatile din viata de zi cu zi trebuiesc avute in vedere.
Lipsa finantarilor este o alta problema constatata de aceasta echipa ,avem o strategie care nu are
fundament economic.
Centrele de tineret trebuie sa devina un real suport in consilierea si orientarea tinerilor catre o cariera, acest
lucru nu se intampla datorita lipsei inca in 2015 de asemenea centre, dar si de specialist precum psiholog,
asistent social, consilier vocational si consilier juridic.
Concluziile echipei sunt:
- documentele nu sunt explicite;
- Planul de dezvoltare regional 2014 – 2020 al Regiunii Sud-Muntenia in axele prioritare au masuri adresate
tinerilor;
- Planul de dezvoltare durabila al judetului Prahova 2014 – 2020 cuprinde generalitati nespecificand grupul
tinta tinerii;
- numarul de proiecte/valorea investitiilor nu arata grupul tinta ca fiind tinerii;
- programul de finantare europeana nu specifica sustinerea tinerilor defavorizati.

SNV PH 2015

Conferinta de presa SNV PH :

Prezentarea echipelor de voluntari autoritatilor

Evenimente la care a participat A.V.T.:
ZIUA INTERNATIONALA A ROMILOR 8 APRILIE

GALA SOCIETATII CIVILE

Scoala de vara a MTS - Modulul Sănătate, Sport, Recreere.

Diplome decernate de domnul secretar de stat Cristain Cosmin din cadrul MTS.

Forum Național „Guvernanță și Dezvoltare”Iași, 9 - 11 Iunie 2015
Forumul National „Guvernanta si Dezvoltare” este o initiativa a societatii civile pentru cresterea implicarii
cetatenilor la viata democratica a Uniunii Europene.
Forumul National „Guvernanta si Dezvoltare” este desfasurat de Asociatia EuroDEMOS la Iasi, in perioada
10 - 12 Iunie 2015.
Obiectivul Forumului National „Guvernanta si Dezvoltare” este de a dezvolta solutii pentru cresterea
gradului de participare a cetatenilor in crearea politicilor la nivelul Uniunii Europene prin intelegerea si
utilizarea instrumentelor democratice specifice.
EuroDEMOS este o asociatie neguvernamentala de aparare a drepturilor omului, scoala civica de implicare
voluntara, formare si afirmare la nivel national si international a tinerilor viitori lideri de opinie, prin
intermediul proiectelor aplicative desfasurate in cadrul programelor prioritare ale Consiliului Europei si
Comisiei Europene. EuroDEMOS este o asociatie cu o istorie de 25 de ani acumulata prin activitate civica
constanta.
Prioritar, in ultimii 12 ani de activitate la nivel international Asociatia EuroDEMOS s-a specializat pe
politicile europene in domeniul tineretului, educatiei si formarii profesionale.
Rezultatele forumului vor fi cuprinse intr-un set de recomandari pentru institutii ale Uniunii Europene,
autoritati si organizatii relevante la nivel national si European. Acestea vor fi discutate si in cadrul unei
dezbateri publice desfasurate la Primaria Municipiului Iasi.
Participantii la Forumul National „Guvernanta si Dezvoltare” sunt reprezentanti ai societatii civile, ai
sectorului educational, factori decizionali si reprezentanti ai administratiei publice locale si nationale.
Forumul National „Guvernanta si Dezvoltare” este organizat in cadrul proiectului „Let's get active!
Incentives for citizens active participation in the democratic life of EU”. Proiectul este finantat de catre

Uniunea Europeana prin programul Europa pentru Cetateni.
Proiectul este implementat de un consortiu de parteneri din 4 state membre ale Uniunii Europene: Polonia,
Italia, Cipru si Romania, cu impact la nivelul intregii comunitati Europene.
Scopul proiectului este de a creste nivelul implicarii si participarii democratice a cetatenilor la viata
democratica a Uniunii Europene, fiind constienti de rolul pe care il pot avea in dezvoltarea politicilor UE si
astfel in crearea viitorului Europei.
Proiectul incurajeaza participarea democratica si civica a cetatenilor in cadrul Uniunii Europene, prin
intelegerea proceselor decizionale ale Uniunii si promovarea oportunitatilor oferite de implicare sociala,
culturala si de voluntariat la nivelul comunitatii Europene.

SCOALA PENTRU DEMOCRATIE
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Asociația Pro Democrația, Școala Națională
de Studii Politice și Administrative și Forumul Tinerilor din România cu sprijinul Ministerului
Tineretului și Sportului organizează ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEMOCRAȚIE EDIȚIA 2015,
care va avea loc în perioada 3 – 9 august la Centrul de Agrement Pădureni, județul Covasna.

GALA PARTICIPARII PUBLICE

Multi sunt cei care se revolta, putini sunt cei care fac ceva. Pentru cei putini, exista Gala Premiilor Participarii Publice.

Târg de inițiative cetățenești - ediția a doua

Vizita de lucru la Milano
Integrarea in societate a femelor dar si a emograntilor

Centru de calificare profesionala care apartine de primaria Milano

Reconditionarea mobilierului un curs de actualitate

La sediul Primariei Milano

20 de reprezentanți ai autorităților publice și reprezentați ai ONG-urilor au participat săptămâna trecută la o
vizita de studiu la Milano, Italia. Participanții din România au discutat cu partenerii noștri de la Fondazione
Casa della carità "A. Abriani" Milano despre dificultățile de integrare pe piața muncii a femeilor din Italia și
a altor categorii dezavantajate.
De asemenea, specialiștii romani s-au întâlnit și cu reprezentanți ai Centrului de Mediere pentru Muncă al
Municipalității din Milano, cu reprezentanți ai Centrului Municipal pentru instruire vocațională și inserție
pe piața muncii al Municipalității și cu reprezentanți ai Centrului de Primire pentru instruire vocațională a
femeilor migrante.
Vizita face parte din proiectul ”Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii”,
implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin
POSDRU 2007-2013.

Conferinta : POVESTEA MEA!

Conferinta Nationala a Economiei Sociale editia a cincea

La inceputul anului 2016, va supunem atentiei prezentarile sustinute in cadrul Conferintei Nationale de Economie
Sociala, organizata de Institutul de Economie Sociala, din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC),
alaturi de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania, a avut loc la Bucuresti de
Liviu Voinea, Viceguvernator BNR, Aspecte ale microcreditarii in Romania Alexandra Toderita, Antreprenoriatul
romilor in Romania Ancuta Vamesu, Coalitia pentru economie sociala 2015 Achitei Angela, De ce investitie in servicii
sociale Cosmina Simiean Nicolescu, Economia sociala prioritate recenta pentru autoritatile publice Cristina Barna,
Excluziunea financiara si supraindatorarea Florian Salajeanu Asociatia ASSOC, Lectii invatate din POSDRU Gheorghe
Chioaru, Carp Omenia Ioana Derscanu , Prezentare Lege 219-2015 Irina Sinziana Opincaru, Accesul la servicii
financiare Malgorzata Lublinska, Financing social enterprises Maria Doiciu, Microfinantarea in Uniunea Europeana si
Romania Marioara Duna, CAR actori ai incluziunii financiare Roxana Damaschin-Tecu, Dezvoltarea integrata a
intreprinderilor sociale Stelian Minoiu, Financial Inclusion through CREDIT UNIONS
In cadrul evenimentului au fost dezbatute principalele progrese realizate de sectorul economiei sociale si care sunt
solutiile și prioritățile pentru ca economia sociala sa fie din ce în ce mai mult un actor cheie in combaterea saraciei si
excluziunii sociale in Romania.

Dezbaterea prezintetiala: Educatia pentru Sanatate
Discurs al Presedintelui Romaniei:
Trăim într-o societate globală, interconectată, în care accesul la
informații este liber, iar sursele sunt multiple, o lume în care
amenințările la adresa sănătății vin de oriunde: alimentație, stres,
poluare, necunoaşterea riscurilor de sănătate asociate diferitelor
tipuri de comportamente. Singurul filtru pe care copiii îl au este
educația, principala lor protecție în fața riscurilor și incertitudinilor
prezentului.
Este deja larg cunoscut faptul că cele mai răspândite boli ale
societății moderne pot fi evitate prin prevenție. Trebuie să
recunoaștem faptul că tot mai mulți români conștientizează
importanța prevenției, a unui stil de viață sănătos și a informării ca
acces la mai multă responsabilitate față de propria sănătate. Această
responsabilizare individuală trebuie însă dublată și încurajată de
efortul autorităților.
Susțin prevenția ca prioritate zero a politicilor de sănătate și cred că
educația în acest sens, încă de la cele mai fragede vârste, este calea
către o societate mai prosperă.

Gala APOLLO

Conferinta de final al proiectului :Restart PE PIATA MUNCII.

Gala SUPER VOLUNTARI PRAHOVA 2015.

Coordonatorul de voluntari Liviu premiat la Gala Judeteana A Voluntrailor.

Marcarea zilei mondiale de luptra impotriva HIIV SIDA

Ziua internationala a drepturilor omului 10 decembrie :
Ziua Internațională a Drepturilor Omului: Istoria Mișcării pentru Drepturi LGBTI în România

Doamna Ambasador al Olandei la Bucuresti,
domana Stella Ronner Grubacic
"'Sunt încântată să spun că decriminalizarea homosexualităţii în
România este un fapt din 2001. Numărul crescut al participanţilor
la Marşul Diversităţii este un alt semn bun. Mai mulţi paşi sunt
necesari, bineînţeles şi permiteţi-mi să evidenţiez în această fază
importanţa dezbaterii pe tema parteneriatelor civile şi
consecinţele acestora', a decarat joi diplomatul, la o conferinţă cu
ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată de
asociaţia MozaiQ la Centrul Ceh."

Campanii umanitare:

Gazduirea intalnirilor tematice ale As. Noi si Ceilalti Filiala Prahova

AVT a adus zambete pe fata orfanilor prin cadouri oferite cu ocazia

sarbatorilor de irana.

,

Promotionale oferite parteneilor colaboratorilor,voluntarilor AVT.

Cadouri cu ocazia Craciunului

Cadouri oferite de DJST Ph voluntarilor AVT vulnerabili.

Pagina online ale Centrului:
Facebook: https://www.facebook.com/centrudetineret.ploiesti?fref=ts
Pagina Centrului se bucur de un numar de 435 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, Departamentul Rainbow
Roamnia .

Pagini online ale Departamentul Rainbow Roamnia :
Facebook: https://www.facebook.com/LGBT.Prahova?fref=ts
Pagina Departamentul Rainbow Roamnia se bucur de un numar de 294 prieteni
care urmaresc postarile online ale grupului.
Web: http://viitorultinerilor.org/parteneri/rainbow-prahova-2/
Departamentul Rainbow Roamnia are 4 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 141 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 3 ani de activitate.
_________________________________________________________________
A.V.T. in anul 2015 nu a lucrat singur ci cu parteneri traditionali dar si parteneri
noi, iar acestia sunt:

INSTITUTIA PREFECTULUI PRAHOVA










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

