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care au transmis informaţiile cuprinse în ,,Catalogul organizaţiilor
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Cuvânt înainte
„Catalogul organizațiilor neguvernamentale Dâmbovița 2010” a fost
editat cu prilejul organizării, în data de 05.10.2011, a primului Târg judeţean
al ONG-urilor din judeţul Dâmboviţa, iniţiativă a Centrului EUROPE DIRECT
Târgoviște şi a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, finanţat de Comisia
Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Catalogul a apărut din dorinţa de a pune la dispoziţia autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, mediului de afaceri, massmediei şi tuturor factorilor interesaţi, informaţii privind scopul şi obiectivele
organizaţiilor neguvernamentale, activităţile şi proiectele derulate, respectiv
datele de contact ale acestora. Avem convingerea că proiectul va contribui la
promovarea imaginii sectorului neguvernamental din judeţ la nivel naţional şi
internaţional şi va constitui o carte de vizită a mediului asociativ local.
ONG-urile trebuie să reprezinte, într-o societate sănătoasă, temelia unei
democraţii funcţionale. Ele sunt garanţia că oamenii se implică activ în luarea
deciziilor care îi privesc pe ei, dar şi pe cei din jur. Prin urmare, trebuie să devină
actori de prim rang pe scena publică, să sancţioneze deciziile eronate şi să
asigure echilibrul şi comunicarea dintre instituţiile statului şi cetăţeni.
Întreaga activitate neguvernamentală dâmboviţeană are nevoie de o mai
bună vizibilitate la nivel local, naţional şi internaţional, cu scopul identificării
celor mai potrivite soluţii pentru rezolvarea unor probleme cu care comunitatea
se confruntă, fapt care presupune dezvoltarea de parteneriate, colaborare şi
seriozitate.

Coordonatori proiect
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Lista alfabetică a domeniilor
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Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi
Nordice
Preşedinte: Silviu Miloiu
Anul înfiinţării: 2008
Numărul de membri: 51
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
- implicarea în activităţile societăţii civile;
- elaborarea şi participarea la contracte de cercetare şi granturi
cu privire la zona geografică avută în vedere;
- organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminarii, simpozioane
vizând regiunea avută în vedere;
- editarea Revistei Române de Studii Baltice şi Nordice (RRSBN),
cu apariţie bianuală;
- popularizarea istoriei nordice şi baltice în colaborare cu licee,
şcoli generale, muzee, biblioteci, alte instituţii interesate, prin
distribuirea de broşuri, postere, publicarea unor studii ştiinţifice,
diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse;
- organizarea de expoziţii de carte, editarea unor volume,
documente, studii legate de istoria, cultura şi civilizaţia Europei
Baltice şi Nordice;
- stabilirea unor contacte şi parteneriate cu alte organizaţii şi
asociaţii similare din ţară şi străinătate;
- organizarea de diverse manifestări culturale şi ştiinţifice în
vederea promovării relaţiilor României cu aceste state, dar şi a

Educaţie
Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice
Telefon: (004)0724403094

Scop:
Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice urmăreşte
desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul studiilor
baltice şi nordice, promovarea cunoaşterii în beneficiul public
cu privire la această arie geografică, inclusiv prin intermediul
educaţiei, mai ales al învăţământului superior, cooperarea cu
instituţii şi asociaţii cu profil similar din ţară şi din străinătate,
promovarea dialogului şi cooperării pe axa Marea Baltică – Marea
Neagră.
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culturii şi civilizaţiei baltice şi nordice în România şi nu numai;
- organizarea în parteneriat cu alte instituţii a unor şcoli de vară
destinate cunoaşterii Europei Nordice şi Baltice;
- promovarea limbilor baltice şi nordice;
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Principalele proiecte derulate:
- Publicarea Revistei Române de
Studii Baltice şi Nordice, revistă deja
integrată în baza internaţională
de date CEEOL şi indexată de
IndexCopernicus;
- Susţinerea conferinţei intitulate
The sources of Romanian knowledge
of the Baltic area: history and tendencies la simpozionul
Asociaţiei Mondiale pentru Studii Baltice intitulat The Baltics
As an Intersection of Civilizational Identities, 11-14 iunie, 2009,
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lituania (Silviu Miloiu);
- Organizarea mesei rotunde Studiile baltice şi nordice în
România: prezent şi perspective (4 decembrie 2009);
- Publicarea lucrării în două volume
intitulate „O concepţie românească
a Nordului. Sec. XIX-XX”, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte,
2009 (autori Silviu Miloiu, Elena
Dragomir,
Oana
LăculiceanuPopescu);
- Organizarea, alături de Muzeul
Naţional de Istorie, a acţiunii „Prin muzeele lumii” dedicată
Lituaniei (12 februarie 2010);
- Organizarea, alături de Centrul de Studii Ruse şi Sovietice al
Academiei Române, a conferinţei „România şi Războiul de Iarnă
(1939-1940)” (12 februarie 2010);
- Organizarea, alături de Centrul de Studii Ruse şi Sovietice al
Academiei Române, a conferinţei „Anexarea Lituaniei de către
U.R.S.S.” (24 februarie 2010);
- Organizarea, alături de Complexul Naţional Muzeal „Curtea
Domnească ” din Târgovişte şi de Ambasada Finlandei la Bucureşti

a expoziţiei „90 de ani de la recunoaşterea independenţei
Finlandei de către România şi de la stabilirea relaţiilor diplomatice
româno-finlandeze” (8 aprilie 2010);
- Organizarea primei conferinţe a istoricilor români şi lituanieni
intitulată „Romania and Lithuania in the Interwar International
Relations: Bonds, Intersections and Encounters” (19-21 mai
2010);

Educaţie
Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice
Telefon: (004)0724403094

								Date de contact:
								 - Telefon: (004)0724403094
								 - Email: asociatie@arsbn.ro
								 - Pagină web: www.arsbn.ro
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Societatea Astronomică Română de Meteori
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Preşedinte: Grigore Valentin
Anul înfiinţării: 1993
Numărul de membri: 200
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop: Promovarea în faţa publicului larg și a tineretului a
astronomiei, educației prin astronomie și a sistemului educaţional
aferent, a colaborării naţionale şi internaţionale în domeniu;
informarea opiniei publice cu privire la fenomenele cu caracter
astronomic; susținerea valorilor tradiţionale româneşti, atât în
domeniul culturii cosmice cât și în alte domenii (cultural, artistic,
spiritual etc.), încurajând dragostea pentru frumos și adevăr
în rândul tinerei generații; promovarea tinerilor în societate
în spiritul respectului faţă de valorile autentice româneşti şi
universale (istorie, cultură, artă, tradiţie etc.), faţă de oameni şi
mediul înconjurător, acţionând pentru dreptate, pentru ocrotirea
naturii şi protejarea frumuseţilor patriei.
Scurtă descriere a activităţii:
Activă din anul 1982 prin activitatea
de autodidact a fondatorului
societăţii - Valentin Grigore SARM este societatea naţională de
astronomie din România, a doua
din istoria ţării, după cea înfiinţată
de Victor Anestin în 1908. Dezvoltă
programe locale, naţionale şi internaţionale destinate promovării
astronomiei și a educației prin astronomie sub aspect ştiinţific,
cultural, social. În acest sens colaborează cu organizaţii din ţară şi
străinătate, instituţii de învăţământ, ştiinţifice, culturale şi sociale
din peste 40 de țări, promovând simbioza astronomie-culturăartă-educaţie-societate.
Activitatea SARM este structurată pe departamente şi comisii
specializate, iar organizarea în teritoriu se face prin filiale, centre
şi cluburi astronomice de tineret. Tinerii sub 14 ani activează
în cluburi MiniSARM. Are peste 200 de membri şi colaboratori

Principalele proiecte derulate:
- Manifestarea anuală PERSEIDE, fondată în 1993 și derulată
pe o perioada de 3-4 săptămâni în iulie-august, cuprinde: tabăra
naţională de astronomie pentru tineret (şcoală astronomică
de vară, colocviu, workshop, târg de instrumente astronomice,
concurs naţional de astronomie, excursii şi spectacole culturale,
expoziţie internaţională de astrofotografie, postere şi publicaţii
astronomice) şi o reţea naţională de observare a curentului
meteoric Perseide (expediţii montane şi centre de observare).
Edițiile din 1997, 1998, 1999, 2004 și 2010 au avut participare
internaţională.
- Festivalul de Cosmopoezie (unicat mondial, fondat în anul
1996) şi Salonul Internaţional de Arte, Fotografii si Publicaţii
Astronomice. SARM a înființat și coordonează portalul în limba
engleză www.cosmopoetry.ro;
- ASTROFOTO – Concursul Naţional de Astrofotografie (organizat
din doi în doi ani), cursuri de astrofotografie, precum şi o expoziţie
internaţională de fotografie astronomică şi atmosferică, fiind

Educaţie
Societatea Astronomică Română de Meteori
Târgoviște, str. Tineretului nr. 1
Telefon: 0722829034

(elevi, studenţi, profesori, oameni de cultură şi artă, cercetători,
jurnalişti, tineri din toate mediile sociale) în ţară şi în străinătate
(Canada, SUA, Noua Zeelandă, Franţa, Egipt, Olanda, Rep.
Moldova), sediul central la Târgovişte şi structuri organizatorice
în toată ţara. A editat „Noi si Cerul” (singura revistă de astronomie
şi cultură cosmică din România, publicaţie bilingvă de circulaţie
internaţională), reviste, broşuri, manuale de iniţiere în astronomie,
harta cerului, suplimente de cosmopoezie, astrodesen, astroarte,
astromitologie. Organizează singurul festival de cosmopoezie din
lume, a creat și administrează portalul www.cosmopoetry.ro.
Editează revista electronică de astronomie Bolidul (www.sarm.
ro/bolidul). Realizează singura emisiune TV de astronomie din
România, „Noi și Cerul”, la postul de televiziune Columna TV,
transmisă în direct și pe internet (www.sarm.ro/noisicerultv).
Este singurul ONG care reprezintă anual România la un eveniment
mondial în domeniul astronomiei. Organizează singura tabără
națională de astronomie din România, care include și o școală
astronomică de vară, precum și singura manifestare românească
cotată internațional în domeniul astrofotografiei. A fost premiată
la cel mai înalt nivel de către UNESCO și Uniunea Astronomică
Internațională pentru rezultatele deosebite obținute în Anul
Internațional al Astronomiei 2009.
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singura manifestare de acest gen din Europa. www.sarm.ro/
astrofoto;
- Proiectul astro-turistic internaţional EuRo – Eclipsa 99, derulat
în perioada 1998–1999, destinat eclipsei totale de Soare din 11
august 1999, cu peste 250 de participanţi din România, SUA,
Canada, Anglia, Franţa, Olanda, Elveţia, Ucraina, Rusia, Scoţia,
Japonia, Hong Kong, Brazilia, Africa de Sud, Israel. Structurate pe
6 componente turistice, acţiunile proiectului au cuprins întreg
teritoriul României din banda de totalitate a eclipsei, din Retezat
la Marea Neagră, cu centru de coordonare la Târgovişte, fiind
considerat cel mai complex proiect internaţional destinat acestui
eveniment, eclipsa totală de Soare din 11 august 1999.
http://www.astroclubul.org/eclipsa99/eclipsa.htm
- După o competiţie internaţională, finalizată în Italia în 1999,
SARM a câştigat candidatura pentru România şi a organizat la
Pucioasa în septembrie 2000 Conferinţa Mondială de Meteori
(IMC 2000). Proiectul a fost considerat de reprezentanţii
organizaţiei mondiale ca cel mai reuşit din istoria manifestării,
deținând și în prezent recordul de participare. www.imo.net/
imo/imc/2000. Totodată, a reprezentat România și a participat
cu lucrări de specialitate la toate edițiile anuale ale Conferinței
Mondiale de Meteori, începând cu anul 1992: Cehoslovacia-1992,
Franța-1993, Bulgaria-1994, Germania-1995, Olanda-1996,
Iugoslavia-1997, Slovacia-1998, Italia-1999, România-2000,
Slovenia-2001, Polonia-2002, Germania-2003, Bulgaria-2004,
Belgia-2005,
Olanda-2006,
Franta-2007,
Slovacia-2008,
Croația-2009. http://imo.net/imo/imc/history. În domeniul
astronomiei de meteori SARM a adus România pe locul 1 în
lume, alături de SUA și China, în promovarea mișcării de meteori,
rezultat prezentat în cadrul Adunării Generale a International
Meteor Conference 1993, Puimichel, Franța.
- A reprezentat România la congresul mondial Leonid MAC
Workshop organizat de NASA la Tel Aviv, Israel, aprilie 2000.
- A participat ca invitat în ianuarie 2009 la unul dintre cele mai
ample evenimente astronomice din istorie, care a avut loc la sediul
central UNESCO din Paris, Festivitatea de deschidere a Anului
Internațional al Astronomiei 2009 și Simpozionul 260 al Uniunii
Astronomice Internaționale „Rolul Astronomiei în societate și
cultură”, unde a contribuit cu o amplă lucrare astronomicoculturală.
- A coordonat la nivel național proiectele globale ale Anului

Adresa sediului: Târgoviște, str. Tineretului, nr. 1, (Casa
Tineretului)
Date de contact:
- Telefon: 0722829034
- Email: sarm.ro@gmail.com
- Pagină web: www.sarm.ro, www.cosmopoetry.ro

Educaţie
Societatea Astronomică Română de Meteori
Târgoviște, str. Tineretului nr. 1
Telefon: 0722829034

Internațional al Astronomiei 2009
(AIA 2009) desfășurate sub egida
UNESCO și Uniunii Astronomice
Internaționale. În cadrul celor două
evenimente majore globale ale
AIA 2009, cu cele două festivaluri
organizate la Târgoviște a câștigat
locul doi în lume, din 2370 de evenimente organizate în 100 de
țări, primind distincția ”Highly Commended” la categoria „Cel
mai amplu eveniment” la proiectul „100 de Ore de Astronomie”
(aprilie) și locul 1 în lume la categoria Cel mai remarcabil
eveniment din cele 1300 de evenimente la care au participat
peste 600.000 de oameni în 88 de țări în cadrul proiectului „Nopți
Galileene” (octombrie).
- A realizat prima reprezentare a României la un eveniment
internațional pe problematica poluării luminoase, International
Symposium for Dark-sky Parks și International Dark-sky Camp,
ediția a doua, insula Lastovo, Croația, 14-19 septembrie 2009,
unde a susținut o lucrare cu propuneri de impact la nivel european
privind combaterea poluării luminoase.
- Coordonator național al proiectului „Global Astronomy Month
– Luna Mondială a Astronomiei” (GAM 2010), inițiat și coordonat
de organizația internațională Astronomi fără Frontiere.
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Asociaţia Ecologică „Floare de Colţ”
Preşedinte: Prundaru Marius
Anul înfiinţării: 2010
Numărul de membri: 12
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Protecţia mediului
Asociaţia Ecologică „Floare de Colţ”
Fieni, str. Dr.N. Ştefănescu, bl.1 Steaua, sc.A, ap.2
Telefon: 0245 / 774508

Scop: Atragerea tineretului în
practicarea activităţilor ecologice,
a ecoturismului şi a turismului
specializat sau de agrement în
condiţii de deplină siguranţă cu
respectarea şi protejarea mediului
înconjurător.
Obiective:
- propagarea/promovarea activităţilor ecologice, a
ecoturismului şi a turismului specializat în rândul tinerilor, prin
organizarea de activităţi specifice: şcoli de iniţiere, drumeţie,
alpinism, speologie, orientare turistică, fotografie, ecologizare,
cultural etc.;
- stimularea voluntariatului prin participarea tinerilor la
acţiuni de ecologizare, sau de întreţinere a potecilor, a podeţelor,
de marcare sau remarcare/refacere a traseelor turistice din zona
montană;
- construirea, cu avizele de rigoare, de refugii alpine, cabane,
puncte de informare turistică sau de propagandă ecologică
administrate de asociaţie în locuri absolut necesare;
- educarea tinerilor membri şi a
turiştilor pentru respectarea integrităţii
bunurilor obşteşti, a florei, faunei,
monumentelor naturii şi a parcurilor
naţionale/naturale, a monumentelor
istorice, siturilor arheologice sau
arhitecturale prin publicitate sau prin
sprijinirea organelor competente;
- editarea, sub egida asociaţiei, de cărţi, călăuze, prospecte,
hărţi, monografii şi orice alte lucrări cu caracter de publicitate
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turistică şi ecologică, colaborare cu alte reviste de specialitate;
- propagarea/promovarea ecologiei, ecoturismului, turismului
specializat sau dezvoltării durabile în rândul tineretului, în şcoli,
licee, facultăţi prin film, diapozitive, video, afişe, pliante, expoziţii
etc.;
- stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare
de tineret din ţară sau de peste hotare, cu alte organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu autorităţile publice locale şi
centrale;
- stimularea participării copiilor, tinerilor şi adulţilor la
programe şi activităţi educative în domeniul protecţiei mediului,
ecologiei, sportului şi turismului;
- facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la sisteme educaţionale
alternative;
- elaborarea, organizarea şi dezvoltarea de programe şi acţiuni
educative, de protecţia mediului, sociale, sportive, ecologice şi
turistice, în special pentru copii şi tineri;
- arhivarea unui bogat material ştiinţific, geografic, fotografic
şi documentar;
Scurtă descriere a activităţii: Asociaţia Ecologică Floare
de Colţ este o organizaţie nouă, de curând înfiinţată de patru
membri fondatori, persoane cu o bogată experienţă în domeniul
activităţilor de educaţie nonformală pentru tineret, in special în
ceea ce priveşte educaţia ecologică.
Principalele proiecte derulate: Asociaţia Ecologică Floare de
Colţ (AEFC), este o organizaţie neguvernamentală foarte tânără,
înfiinţată în anul 2010, de un grup de pasionaţi ai naturii, în
special ai muntelui, cu o foarte bogată experienţă şi activitate în
domeniul activităţilor montane pentru tineret. Asociaţia a fost
înfiinţată pentru a raspunde nevoii permanente resimţită în rândul
tinerilor pentru petrecerea timpului
în natură şi pentru protejarea
mediului înconjurător. Acţiunile
AEFC se încadrează în trei programe
reprezentative: “Natura ne învaţă
primii paşi în viaţă” – program
în care se derulează proiectele

desfăşurate preponderent în mijlocul naturii, bazându-se pe
metodele educaţiei nonformale, “Armonie şi culoare” – program
defăşurat în special în instituţii de învăţămînt (întâlniri cu elevi,
profesori, proiecţii de imagini etc.) şi programul “Edelweiss” –
prezenţa AEFC în stăinătate.
Adresa sediului: Fieni, str. Dr. N. Ştefănescu, bl. 1 Steaua, sc.A,
ap. 2, parter.

Protecţia mediului
Asociaţia Ecologică „Floare de Colţ”
Fieni, str. Dr.N. Ştefănescu, bl.1 Steaua, sc.A, ap.2
Telefon: 0245 / 774508

Date de contact:
- Telefon: 0245 / 774508
- Email: asociatiafloaredecolt@yahoo.com
- Pagină web: www.aefc.pgpdesign.ro
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Asociația „Solidaritate, Implicare, Progres”(ASIP)
Târgoviște
Preşedinte: Pantu Alexandra
Anul înfiinţării: 2009
Numărul de membri: 4
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Activitate: ASIP a realizat documentația pentru două proiecte
cu finanțare europeană, ce au fost depuse de POR, respectiv PD
DCA. În decembrie 2010, ASIP a fost autorizată ca furnizor de
formare profesională pentru adulți, în competențele: formare de
formatori, manager proiect, expert accesare fonduri structurale.
Principalele proiecte derulate:
„Promovarea potențialului turistic al județului Dâmbovița”,
proiect realizat în parteneriat cu CJ Dâmbovița. Programul este
finanțat prin POR, Axa 5, promovarea turismului. Contractul de
finanțare a fost semnat în martie 2011. Este în derulare la acest
moment.
“Parteneri pentru dâmbovițeni”, proiect propriu depus de PO
DCA în ianuarie 2011 ce se află în stadiu de evaluare.

Social
Asociaţia „Solidaritate, Implicare, Progres” (ASIP) Târgoviște
Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, bl. 10, ap. 5
Telefon: 0733699820; 072221860

Scop: Scopul asociației îl constituie consolidarea societății
civile din Romania prin susținerea de parteneriate durabile
intre ONG și APL și/sau mediul de afeceri. Totodată ASIP
dorește consolidarea dezvoltării durabile a ONG-urilor prin
facilitarea accesului acestora la servicii de instruire și dezvoltare
organizatională.

Adresa sediului: str. Tudor Vladimirescu, bl. 10, ap. 5, Târgoviște,
Dâmbovița.
Date de contact:
Telefon: 0733699820; 072221860
Fax: 0345/407205
Mail: alex_pantu@yahoo.com; lilianahoaghe@yahoo.com
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Preşedinte: Corina Leca
Anul înfiinţării: 1993
Numărul de membri: 11
Tipul organizaţiei: Asociaţie
Scop:
- educaţie interculturală, civică, pentru drepturile omului
referitoare la lege a membrilor comunităţii, cu precădere a
tinerilor şi copiilor;
- dezvoltarea unei culturi democratice la nivelul diferitelor
structuri din comunitate (şcoli, asociaţii etc.)
- sprijinirea membrilor comunităţii şi dezvoltarea locală.
Activitate:
Asociaţia cultural-educativă “Ambasadorii prieteniei” din
Târgovişte a fos creată în 1993 de un grup de cadre didactice,
elevi şi părinţi de la Şcoala nr. 2 (actual “I. Alexandru BrătescuVoineşti”) cu scopul unui parteneriat cu asociaţia Les Amis de
Târgovişte din Verneuil sur Avre, Franţa.
Timp de 14 ani, activitatea asociaţiei s-a centrat pe schimburile
de elevi (vizite în România şi Franţa), competiţii între elevi
(literatură, teatru), ajutorarea copiilor cu posibilităţi material
scăzute (tabere, vizite). Din toamna anului 2007, asociaţia a
început să se manifeste explicit în domeniul educaţiei civice şi
educaţiei pentru democraţie prin două proiecte complexe care
au vizat elevii şi profesorii din câteva şcoli din judeţul Dâmboviţa.
Această orientare se înscrie pe linia educaţiei pentru cetăţenie
într-o societate democratică şi a învăţării de-a lungul vieţii.
Activităţile au constat în seminarii pentru cadrele didactice,
consiliere pentru dezvoltare instituţională, monitorizarea
activităţilor formale şi nonformale cu elevii, elaborarea de
instrumente de lucru la clasă, schimb de experienţă cu partenerii
români şi americani, elaborarea unor culegeri de bune practici ş.a.
Proiecte:
09.2007 – 12.2010 “Deliberearea în democraţie” cu finanţare
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de la Departamentul pentru educaţie al SUA, destinat elevilor şi
profesorilor din 10 licee din judeţ.
2008 – 2009 “Reţea de şcoli democratice – pregătire pentru
asigurarea calităţii în educaţia pentru cetăţenie democratică” cu
finanţare de la consiliul Europei şi Ambasada SUA, a implicat 8
şcoli din judeţ 2001 – 2003 “Arc în cer” cu finanţare de la Agenţia
Română pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului,
ateliere de vară conduse de tineri români şi francezi pentru copii
defavorizaţi din cele 2 ţări.
2003 – 2006 “Cine se cunoaşte mai bine, se înţelege mai bine”
cu finanţare de la ANSIT, cunoaşterea patrimoniului local de
către tineri români şi francezi (14 – 35 de ani), compararea unor
elemente ale celor 2 culturi.

Date de contact:
- Telefon: 0743406465
- Email: corinaleca222@yahoo.com,
				 ambasadoriiprieteniei@gmail.com
- Site: http://clubultineriloristeti.wordpress.com

Social
Asociaţia „Ambasadorii prieteniei”
Târgovişte, str. Domnească, nr. 252
Telefon: 0743406465

Adresa sediului: Târgovişte, str. Domnească, nr. 252
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Asociaţia de Sprijinire a Comunităţii Lazuri
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Preşedinte: Păştin Stelian
Anul înfiinţării: 2005
Numărul de membri: 16
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop: Asociaţia oferă servicii de îngrijire a persoanelor
vârstnice, din comunitatile Lazuri, la domiciliu.
Tipuri de servicii oferite:
- Servicii igieno-medicale de natură socială acordate de
îngrijitorii la domiciliu: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare,
igiena eliminărilor, deplasare în interior şi exterior, hrănire şi
hidratare, prepararea hranei, efectuarea de cumpărături şi plata
facturilor, activităţi de menaj;
- Servicii sociale de natură medicală, acordate de personalul
medical: diagnostic, tratament, administrarea la domiciliu a
tratamentelor injectabile, consiliere pe probleme de sănătate,
evaluări periodice la nevoie;
- Servicii cu caracter educaţional: activităţi de petrecere a
timpului liber, conversaţie, activităţi de acompaniere şi socializare,
servicii de consiliere si informare cu privire la utilizarea serviciilor
publice din comunitate;
Obiective:
- asigurarea accesului persoanelor vârstnice şi/sau cu
dizabilităţi la serviciile de asistenţă, sprijin şi de îngrijire în vederea
refacerii stării de sănătate în mediul familial;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dependente,
respectarea demnităţii şi a libertăţii de a alege a acestei categorii
de populaţie aflate în nevoie;
- suport acordat familiei care are în îngrijire persoane
dependente, pentru a asigura continuitatea serviciilor pe
perioade de lungă durată;
- crearea de noi locuri de muncă pentru absorbirea forţei de
muncă disponibilă la nivelul comunei Şotânga şi astfel, pentru
reducerea ratei şomajului;
- prevenirea spitalizărilor repetate şi a instituţionalizării

persoanelor vârstnice şi/sau cu dizabilităţi, care suferă de
afecţiuni cronice generatoare de dependenţă;
- susţinerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă şi
prevenirea agravării situaţiei de dependenţă a persoanelor
vârstnice şi/sau cu dizabilităţi;
Principalele proiecte derulate:
- Proiectul „Servicii de consiliere pentru persoanele condamnate
şi eliberate din detenţie”, desfăşurat în anul 2006, a urmărit
reintegrarea socio-profesională a persoanelor eliberate din
penitenciar în vederea excluderii marginalizării sociale a acestor
categorii de persoane, rezultând 56 de persoane reintegrate.

Adresa sediului: Lazuri, str. Malului, nr. 19
Date de contact:
		 - Telefon: 0245 / 263075
		 - Fax: 0245 / 263075
		 - Email: asclazuri@yahoo.com

Social
Asociaţia de sprijinire a comunităţii Lazuri
Lazuri, Str. Malului, nr. 19
Telefon: 0245 / 263075

Procedura de admitere: Beneficiarul/familia sau reprezentantul său legal se adresează Asociaţei de Sprijinire a Comunităţii
– Lazuri, Serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu .
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Asociaţia de Scleroză Multiplă Dâmboviţa
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Preşedinte: Petru Dănilă
Anul înfiinţării: 2009
Numărul de membri: 18
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop: Scopul ASMDb este creşterea calităţii vieţii în rândul
persoanelor afectate de scleroză multiplă prin informare,
consiliere, reabilitare, cercetare şi tratament.
Obiective:
- cooptarea persoanelor interesate să desfăşoare în mod
voluntar activităţi în interesul persoanelor afectate de scleroză
multiplă;
- prevenirea discriminarii si egalizarea sanselor persoanelor
afectate de scleroza multipla;
- responsabilizarea comunitatii asupra atitudinii față de
persoanele afectate de scleroza multiplă;
- protecția împotriva neglijării persoanelor afectate de scleroza
multiplă;
- lobby și campanii pentru cunoașterea realității vieții
persoanelor afectate de scleroza multiplă de catre cetățeni și
implicarea lor in integrarea socială a acestora;
- mecenat, sponsorizări și donații de la persoane fizice și
juridice din țară și strainătate precum și de la organisme și
organizații internaționale;
- afilierea şi participarea la mişcarea naţională, europeană
şi internaţională privitoare la persoanele afectate de scleroza
multiplă, precum şi din alte domenii de interes pentru ASMDb,
în vederea susţinerii interesului persoanelor afectate de scleroza
multiplă în spiritul prezentului statut;
- furnizarea de servicii sociale, socio-medicale şi medicale,
simple, cu informare, consiliere şi consultanță, educaţie continuă,
într-un sistem de servicii standardizate, fără/cu cazare şi masă,
conforme cu legislaţia în vigoare şi mai ales acordate la nevoile
persoanelor afectate de scleroza multiplă;

Scurtă descriere a activităţii:
- Indentificarea persoanelor afectate de scleroză multiplă şi
informarea lor în legătura cu scopul şi obiectivele ASMDb;
- Primirea de noi membri în ASMDb din rândul persoanelor
interesate să desfăşoare activităţi în concordanţă cu Statutul
ASMDb;
- Editarea şi distribuirea de materiale de informare medicală
în care sunt expuse date actuale pe plan mondial despre boală şi
tratamente;
- Consiliere medicală şi psihologică, organizarea de întâlniri cu
specialisti;
- Consiliere legislativă în domeniul obţinerii certificatului de
handicap şi a drepturilor legale;
- Consiliere asupra necesităţii şi posibilităţii obţinerii unor
accesorii medicale (carucioare, cadre, bastoane etc.);

Social
Asociaţia de Scleroză Multiplă
Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. O2, sc. C, ap. 16
Telefon: 0727 449 564 ; 0742 204 336

- difuzarea de informaţii în mediile medicale şi către instituţiile
publice şi autorităţile locale, cu privire la problemele şi dificultăţile
cu care se confruntă persoanele afectate de scleroza multiplă,
bolnavii şi necesităţile acestora;
- informarea membrilor asociaţiei cu privire la avantajele
şi facilităţile legale de care pot beneficia, pe plan social şi/sau
profesional;
- reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a
înlesni accesul la facilităţile prevăzute de lege, precum şi iniţierea
unor demersuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind protecţia
socială şi asistenta medicală;
- stabilirea de legături şi colaborarea cu alte organizaţii
similare din ţară şi străinătate, cu producători de medicamente
şi alte organisme de specialitate pentru obţinerea de ajutoare
în medicamente, aparatura etc., trimiteri individuale sau în grup
organizat la tratamente recuperatorii;
- organizarea de activităţi de colectare, gestionare, distribuire
de bunuri materiale (îmbrăcăminte, rechizite, mobiler, alimente,
tehnica de calcul), bani, medicamente, fiind destinate apoi
persoanelor afectate de scleroza multiplă sau unor instituţii, în
demersul lor de susţinere a intereselor persoanelor afectate de
scleroza multiplă.
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- Realizarea de întâlniri între membri, realizarea unor activităţi
(manifestari) de socializare;
- Contacte cu alte organizaţii nonguvernamentale; stabilirea
de relaţii cu autorităţile locale, mass-media locala etc.
- Facilitarea aprovizionării cu medicamente pentru cei inclusi
în Programele Naţionale de Sănătate;
- Colaborări şi activităţi comune cu Direcţia de Asistenţă
Socială Dâmboviţa şi alte ONG-uri din judeţ sau din țară.
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Adresa sediului: Târgovişte, Calea Bucureşti, Bl. O2, Sc. C,
ap. 16
Date de contact:
- Telefon: 0727 449 564 ; 0742 204 336
- Email: smdambovita@yahoo.com
- Site: Facebook – As Scleroza Multipla Dambovita

Corpul Managerilor din Educaţie

Scop:
Promovarea şi protejarea intereselor şi imaginii managerilor
educaţionali.
Crearea cadrului organizatoric necesar desfăşurării activităţilor specifice managerilor din învăţământul preuniversitar
dâmboviţean.
Creşterea prestigiului şi calităţii învăţământului preuniversitar.
Obiective:
- Acordarea de consiliere şi consultanţă managerilor
educaţionali din învăţământul preuniversitar.
- Organizare de mese rotunde, dezbateri, seminarii având ca
tematică activitatea specifică a managerilor educaţionali.
- Acordare de sprijin şi consultanţă managerilor educaţionali
în vederea implementării în integralitatea lor a legilor care
reglementează învăţământul şi educaţia în România.
- Implicarea managerilor în descentralizarea învăţământului
pe cele trei componente fundamentale:
• Curriculară;
• Financiară;
• Administrativă;
- Profesionalizarea managerilor din educaţie prin introducerea
în nomenclatorul de meserii a profesiei “ Manager educaţional în
învăţământul preuniversitar “
- Adoptarea prin lege a statutului managerilor din educaţie.

Social
Corpul Managerilor din Educaţie
Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în cadrul Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”
Telefon: 0745047366; 0732100285

Reprezentant: Istrate Gabriela
Anul înfiinţării: 2010
Numărul de membri: 32
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
Asociaţia asigură promovarea imaginii corecte a managerilor
în comunitate, prin editarea de materiale promoţionale, acţiuni
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comune cu autorităţile şi impunerea şcolilor în mentalul colectiv.
Asociaţia asigură servicii de formare şi dezvoltare profesională
sau facilitează accesul la surse acreditate.
Asociaţia oferă servicii de consiliere, implementare
şi monitorizare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în
documentele manageriale. Asociaţia asigură organizarea unor
evenimente festive şi culturale specifice. Asociaţia asigură
formarea unor echipe de scriere a proiectelor naţionale/
internaţionale în scopul accesării de fonduri şi al dezvoltării
profesionale.
Adresa sediului: Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în
cadrul Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”
Date de contact:
- Telefon: 0745047366; 0732100285
- Fax: 0245 / 211166
- Email: cmedambovita@yahoo.com

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmboviţa
Preşedinte: Stere Ioana Mihaela
Anul înfiinţării: 1996
Numărul de membri: 20 angajaţi permanenti şi colaboratori,
15 voluntari
Tipul organizaţiei: Fundaţie

Scurtă descriere a activităţii:
Serviciile sociale şi de educaţie oferite de Fundaţia Dezvoltarea
Popoarelor - filiala Dâmboviţa cuprind:
• Informare şi consiliere în vederea conştientizării
importanţei educaţiei, consiliere psihologică, suport şcolar,
activităţi recreativ-educative, oferirea de stimulente material,
dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, formarea
personalului din domeniu.
• Serviciile de stimulare a ocupării cuprind: informare/
orientare/consiliere, formare profesională, tutorat, mediere.
• Servicii de tip economie socială au la bază dezvoltarea şi
implementarea de întreprinderi sociale în vederea integrării în
muncă a persoanelor cu nevoi speciale.
FDP este acreditată în vederea furnizării de servicii de calificare
în domeniul auto (Bucureşti), peisagistică (Cluj), competente IT
(Arad şi Cluj) şi formare de formatori (Arad).

Social
Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Dâmboviţa
Târgovişte, str. Dinu Lipatti, nr. 22
Telefon: +40 245 671.563

Scop:
Prevenirea abandonului şcolar, promovarea ocupării durabile,
dezvoltarea iniţiativelor de economie socială.

Principalele proiecte derulate:
• Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5
regiuni din România, contract nr. POSDRU/82/5.1/S/48603
• Parteneriat pentru ocupare în mediul rural, contract nr.
POSDRU/52/5.2/G/20737
• Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale,
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contract nr. POSDRU/84/6.1/S/53561
• Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii
timpurii a scolii, contract nr. POSDRU/91/2.2/S/53701
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Adresa sediului: Târgovişte, str. Dinu Lipatti, nr. 22
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Date de contact:
- Telefon: Tel./Fax sediu legal: +40 245 671.563.
				
Tel./Fax sediu Targoviste: +40 345 401325
- Email: dambovita@fdpsr.ro
- Site: www.fdpsr.ro

Asociaţia NewProjects
Preşedinte: Tăbârcă Nicolae Radu
Anul înfiinţării: 2007
Numărul de membri: 125
Tipul organizaţiei: Asociaţie
Scop:
Creşterea participării tinerilor şi adulţilor la viaţa societăţii sub toate formele de manifestare ale acesteia - economică, civică
şi politică, culturală, participare la educaţie, mobilitate.
Social
Asociaţia NewProjects
Târgoviște, Bd. Unirii, bl. 70, sc. B, ap. 50
Telefon: 0726263481

Obiective:
- Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea de programe în domenii
ca: tineret, educaţie, ecologie, cultură, turism, protecţie socială.
- Valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor şi
tinerilor.
- Facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la activităţi bazate pe
tehnologia informaţiei.
- Valorificarea potenţialului intelectual al tinerilor şi adulţilor
prin accesul la sisteme educaţionale alternative.
- Elaborarea, organizarea şi dezvoltarea de programe şi acţiuni
de interes educativ, de învăţământ, culturale, sociale, sportive,
ecologice şi turistice.
- Participarea la acţiunile şi programele de interes educativ,
de învăţământ, culturale, sociale, sportive, ecologice şi turistice
pentru copii şi tineri, iniţiate la nivel local, regional, naţional sau
internaţional.
- Stimularea creativităţii tinerilor şi adulţilor în domeniul
ştiinţific, economic, social şi cultural.
Scurtă descriere a activităţii:
- iniţiază, dezvoltă şi susţine programe şi proiecte în domeniile:
tineret, educaţie, ecologie, cultură, turism, protecţie socială.
- concepe şi oferă programe de pregătire şi perfecţionare
profesională în domeniul educaţiei şi tineretului;
- organizează cursuri de formare continuă;
- oferă programe alternative de formare profesională şi de
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educaţie continuă;
- realizează studii de diagnoză şi prognoză a sistemului
educaţional la nivel local si naţional;
- dezvoltă programe de parteneriat în domeniul educaţiei la
nivel local, naţional şi internaţional;
- efectuează studii pentru identificarea şi definirea nevoilor de
educaţie la nivel local si naţional;
- efectuează studii pentru identificarea şi mobilizarea
resurselor educaţionale la nivel local şi naţional;
- produce şi difuzează materiale didactice, materiale auxiliare,
mijloace de învăţământ;
- iniţiază, dezvoltă şi susţine programe în domeniul tineretului;
- valorifică şi stimulează potenţialul creativ al tinerilor în
domeniul tehnico-ştiinţific, cultural şi al tehnologiei informaţiei;
- iniţiază şi organizează concursuri la nivel naţional şi
internaţional pe teme legate de obiectul său de activitate;
- acordă premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite;
- întreţine relaţii cu organizaţii şi instituţii interne şi
internaţionale în domeniu;
- oferă copiilor şi tinerilor servicii de agrement cu conţinut
formativ-educativ;
- efectuează studii pentru identificarea factorilor de risc cu
impact asupra calităţii vieţii şi calităţii educaţiei şi iniţiază, în
baza rezultatelor, programe educaţionale la nivel local şi naţional
pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenând
factori decizionali şi alte instituţii ale societăţii civile în rezolvarea
lor;
- editează publicaţii pentru tineret, precum şi lucrări de interes
în domeniul educaţiei;
- orice alte activităţi de natură să influenţeze realizarea
scopului propus, potrivit dispoziţiilor legale.
Principalele proiecte derulate:
“Tineri, aveți o șansă!”,
octombrie – decembrie 2007,
proiect județean, proiect de tineret
- “InfoGates”, ianuarie – aprilie
2008, proiect județean, concurs
de informatică aplicată destinat

Adresa sediului: Târgoviște, Bd. Unirii, bl. 70, sc. B, ap. 50,
et. 1

Social
Asociaţia NewProjects
Târgoviște, Bd. Unirii, bl. 70, sc. B, ap. 50
Telefon: 0726263481

elevilor de liceu
- “OMUL ȘI NATURA”, martie – iunie 2008, proiect județean,
simpozion pe teme de mediu, ed. XVII
- “CIA InfoGates”, octombrie 2008 – aprilie 2009, proiect
județean, concurs de informatică
aplicată destinat elevilor de liceu
- “InfoGates Junior”, ianuarie –
aprilie 2009, proiect județean,
concurs de informatică aplicată
destinat elevilor de gimnaziu
- “Să nu uiți !... ”, martie – mai
2009, proiect județean, concurs de
istoria comunismului în România, destinat elevilor de liceu
- “OMUL ȘI NATURA”, martie
– iunie 2009, proiect județean,
simpozion pe teme de mediu, ed.
XVIII
- Editarea revistei în format
tipărit New projects, ISSN: 1844 –
5756 (nr. 1 - 2008, nr. 2 – 2009)
- Editarea revistei în format
electronic (online) New projects, ISSN: 2065 – 7781 (permanent)
- “InfoGates 2009”, octombrie – decembrie 2009, proiect
național de tineret

Date de contact:
- Telefon: 0726263481
- Email: newprojects_org@yahoo.com
- Pagină web: www.newprojects.org
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Preşedinte: George Iordan
Anul înfiinţării: 1994
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop:
Înfiinţată din dorinţa unui grup de nevăzători, care au simţit
nevoia să transmită un mesaj creştin, de iubire şi pace, tuturor
acelora de care se simt legaţi, prin aceeaşi suferinţă. Scopul
principal al Asociaţiei este acela de a vesti Evanghelia printre
nevăzători, de a trasa o cale de Lumină, din întunecimea inimii
fără Dumnezeu, spre cerul luminos care inundă sufletele noastre.
În România, în anul 2003, erau înregistraţi 81000 de nevăzători,
din care aproximativ 40000 fără resturi de vedere, sau aferenţi
gradului grav. Din aceştia aproape 12000 sunt cunoscători ai
scrierii în alfabetul Braille. Restul pâna la 40000 au nevoie de
înregistrări audio fiind necunoscători ai alfabetului Braille şi fără
alte posibilităţi. 41000 au nevoie de scrieri cu caractere mărite.
Servicii:
- Tipărituri în alfabet Braille. Scopul primordial al asociaţiei
noastre, respectiv, tipărirea în alfabet Braille, a fost încheiat cu
ajutorul Domnului în luna februarie 2004, după cum urmează:
Vechiul Testament; Noul Testament. Avem disponibile exemplare
în alfabet Braille pentru nevăzătorii doritori. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, şi spre binele tuturor nevăzătorilor însetaţi după
hrană spirituală, s-au mai putut tipări următoarele tratate şi cărţi
creştine: Tratate şi Cărţi.
- Tipărituri cu caractere mărite. Domnul ne-a ajutat să
reuşim începerea tipăririi Noului Testament cu caractere mărite
în anul 2002. De asemenea, am tipărit şi 2 cărţi de cântări cu
caractere mari care au peste 260 de cântări creştine preluate de
la majoritatea bisericilor. Pe lângă acestea mai avem şi alte titluri
interesante.
- Literatură creştină în format electronic. Toate titlurile de care
dispunem în alfabet Braille vor fi convertite în format doc pentru
a fi disponibile celor care nu sunt cunoscători ai acestui alfabet

Social
Asociaţia Creştinilor Nevăzători „Pro-Lumina”
Târgovişte, Micro 9, C.P. 7, O.P. 8, Cod poştal 130240, jud. Dâmboviţa
Telefon: 0245 211963

dar au acces la un calculator. Sunt titluri care sunt disponibile
doar în format electronic sau la cerere le putem transforma în
alfabet Braille.
- Înregistrări pe casete audio. Ştim cât de greu le este multora
dintre nevăzători să se obişnuiască cu faptul că nu pot citi cărţile
pe care şi le doresc.
Acest lucru ne-a determinat să formăm o Fonotecă cu cât
mai multe titluri de cărţi, disponibilă tuturor nevăzătorilor.
Această Fonotecă conţine Biblia, cărţi (înregistrate) de studiu,
de evanghelizare, romane şi povestiri creştine, predici, precum
şi casete cu muzică creştină.Toate materialele sunt puse la
dispozitia nevăzătorilor sub formă de împrumut. Cei interesaţi se
pot abona, prin expedierea unei copii a B.I. şi la cerere vor primi o
listă cu titlurile materialelor înregistrate, de care dispunem. Toţi
nevăzătorii care doresc să intre în posesia vreunui titlu de carte,
vor putea beneficia de acestea la cerere cu condiţia să ne trimită
casetele.
- Cărţi pe CD-uri (în format MP3). În 2003, Pro-Lumina a
început digitalizarea fonotecii pe suport electronic. Cu acest
domeniu ne adresăm nevăzătorilor utilizatori de calculatoare cu
sinteză vocală sau posesorilor de sisteme de audiat CD-urile în
format mp3 cu ajutorul CD-player-elor.
- Realizarea revistei sonore „Lumina Vieţii”. Asociaţia produce o revistă creştină, numită „Lumina Vieţii” al cărei conţinut
este înregistrat pe casetă audio. În acest fel, ea este accesibilă
nevăzătorilor, indiferent dacă aceştia cunosc sau nu alfabetul
Braille.
- Evanghelizare. Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt formate
câteva grupuri de părtăşie între nevăzători din diferite confesiuni
religioase în localităţile: Târgovişte, Bucureşti, Bistriţa, Oradea,
Arad, precum şi în Chişinău - Republica Moldova. Rolul acestora
este să vină în sprijinul nevăzătorilor dornici să se apropie de
Dumnezeu după ce au venit în contact cu materialele distribuite,
de a se ruga pentru problemele specifice ale nevăzătorilor. Ele
se întâlnesc săptămânal petrecând timp în rugăciune, cântare
şi studierea cuvântului lui Dumnezeu. Încurajăm nevăzătorii
să participe la aceste întruniri şi totodată dorim ca în fiecare
oraş al României să existe un grup de nevăzători. Asociaţia a
organizat şi continuă să facă evanghelizări între nevăzători,
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invitând nevăzătorii, şi vizitând cu diferite ocazii şcolile pentru
deficienţii vizuali, azilele în care sunt nevăzători, penitenciare,
şi chiar efectuând evanghelizări la cămine culturale, locuri
publice, parcuri, precum şi prin intermediul telefoniei etc.
Evanghelizarea cu ajutorul materialelor produse: - distribuirea
tipăriturilor Braille, caractere mărite, audio pe suport electronic:
în format mp3, sau documente. Dezvoltarea, utilarea şi folosirea
Centrului de vacanţă din comuna Lazuri în vederea evanghelizări
nevăzătorilor din azilele şi centrele de plasament din România.
Prin această sensibilă posibilitate ne adresăm nevăzătorilor
abandonaţi de familiile lor care-şi petrec viaţa lipsiţi de dragostea
din familie şi care dorim să cunoască mai îndeaproape Cuvântul
lui Dumnezeu. Pentru acest deziderat îşi aduc aportul nevăzătorii
şi ceilalţi membrii din organizaţia noastră în perioadele scurte de
vacanţă pe o durată de 10 zile, oferind posibilitatea oaspeţilor
noştri să simtă căldura unei familii creştine încercând să îi facem
să înţeleagă mai bine dragostea lui Dumnezeu. Astfel grupurile
găzduite au şansa să viziteze biserici, deosebite locuri istorice din
preajma Târgoviştei, organizându-se excursii, jocuri, concursuri şi
diferite activităţi atractive şi educative. În cazul în care consideraţi
că vă putem fi de folos, prin intermediul domeniilor noastre
de activitate, vom fi bucuroşi să facem lucrul acesta. Toate
materialele Braille sunt distribuite gratuit tuturor nevăzătorilor.
Adresa sediului: Târgovişte, Micro 9, C.P. 7, O.P. 8, Cod poştal
130240, jud. Dâmboviţa
Date de contact:
- Telefon: 0245 211963
- Email: office@prolumina.ro
- Pagină Web: http://www.prolumina.ro/viewpage.php?page
_id=1

Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Reprezentant: Ion Picioruş
Anul înfiinţării: 2001
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
Asociaţia promovează iniţierea şi dezvoltarea de programe
adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie
profesională precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii,
asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine
comunităţile în atingerea obiectivelor propuse prin strategiile
de dezvoltare economico-sociale. Programele derulate până în
prezent au vizat integrarea economico-socială a persoanelor
provenite din diverse categorii sociale: şomeri îndemnizaţi,
şomeri neîndemnizaţi, rromi, studenţi, alţi tineri aflaţi în căutarea
unui loc de muncă sau interesaţi să demareze propria afacere.

Social
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa Tineretului, parter
Telefon: (+40)245.620.702

Scop:
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor Dâmboviţa (A.S.S.D.) este o
organizaţie neguvernamentală şi
non-profit (O.N.G.) ale cărei servicii
se adresează tinerilor, persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă, categoriilor defavorizate
(etnii minoritare - rromi, persoane
cu dizabilităţi, şomerilor de lungă
durată). Misiunea Asociaţiei de
Sprijin a Şomerilor Damboviţa este
sprijinirea creării unei societăţi libere, caracterizate prin existenţa
unei forţe de muncă de o competitivitate ridicată, deţinând
cunoştinte şi deprinderi specifice domeniilor în care activează şi
cu o flexibilitate sporită, în contextul integrării europene şi a unei
pieţe a forţei de muncă în continuă extindere.

Principalele proiecte derulate:
- Dezvoltarea serviciilor de formare profesională în calificări
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specifice rromilor din judeţul Dâmboviţa (PHARE 2005 - MIS)
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Grupul ţintă este reprezentat de persoane de etnie rromă
ale căror calificări nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, sau fără
calificări, care au absolvit sau nu învăţămantul obligatoriu sau
liceal, din judeţul Dâmboviţa. Totodată sunt incluse în grupul
ţinta şi persoane de etnie romă din judeţul Dâmboviţa, care nu
au calificarea profesională necesară locului de muncă pe care vor
să-l ocupe sau pe care îl ocupă.
Durata: 12 luni
Localizare: Judeţul Dâmboviţa
Principalele activităţi:
- Consilierea a 150 persoane de etnie rromă;
- Formarea profesională a 150 persoane din cele consiliate;
- Organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru persoanele
de etnie rromă;
- Evaluarea proiectului - completarea a
150 de chestionare de evaluare.
Costul proiectului: 54.800 EURO
Finanţatori:
Programul
PHARE
2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane - MIS
- Formare profesională pentru personalul operativ din
întreprinderile judeţului Dâmboviţa
Grupul ţintă este reprezentat de angajaţii cu contract de
muncă din întreprinderile judeţului Dâmboviţa, care nu posedă
calificarea necesară ocupării locului de muncă.
Principalele activităţi:
- Promovarea proiectului;
- Recrutarea şi consilierea grupului ţintă ;
- Organizarea cursurilor de formare profesională - 17 cursuri
pentru 379 persoane (356 absolvenţi);
- Evaluarea proiectului - completarea a 300 de chestionare de
evaluare.
Costul proiectului: 66.550 EURO
Finanţatori: Programul PHARE 2004 Coeziune Economică şi
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - PCU

- Dezvoltarea activităţilor de formare profesională în
întampinarea nevoilor tinerilor şomeri şi şomerilor de lungă
durată - PRO - FORMARE

- Centrul de Orientare, Formare şi Reconversie Profesională PROFOR
Grupul ţintă este reprezentat de
persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Realizarea unui necesar al meseriilor/
specializărilor;
- Consiliere şi îndrumare profesională a
unui număr de 200 persoane;
- Medierea muncii pentru un număr de 100 persoane;
- Formarea profesională a unui număr de 75 persoane;
- Consilierea şi îndrumarea pentru începerea unei afaceri pentru
50 persoane;
- Autorizarea a 4 noi IMM-uri.
Costul proiectului: 48.300 EURO
Finanţatori: Programul PHARE 2002 Coeziune Economică şi
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - PCU

Social
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa Tineretului, parter
Telefon: (+40)245.620.702

Grupul ţintă a fost reprezentat de tinerii şomeri şi şomerii de
lungă durată.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Consilierea şi informarea profesională a unui număr de 300
şomeri;
- Formarea profesională a unui număr de 240 persoane;
- Plasarea unui număr de 36 tineri şomeri şi şomeri de lungă
durată;
- Cursuri de formare profesională organizate - 14;
- Formarea antreprenorială a 20 persoane;
- Autorizarea a 3 noi IMM-uri.
Costul proiectului: 52.800 EURO
Finanţatori: Programul PHARE 2003 Coeziune Economică şi
Socială
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- Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Înfiintarea de IMM-uri
pentru rromi
Grupul ţintă a fost reprezentat de persoanele de etnie romă.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Consiliere socială şi profesională pentru un număr de 150 de
persoane aparţinând etniei rome ;
- Consultanţă în antreprenoriat pentru 150 de persoane, din care
50 să întocmească un plan de afaceri
Costul proiectului: 23.000 EURO
Finanţatori: Programul PHARE, prin Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de rromi.
- Centrul de Mediere a Muncii pentru personalul disponibilizat
colectiv
Grupul ţintă a fost reprezentat de
persoanele disponibilizate colectiv.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Selectarea participanţilor la program
- 100 persoane disponibilizate colectiv;
- Organizarea şedinţelor de consiliere,
mediere şi Job Club pentru un număr de
100 de persoane disponibilizate;
- Reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a unui numar de 30 de
persoane disponibilizate colectiv.
Costul proiectului: Aprox. 5.700 EURO (echivalent lei)
Finanţatori: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondială şi
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
- Centru de Asistenţă în Înfiinţarea de IMM şi Consultanţă în
Afaceri
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Grupul ţintă este reprezentat de persoanele disponibilizate
colectiv.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Organizarea şedintelor de informare, a cursurilor de formare

- Centru de Mediere a Muncii pentru personalul disponibilizat
colectiv din Ministerul Apărării Naţionale (MApN)
Grupul ţintă a fost reprezentat de persoanele disponibilizate
colectiv din MApN.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Selectarea participanţilor la program - 47 persoane disponibilizate
colectiv din Ministerul Apărării Naţionale;
- Organizarea şedintelor de consiliere, mediere şi Job Club pentru
un număr de 47 de persoane disponibilizate;
- Reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a unui număr de 14
persoane disponibilizate colectiv din MApN.
Costul proiectului: Aproximativ 5.700 EURO (echivalent lei)
Finanţatori - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Damboviţa (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondială şi
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în cadrul Programului de
Redistribuire a Forţei de Muncă.

Social
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa Tineretului, parter
Telefon: (+40)245.620.702

antreprenorială pentru 90 de persoane;
- Asistenţă pentru obţinerea autorizaţiilor de functionare pentru
un număr de minim 20 de persoane;
- Obţinerea de autorizaţii şi organizarea şedinţelor individuale de
consultanţă în afaceri pentru un număr de minim 13 persoane ;
- Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii de
finanţări pentru un număr de minim 3 IMM-uri.
Costul proiectului: Aproximativ 5.700 EURO (echivalent lei)
Finanţatori: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondială şi
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

- Centrul de Formare Profesională Târgovişte
Grupul ţintă a fost reprezentat de persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Oferirea de cursuri de formare profesională pentru toate cele
80 de persoane,
Costul proiectului: Aproximativ 15.800 EURO (echivalent lei)
Finanţatori - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
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- Sub-Consultant pentru implementarea proiectului "EUROFEM
- promovarea culturii, cunoştinţelor şi aptitudinilor manageriale
moderne în rândul femeilor defavorizate din judeţul Dâmboviţa
şi sprijinirea lor să pătrunda pe piaţa europeană şi globală".
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Grupul ţintă a fost reprezentat de femeile defavorizate din
judeţul Dâmboviţa.
Principalele activităţi şi rezultate:
- Realizarea unui studiu regional privind oferta comparativă cu
necesităţile de formare antreprenorială ale grupului ţintă
- Implementarea a 4 module de instruire în domenii precum
marketing, standarde de calitate, etc;
- Consilierea a minim 500 de persoane;
- 200 de persoane instruite online sau direct ;
Costul proiectului: 108.988 EURO
Finanţatori: Programul PHARE
Servicii oferite:
- Servicii de formare profesională:
1. Iniţiere: (durată: între 60 - 105 ore)
		 - Manager de proiect - 60 ore - cod COR 241919
		 - Operator introducere, validare şi prelucrare date - 105
		 ore - cod COR 411301
2. Specializare: (durată: 264 ore)
		 - Asistent maternal profesionist - cod COR 513103
3. Perfecţionare: (durată: între 60 - 180 ore)
		 - Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 40
		 sau 80 de ore - cod COR 315219
		 - Consilier informare şi orientare privind cariera - 60 ore 		 cod COR 241208
		 - Agent comercial - 120 ore - cod COR 342101
		 - Contabil - 240 ore - cod COR 343302
		 - Evaluator competenţe profesionale - 90 ore - cod COR
		 241219
		 - Formator - 60 ore - cod COR 241205
		 - Inspector protecţie civilă - 120 ore - cod COR 123903

		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Inspector resurse umane - 60 ore - cod COR 342304
- Machior - 90 ore - cod COR 514107
- Manager resurse umane - cod COR 123207
- Montator pereţi şi plafoane din ghips carton - 120 ore cod COR 713406
- Secretară dactilografă - 180 ore - cod COR 411502
- Stilist protezist de unghii - 40 ore - cod COR 514110
- Manager al sistemelor de management de mediu - 120
ore - cod COR 242304

5. Calificare nivel II:(durată de 720 ore)
		 - Administrator pensiune turistică - cod NC 5121.2.4
		 - Bucătar - cod NC 5122.2.1
		 - Confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice - cod NC
		 7134.2.3
		 - Dulgher, tâmplar, parchetar - cod NC 7124.2.1
		 - Electrician exploatare medie şi joasă tensiune - cod NC
		 7245.2.6
		 - Fierar betonist, montator prefabricate - cod NC 7123.2.1
		 - Frizer - Coafor - Manichiust - Pedichiurist - cod NC 5141.2.1
		 - Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze - cod NC

Social
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa Tineretului, parter
Telefon: (+40)245.620.702

4. Calificare nivel I:(durata de 360 ore)
		 - Agent de curăţenie - cod NC 5149.1.2
		 - Îngrijitoare bătrâni la domiciliu - cod NC 5133.1.2
		 - Baby sitter - cod NC 5133.1.1
		 - Confecţioner asamblor articole din textile - cod NC
		 8286.1.2
		 - Crescător de păsări - cod NC 6122.1.1
		 - Lucrător finisor în construcţii - cod NC 7132.1.1
		 - Lucrător în comerţ - cod NC 5220.1.1
		 - Măcelar - cod NC 7411.1.2
		 - Manichiurist - pedichiurist - cod NC 5141.1.2
		 - Patiser - cod NC 7412.1.3
		 - Tapiţer - cod NC 7437.1.1
		 - Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve - cod
		 NC 7411.1.5
		 - Brutar - cod NC 7412.1.1
		 - Fochist - cod NC 8161.1.1
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7136.2.2
- Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic - cod NC
7214.2.1
- Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale cod NC 7214.2.3
- Lucrător social - cod NC 5139.2.2
- Mecanic auto - cod NC 7231.2.2
- Operator introducere, validare şi prelucrare date - cod NC
4113.2.1
- Ospătar - cod NC 5123.2.1
- Tinichigiu vopsitor auto - cod NC 7213.2.2
- Zidar, pietrar, tencuitor - cod NC 7122.2.1
- Frigotehnist - cod NC 7233.2.1
- Maşinist utilaje cale şi terasamente - cod NC 8332.2.1
- Sudor - cod NC 7212.2.1
- Electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV cod NC 7242.2.2

6. Calificare nivel III: (durată de 1080 ore)
		 - Agent imobiliar - cod NC 3413.3.1.
7. Competenţe comune: (96 ore / modul)
		 - Comunicare în limba engleză (nivel începator, mediu şi
avansat)
- Servicii de consiliere profesională
În cadrul activităţii noastre, un element deosebit de important
este consilierea profesională oferită clienţilor. Prin intermediul
acesteia se pot determina nevoile reale ale beneficiarilor şi
identifica soluţia cea mai potrivită pentru necesităţile acestora.
Personalul organizaţiei este instruit în scopul realizării unei
consilieri adecvate şi relevante pentru nevoile clienţilor. Pentru
a beneficia de astfel de servicii, vă rugăm să vă adresaţi unui
consilier ASSD.
- Servicii de mediere si plasare
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În urma realizării unei consilieri adecvate şi furnizării unor

Adresa sediului: Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa
Tineretului, parter
Date de contact:
- Telefon: (+40)245.620.702
- Fax: (+40)245.620.753
- Email: assd_tgv@yahoo.com
- Pagină web: www.assd.ro

Social
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1, Casa Tineretului, parter
Telefon: (+40)245.620.702

servicii de formare profesională, Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Dâmboviţa oferă şi posibilitatea obţinerii unui loc de muncă pentru
specializarea studiată sau alte specializari pentru care clienţii
manifestă interes şi deţin cunoştinţe şi deprinderi. Astfel, pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, consultanţii noştri
vă pot oferi informaţii despre locurile de muncă vacante, tehnici
de elaborare a unui Curriculum Vitae şi reguli esenţiale pentru
prezentarea la un interviu. De asemenea, putem interveni ca un
factor mediator între societatea angajatoare şi client, pentru a
înlesni comunicarea dintre cele doua părţi.
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Persoană de contact: Popescu Ana
Anul înfiinţării: 1999
Numărul de membri: 29
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop:
Conform statutului, Asociaţia Sutter are ca scop primordial
managementul global al protecţiei persoanelor vârstnice şi a
familiilor acestora în vederea integrării sociale. Ea susţine orice
măsură indicată pentru atingerea acestui scop şi în mod deosebit
tot ceea ce se leagă de desfăşurarea unui complex de activităţi
din care să rezulte mijloace cu ajutorul cărora să se realizeze
şi să administreze programe de dezvoltare şi ajutor. Obiectul
de activitatate îi permite asociaţiei să desfăşoare următoarele
activităţi şi acţiuni: acte de caritate, angajare, formare şi
perfecţionarea resurselor umane pentru atingerea scopului
propus. Stimularea şi promovarea de activităţi de studiu şi de
cercetare legate de problematica vastă a scopului asociaţiei,
organizarea de întâlniri profesionale pe aceasta temă. Cooperare
atât pe plan logistic cât şi prin subvenţii cu persoane fizice sau
juridice române sau străine, alte ONG-uri, care au obiective
şi scopuri asemănătoare şi cu organisme guvernamentale.
Acordarea de premii şi burse pentru tineri, contribuirea la
la construcţia de noi locaţii, extinderea, modernizarea sau
întreţinerea celor existente pentru case de copii sau camine de
bătrâni, acţionând ca sponsor general. În limita posibilităţilor să
acorde ajutor şi pentru alte categorii de persoane.
În vederea realizării obiectivelor cu caracter umanitar,
asociaţia va desfăşura şi activităţi economice proprii, păstrându-se caracterul nonprofit, beneficiul regăsindu-se în finanţarea
activităţilor din statut - organizarea de spectacole, manifestări
culturale etc. şi toate activităţile legate de acestea, precum şi
activităţi de agrement, jocuri, discotecă, videotecă, editare de
cărţi, reviste, alte publicaţii, operaţiuni editoriale, înfiinţarea unei
biblioteci, înfiinţarea de unităţi economice cu caracter productiv:

de produse alimentare, nealimentare, comercializarea acestor
produse, servicii diverse către populaţie, construcţii, cumpărări
şi închirieri de imobile, transporturi interne şi internationale de
mărfuri şi persoane, activităţi de turism intern şi internaţional,
agroturism. Toate beneficiile realizate din aceste activităţi
economice vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului asociaţiei.

În scopul atingerii obiectivelor declarate, Asociaţia Sutter îşi
desfăşoară activitatea în două direcţii:
A. Prima direcţie urmăreşte reprezentarea intereselor
locuitorilor comunei Conţeşti în faţa autorităţilor publice locale şi
din Bucureşti.
Cunoscând cel mai bine problemele cu care se confruntă
locuitorii din comună, Asociaţia Sutter a avut o contribuţie
semnificativă la imbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
din comună.
Au fost încheiate parteneriate cu diferite organizaţii din ţară
şi de peste hotare, s-au format şi se menţin contacte importante
la nivelul asociaţiei cu reprezentanţi ai altor organizaţii similare
din alte judeţe ale României, toate acestea pentru a reprezenta
interesele locuitorilor comunei Conţeşti și ale organizației.
Datorită bunelor rezultate pe care le-a obţinut de-a lungul
celor 9 ani de activitate, Asociaţia Sutter şi-a consolidat poziţia în
rândul locuitorilor din zonă si a altor ONG-uri.
B. A doua direcţie este sprijininirea locuitorilor comunei
Conţeşti prin furnizarea de servicii suport:
Până în prezent aceste servicii au implicat:
- Diseminarea de informaţii referitoare la modalităţi de
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă.
- Facilitarea contactelor între locuitorii comunei şi cadrele
medicale specializate din Bucureşti.
- Furnizarea de informaţii medicale gratuite locuitorilor comunei

Social
Sutter
Bucureşti, Intr. Serg. Costea Gh., nr. 7, Sector 2
Telefon: 021 2526493/0722666895

Obiective:
Principalele obiective ale Asociaţiei Sutter sunt:
		 1) Centrul de zi;
		 2) Şcoala de arte şi meserii;
		 3) Casa pentru bătrâni
		 4) Ferma biodinamică
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- Organizarea unor întâlniri periodice pentru aflarea problemelor
locuitorilor comunei Conţeşti şi pentru educaţia igienico-sanitară
a locuitorilor
- Consultanţă ce acoperă domenii diverse: combaterea şomajului
din zonă, iniţiative de dezvoltare economică locală, relaţia dintre
locuitorii comunei şi autorităţile publice locale, probleme juridice
şi legislative etc.
Prin întâlnirile periodice pe care le-a avut, Asociaţia Sutter a
urmarit:
- Să realizeze o examinare complexă a tuturor problemelor avute
de locuitorii comunei, totodată încercând şi găsirea unor soluţii
adecvate mijloacelor financiare deţinute de aceştia
- Să identifice opiniile membrilor comunităţii Conţeşti asupra
anumitor probleme economice
- Să informeze autoritatea publică locală şi centrală asupra unor
aspecte de bază ale activităţii locuitorilor comunei
- Să contribuie, prin natura şi calitatea informaţiilor şi analizelor,
la adoptarea unor soluţii şi măsuri realiste şi eficace, care să
contribuie la dezvoltarea satelor din comuna Conţeşti.
Principalele proiecte derulate:
Asociaţia Sutter a înfiinţat în ianuarie 2002 un departament
pentru managementul de proiecte, care să organizeze şi să
gestioneze activităţile de furnizare de servicii suport în comunităţi,
alte ONG-uri şi Instituţii Publice. Membrii acestui departament,
prin experienţa lor anterioară, competenţă şi profesionalism
vor contribui la buna desfăşurare a proiectului şi îndeplinirea
obiectivelor.
Experienţa în derularea unor proiecte similare
Asociaţia Sutter a derulat urmatoarele proiecte, a căror
descriere detaliată este prezentată în continuare:
1. Bunicii sociali: cu Fundaţia “Casa Familia” - Singureni;
Bambini (1999-2001) - Bucureşti; vizite la Singureni, stabilirea
de relaţii familiale cu copiii aflaţi în asistenţă, sprijin logistic şi
de relaţie cu instituţiile abilitate pentru a-şi rezolva problemele;
educarea membrilor asociaţiei pentru depăşirea mentalităţilor
discriminatorii privind copiii infestaţi cu virusul HIV/SIDA;
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participare la serbările de Craciun cu daruri, cu actori şi membri
ai asociaţiei, care au interpretat rolurile tradiţionale. Prin acest
proiect s-a urmărit refacerea relaţiei copii-vârsta a treia, prin
conştientizarea rolului fiecăruia în comunitate şi remodelarea
acestor relaţii pe structuri de tip familial, chiar dacă nu există o
ascendenţă sau descendenţă de sânge. Valorificarea şi educarea
resurselor afective pozitive ale celor două segmente de vârstă,
prin autocontrol şi educaţie.

3. Renovare Centru de zi: renovarea s-a efectuat pe perioada
martie 2001-octombrie 2001; s-a folosit forţa de muncă locală în
regie proprie. Echipa s-a constituit ad-hoc, din săteni care aveau
cursuri de calificare primară în meseriile de fierar betonist,
zidar, dulgher, tinichigiu, zugrav, etc. Coordonarea proiectului,
şi consilierea meşterilor, precum şi achiziţionarea de materiale
a fost asigurată de membrii asociaţiei. Nu au fost conflicte
de muncă. Proiectul s-a derulat în comuna Conteşti. A avut ca
scop amenajarea unui spaţiu pentru Centru de zi, antrenarea
comunităţii la susţinerea proiectelor locale.
4. Centru de zi: a avut ca activităţi principale întâlnirile
săptămanale pentru acordarea de consultanţă medicală, juridică
şi colectare de fonduri; la întâlniri participau, pe lângă membrii
comunităţii şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
specialişti în diverse domenii. Totodată se organizau aniversări,
sărbătorirea principalelor evenimente creştine, organizarea
de către localnici a unor reuniuni cu ocazia hramului bisericii, a
oaspeţilor din ţară şi din străinatate.
Proiectul s-a desfăşurat în comuna Conteşti. Proiectul a avut
ca scop familiarizarea, educarea populaţiei pentru cunoaşterea

Social
Sutter
Bucureşti, Intr. Serg. Costea Gh., nr. 7, Sector 2
Telefon: 021 2526493/0722666895

2. Tabere de pregătire pentru lucrători sociali: la ele au
participat studenţi de la diverse facultăţi ; cei de la facultăţile
de asistenţă socială, sociologie au organizat şi au coordonat
activitatea de teren, de monitorizare a datelor; aceste tabere
s-au desfăşurat pe perioada vacanţelor, îndeosebi a celor de
vară, 2000-2002, în comuna Conteşti. Proiectul pune în lucru
voluntariatul ca tip de practică comunitară, iar asociaţia îşi
actualizează baza de date.
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contextului de legislaţie comunitar-europeană, standardele
europene pentru sănătate, igienă, alimentaţie, valorificarea
resurselor, protecţia bătrânilor, copiilor, codul etic al afacerilor,
recuperarea experienţelor pozitive din cultura şi civilizaţia zonală.
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5. Vacanţă la Conteşti: ea s-a adresat tuturor copiilor şi adulţilor;
s-a derulat pe cheltuiala proprie realizată din donaţiile făcute de
membrii asociaţiei; până acum am avut acţiuni desfăşurate cu
copiii din cartierul Chitila, cu familii din Italia, cu parohia romanocatolică "Maica îndurerată"; au avut loc întreceri sportive între
oaspeţi şi membrii comunităţii, pregătirea şi servirea mesei
comune, jocuri, cântece, expoziţii de icoane, dialoguri civice,
de educaţie, planuri pentru valorificarea resurselor printr-o
activitate comună. Proiectul ar putea continua prin implicarea
ordonatorilor de credite pentru fonduri structurale. Proiectul
are ca scop educarea sătenilor pentru înţelegerea diferenţelor
etnice, religioase, sociale, de educaţie şi economice.
6. Cămin pentru bătrâni: colectare de fonduri, aplicaţii de
proiecte de finanţare, colectare de echipamente, organizarea
echipei de coordonare, pregătirea ei, identificarea şi rezolvarea
pe cale juridică a problemelor de proprietate pentru edificiul
şi terenul aferent destinate căminului, respectiv de cadastru
şi publicitate imobiliară. Proiectul are ca scop crearea unui
asezământ de retragere pentru vârstnici, medicalizat, temporar
şi/sau permanent. Are scop comunitar şi diseminează ideea
responsabilizării. Se desfaşoară în comuna Conteşti.
Adresa sediului: Bucureşti, Intr. Serg. Costea Gh., nr. 7,
sector 2
Date de contact:
- Telefon: 021 2526493/0722666895
- Email: assutter@yahoo.com

Asociaţia Târgovişte spre Europa
Director executiv: Dojană Gabriel Andi
Anul înfiinţării: 2002
Numărul de membri: 3
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
- Consultanţă în domeniul plasării forţei de muncă
- Consiliere privind cariera
- Consultanţă privind dezvoltarea resurselor umane
- Informare şi consiliere pentru cetăţeni
- Promovarea democraţiei
- Proiect design pentru accesarea fondurilor structurale
europene
- Realizarea şi implementarea proiectelor cu şi pentru tineri
- Consultanţă în managementul proiectelor europene
- Formarea profesională a adulţilor prin cursuri autorizate
CNFPA
- Analize şi strategii organizaţionale
- Studii de cercetare
- Evaluare de personal

Social
Asociaţia Târgovişte spre Europa
Târgovişte, Bd. Regele Carol I, bl. G4, et. 1
Telefon: 0245640383; 0722452274

Scop:
Ajutorarea persoanelor vulnerabile sau aflate în dificultate prin
informare, consiliere şi training, cu grad înalt de profesionalism,
implicare, onestitate şi devotament, pentru creşterea calităţii
vieţii în comunităţile locale şi revitalizarea spiritului românesc
prin valorile europene.

Principalele proiecte derulate:
- Servicii de consiliere pentru
persoanele condamnate penal şi
eliberate din detenţie
ATE a implementat în 2006 un
proiect finanţat prin Programul
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PHARE pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 2003 “Servicii de
consiliere pentru persoanele condamante penal şi eliberate din
detenţie” în care s-a oferit consiliere şi sprijin persoanelor care
execută munca în folosul comunităţii în jud. Dâmboviţa şi femeilor
deţinute la penitenciarul Târgşor Rezultate: 120 de condamnaţi
consiliaţi, 90 instruiţi, 24 reintegrati
Finanţator: Uniunea Europeană prin CFCU Ministerul
Finanţelor Publice, Asoc. Târgovişte spre Europa
Costuri: 44.670 EURO, Durata 12 luni
- Dezvoltarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă prin
reţele regionale şi naţionale
ATE a implementat în anul 2007 proiectul „Dezvoltarea
serviciilor de ocupare a forţei de muncă prin reţele regionale
şi naţionale”, proiect finanţat prin Programul PHARE 2004Societatea Civilă Componenta Dezvoltării Sectorului ONG.
Proiectul implementat la nivel naţional a creat o reţea sustenabilă
de ONG-uri furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă
active în diverse regiuni ale ţării.
Rezultate: Realizarea Federaţiei naţionale de ONG furnizoare
de servicii de ocupare a fortei de muncă – RONOR- „Reteaua
Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare din România”
alcătuită din 40 de ONG din toate regiunile de dezvoltare ale
ţării, sesiuni de training specializat privind servicii de ocupare
şi formare profesională a adulţilor, fonduri structurale si de
dezvoltare rurală.
Finanţator: Uniunea Europeană prin CFCU Ministerul
Finanţelor Publice, Asociatia Târgovişte spre Europa
Costuri: 62.580 EURO, Durata 10 luni
- Reţea de centre de dezvoltare
a resurselor umane în mediul rural
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Dezvoltare a Resurselor Umane.
ATE a implementat în 2008 proiectul
„Reţea de Centre de Dezvoltare
a Resurselor Umane în mediul
rural”, finanţat prin Phare 2005

- Servicii integrate de dezvoltarea resurselor umane pentru
întreprinderi din judeţul Dâmboviţa
ATE a implementat în 2008
proiectul „Servicii integrate de
dezvoltare a resurselor umane
pentru întreprinderi din jud.
Damboviţa”, finanţat prin Phare
2005
Dezvoltarea
Resurselor
Umane – Promovarea învăţării
pe parcursul întregii vieţi pentru
calificarea şi recalificarea forţei de muncă, prin care 3 intreprinderi
din jud. Dâmboviţa beneficiază de un pachet de servicii de
evaluare personal/formare in managementul resurselor umane/
realizare de strategii de dezvoltare a resurselor umane oferite de
specialiştii Asociaţiei Târgovişte spre Europa
Rezultate: 250 de salariaţi beneficiari de servicii de dezvoltare
a resurselor umane :
organizarea de cursuri de fomare a

Social
Asociaţia Târgovişte spre Europa
Târgovişte, Bd. Regele Carol I, bl. G4, et. 1
Telefon: 0245640383; 0722452274

Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri Active de Ocupare, prin
care se crează în jud. Dâmbovţa, în 20 de comune membre ale
Grupului de Acţiune Locală Dâmboviţa Nord o reţea de 20 de
Centre de dezvoltare a resurselor umane
Rezultate: 400 de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă din mediul rural beneficiare de servicii de dezvoltare a
resurselor umane : organizarea de cursuri de fomare a adulţilor în
Formator, Dezvoltare personală (comunicare, negociere, Tehnici
de căutare a locului de muncă), Operator calculator, Formare
antreprenorială, Formare în Manager de proiect cu specializare
în Accesarea Fondurilor europene, cursuri de calificare/iniţiereperfecţionare în meseriile de operator calculator, agent vanzări,
lucrator în comerţ, ţesător manual, limba engleză, manager
proiect, ospătar, bucătar, evaluarea competenţelor profesionale
pentru ocupaţiile de „Comerciant vânzător” sau „Ţesător
manual”, evaluarea abilităţilor cognitive, evaluare psihologică,
evaluarea intereselor profesionale.
Finanţator: Uniunea Europeană prin MMFES, AMPOSDRU,
Asociatia Târgovişte spre Europa
Costuri: 160.375 euro, Durata 12 luni
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adulţilor în managementul resurselor umane, analiza profilului
postului, evaluarea salariatului privind abilităţile cognitive,
evaluare psihologică, evaluarea intereselor profesionale si
analiza compatibilităţii salariatului cu postul ocupat, realizarea a
3 strategii de dezvoltare a resurselor umane ale intreprinderilor
partenere.
Finanţator: Uniunea Europeană prin MMFES AMPOSDRU,
Asociatia Târgovişte spre Europa
Costuri: 65.880 euro, Durata 10 luni
- Servicii de reintegrare socio-profesională pentru femeile de
etnie rromă care execută o pedeapsă privativă de libertate
ATE a implementat începând cu luna aprilie 2008, pentru o
perioadă de 12 luni proiectul „Servicii de reintegrare socioprofesională pentru femeile de etnie rromă care execută o
pedeapsă privativă de libertate” finanţat de UE prin programul
Phare 2006 Coeziune economică şi socială - Dezvoltarea
resurselor umane - Măsuri de incluziune socială, în parteneriat
cu Penitenciarul de Femei Târgşor şi Federaţia „Reţeaua
Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare din România”
(RONOR)
Proiectul a avut ca scop crearea şi dezvoltarea unui sistem de
servicii integrate (informare, consiliere, formare) pentru 120 de
femei de etnie rromă aflate în detenţie în Penitenciarul Târgşor,
precum şi dezvoltarea de servicii de informare, consiliere,
mediere şi plasare pentru 20 de femei de etnie rromă care se
eliberează din Penitenciarul Târgşor, în vederea integrării sociale
şi profesionale.
Rezultate: 120 femei de etnie rromă deţinute la Penitenciarului
Târgşor informate şi consiliate profesional, juridic, evaluate
profesional din punct de vedere al aptitudinilor cognitive.
Finanţator: Uniunea Europeană prin MMFES AMPOSDRU,
Asociatia Târgovişte spre Europa
Costuri: 106290 euro
- Educaţie pentru drepturile omului în mediul rural din judeţul
Dâmboviţa
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Social
Asociaţia Târgovişte spre Europa
Târgovişte, Bd. Regele Carol I, bl. G4, et. 1
Telefon: 0245640383; 0722452274

Începând cu luna decembrie
2008 Asociaţia „Târgovişte spre
Europa”, având ca partener
Asociaţia
Pro Democraţia şi
ca asociat Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa, a implementat
proiectul „EDUCAŢIE PENTRU
DREPTURILE OMULUI ÎN MEDIUL
RURAL DIN JUD. DÂMBOVIŢA”
finanţat prin Programul Phare 2006 Creşterea rolului societăţii
civile în procesul de integrare a României – Dezvoltarea sectorului
ONG şi educaţie civică.
Rezultate: peste 100 de ONG informate prin retelele de lucru
privind realizarea proiectului; 8 reprezentanti ai ONG formaţi ca
formatori de formatori; 80 de cadre didactice din mediul rural
formati in domeniul educatiei pentru drepturile omului; 8 elevi
voluntari ai ONG formati in domeniul educatiei pentru drepturile
omului; 80 analize a nevoilor de informare si educare a elevilor de
12-15 ani din mediul rural realizate pe baza a 1600 de chestionare
de evaluare; 80 de ateliere de lucru organizate cu 1600 de copii
din mediul rural; 1600 de elevi in varsta de 12-15 ani participanti
activ la atelierele de lucru cu tema promovarea si protejarea
drepturilor omului organizate in mediul rural.
Finanţator: Uniunea Europeană prin CFCU Ministerul
Finanţelor Publice, Asociaţia „Târgovişte spre Europa”
Costuri: 76.784 EURO, Durata 7 luni
Adresa sediului: Târgovişte, Bd. Regele Carol I, bl. G4, et. 1
Date de contact:
- Telefon: 0245640383; 0722452274
- Fax: 0245640383
- Email: ate.office@yahoo.com
- Pagină web: www.atse.ro
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Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România
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Preşedinte: Gheorghe Popescu
Anul înfiinţării: 1874
Numărul de membri: 6000
Tipul organizaţiei: De utilitate publică
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Scop:
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este o
organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce
Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară autorităţii publice şi abilitată
prin lege să asigure asistenţă umanitară în caz de dezastre şi să
vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Conform Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
nr. 139/1995 Art.1, şi Statutului său, Crucea Roşie Română este
persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală,
apolitică şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu
caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor umanitar, auxiliară a
autorităţilor publice.
Scurtă descriere a activităţii: Legea nr. 524/2004, Art. 8. –
„Societatea Naţională de Cruce Roşie din România’’se bucură de
protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de
utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor
publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda”.
Principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România sunt (Legea nr. 139/ 1995, Art. 11.):
a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să
se pregătească şi să acţioneze, ca auxiliară a autorităţilor publice,
în toate domeniile prevazute de Convenţile de la Geneva din 1949
şi în favoarea tuturor celor aflaţi în
suferinţă, atat persoane civile, cât şi
militare;
b) să contribuie la ameliorarea
stării de sănătate, la prevenirea
îmbolnăvirilor şi la alinarea
suferinţelor
prin
programe

Principalele proiecte derulate:
- Pregătire şi intervenţie în caz de dezastre
- Furnizare de servicii sociale vârstnicilor
- Furnizare de servicii sociale persoanelor vulnerabile
- Training şi formare profesională

Social
Societatea Naţională de Cruce Roşie
Târgovişte, str. Al.I. Cuza, nr. 1
Telefon: 0245 211 294

de întrajutorare în beneficiul
colectivităţii;
c) să organizeze, la nivel naţional
sau local, după caz, servicii de
ajutoare de urgenţă în favoarea
victimelor dezastrelor, indiferent
de cauzele şi natura acestora;
d) să recruteze, să instruiască şi
să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii
sale;
e) să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile
specifice;
f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform
legii;
g) să organizeze şi să participe la acţuni internaţionale
de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura
dezastrelor;
h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi
tineretului, acţiunile sale, cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale
de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi Principiile
fundamentale ale Crucii Roşii, idealurile păcii, respectului şi
înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele;
i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe
de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară
activităţi umanitare, cu ministere şi alte instituţii de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi
locale, în vederea realizării misiunii
sale umanitare;
j) să participe, pe baza
programelor iniţiate de Ministerul
Sănătăţii, la recrutarea donatorilor
de sânge, la combaterea unor
epidemii şi la alte acţiuni.
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- Educaţie pentru sănătate
- Cursuri de prim ajutor
- Asistarea spectacolelor, activităţilor sportive şi a festivalelor,
pentru a acorda prim ajutor, în caz de nevoie.
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Adresa sediului: Târgovişte, str. Al.I. Cuza, nr. 1
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Date de contact:
- Telefon: 0245 211 294
- Fax: 0245 211 294
- Email: crrdb@yahoo.com
				 crucearosie.dambovita@gmail.com
- Pagină web: http://www.crucearosie.ro/despre-noi/filiale/
DB.html

ALIAT
Reprezentant: Petrovici Constantin
Anul înfiinţării: 2008
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Obiective:
Pentru atingerea scopului sau, Asociaţia ALIAT Târgovişte
desfăşoara activităţi şi programe specifice în urmatoarele
domenii:
- Facilitarea/stimularea participării tinerilor în societate;
- Atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la
marginalizare şi excludere socială ;
- Stimularea creativităţii tinerilor
- Promovarea mobilităţii tinerilor
Aceste programe vor viza:
a) Participarea economică:
- Cresterea gradului de participare a tinerilor la viaţa
economică;
- Dezvoltarea aptitudinilor antrepenoriale la tineri;
- Acordarea de consultanţă privind orientarea profesională/
optimizarea raportului dintre cerere şi ofertă;
- Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
- Organizarea de cursuri de calificare, recalificare şi
perfecţionare pentru tineri;

Tineret
ALIAT
Telefon: 0723076560

Scop:
Asociaţia ALIAT Târgovişte are ca scop elaborarea, organizarea
şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi
formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor
democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti, iniţierea şi
dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei
sociale, de reconversie profesională precum şi proiecte pentru
furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin
financiar menite să sprijine comunităţile (administraţie, instituţii
publice, agenţi economici, sindicate, O.N.G. -uri etc.) în atingerea
obiectivelor propuse prin strategiile de dezvoltare economicosociale.
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- Dezvoltarea abilităţilor tinerilor în utilizarea tehnologiei
informaţionale;
- Valorificarea superioară a potenţialului tinerilor de
înaltă calificare în domenii de vârf (diminuarea “exodului de
inteligenţă”).
b) Participarea civică/implicarea tinerilor în actul decizional:
- Sensibilizarea instituţiilor publice asupra problematicii
specifice tinerei generaţii;
- Promovarea participării tinerilor la actul decizional;
- Responsabilizarea tinerilor şi deplasarea accentului de la
abordarea tineretului ca "problemă" la abordarea sa ca "resursă";
- Încurajarea apariţiei de noi structuri asociative şi a dezvoltării
celor existente;
- Sprijinirea reorganizării şi dezvoltării consiliului judeţean al
tineretului;
- Dezvoltarea de parteneriate între Asociaţia ALIAT Târgovişte,
structurile de tineret şi instituţiile administraţiei publice la nivel
local şi central/facilitarea consultării/dialogului între autorităţile
centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret;
- Organizarea/dezvoltarea structurii de centre/birouri/puncte
de informare şi consultanţa pentru tineret/crearea şi dezvoltarea
unor reţele de informare specifice;
- Optimizarea fluxului informaţional privind politicile de
tineret;
- Sprijinirea initiativelor tinerilor/constientizarea funcţiilor
specific promotoare ale organizaţiilor neguvernamentale de şi
pentru tineret (socializare-integrare-participare);
- Facilitarea accesului tinerilor la servicii publice specifice;
- Sprijinirea accesului tinerilor la infrastructuri specifice.
c) Participarea culturală:
- Creşterea consumului cultural în rândul tinerilor;
- Stimularea creativităţii culturale;
- Promovarea şi susţinerea tinerelor talente, cu accent pe cele
defavorizate social.
- Organizarea de manifestari cultural-artistice (festivaluri,
concursuri, alte spectacole pentru copii şi tineri) precum şi
participarea la manifestări cultural-artistice organizate în ţară sau
străinătate.
d) Participarea la educaţie:

Tineret
ALIAT
Telefon: 0723076560

- Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale
pentru tineret/facilitarea accesului tinerilor la aceasta ofertă prin
promovarea programului de înfiinţare şi dezvoltare a unei reţele
de centre/birouri de tineret;
- Facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de învăţământ şi
piaţa muncii;
- Formarea de formatori în domeniul educaţiei nonformale;
- Promovarea cunoaşterii culturii şi tradiţiilor naţionale în
procesul educaţional;
- Marcarea/sărbătorirea unor evenimente specifice tinerilor
(Ziua adolescentului etc.);
- Activităţi de educare în domeniul protecţiei mediului şi
încurajarea sportului şi turismului pentru tineret.
e) Atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la
marginalizare şi excludere socială:
- Dezvoltarea de activităţi cu specific de prevenţie şi combatere
a factorilor specifici de risc, în vederea reducerii numărului de
tineri aflaţi în pericol sau în situaţie de marginalizare sau excludere
socială;
- Informarea tinerilor asupra riscului reprezentat de abandonul
şcolar şi a necesităţii adaptării la cerinţele pieţei muncii.
f) Stimularea creativităţii tinerilor:
- Activităţi stimulative pentru tinerii cu potenţial creativ
deosebit
- Dezvoltarea de centre de excelenţă pentru tinerii cu potenţial
ridicat.
g) Promovarea mobilităţii tinerilor:
- Încurajarea dezvoltării de parteneriate internaţionale între
organizaţii neguvernamentale de tineret din jud. Dâmboviţa şi
cele similare din alte ţări/încurajarea schimburilor interculturale
de tineret;
- Atragerea de manifestări internaţionale ale tineretului şi
promovarea imaginii României în lume.
Principalele proiecte derulate:
- Campania „Labirint” reprezintă un proiect prin care ne-am propus
să conştientizăm tineretul în privinţa rolului său în societate, dar
şi în ceea ce priveşte pericolele la care este expus: consumul de
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alcool şi droguri, violenţe de orice fel, sex neprotejat etc. Prin
proiectul “LABIRINT” am dorit să ajungem la inimile a mii de tineri
pentru a încerca să-i prevenim în legătură cu aceste elemente
care, vrem sau nu vrem, fac parte din apanajul vremurilor pe
care le trăim. Principalul mod de expresie al proiectului a fost
spectacolul de teatru-experiment, interpreţii spectacolului
fiind tineri elevi şi studenţi târgovişteni. La un anume moment
şi spectatorii au devenit deveni “eroi” ai întâlnirii, manifestarea
având şi caracter interactiv. La întâlnirile cu spectatorii au
participat şi cadre medicale precum şi ale ministerului de interne
ce au vorbit despre efectele nefaste ale bolilor cu transmitere
sexuală, ale violenţelor de orice tip şi ale consumului de alcool şi/
sau droguri.
- Centru de consiliere şi informare antrepenorială pentru
tineret.
Proiect derulat în parteneriat cu MTS prin DJTS DâmboviţaCompartimentul Tineret;
- Servicii de consiliere în carieră pentru tinerii defavorizaţi
Proiect finanţat de M.E.C.T. prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa – Compartimentul Tineret în cadrul programului
Atenuarea Impactului Factorilor de Risc care Conduc la
Marginalizare şi Excludere Socială;
- “Job club tin - Informare şi consiliere în carieră pentru tineri”
este un proiect finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret
– Compartimentul Tineret Dâmboviţa;
- Centru de consultanţă şi asistenţă pentru IMM-uri
Proiect finanţat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
Banca Mondială prin Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei
de muncă Dâmboviţa în cadrul Programului de masuri active de
combatere a somajului;
- Centru de ocupare pentru personalul dispionibilizat din
unităţi aparţinând M.Ap.N.
Proiect finanţat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
Banca Mondială prin Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei

de muncă Dâmboviţa în cadrul programului de masuri active de
combatere a somajului ;
- “WOMEN VOTERS CAN DO IT” Campanie de promovare a
femeilor în viaţa politică iniţiată de fundaţia “Şanse Egale Pentru
Femei” Iaşi şi susţinută de Pactul de stabilitate pentru Europa
de sud-est. La buna desfăşurare a acestui proiect Primăria
municipiului Târgovişte a contribuit cu Sala de Festivităţi.
Date de contact:
- Telefon: 0723076560
- Email: Aliat2008@gmail.com
- Pagină web: http://asociatiaaliattargoviste.blogspot.com/

Tineret
ALIAT
Telefon: 0723076560
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ARED
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Preşedinte: Milea Cornelia
Anul înfiinţării: 2001
Numărul de membri: 82
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop:
• Să formeze specialişti în domeniul educaţiei
• Să informeze şi să ofere adulţilor abilităţi necesare
educaţiei de durată
• Să prevină neglijarea şi abandonul copilului prin consilierea
familiilor
• Să desfăşoare activităţi cu copii, tineri şi adulţi privind
educaţia prin şi pentru valori
• Să devină suport pentru familii şi copii în dificultate
Obiective:
- Susţinerea familiilor defavorizate, informarea şi educarea
părinţilor sau a persoanelor care se ocupă de creşterea şi
educarea copiilor cu privire la nevoile de dezvoltare ale acestora.
- Prevenirea abandonului şcolar şi familial, a neglijenţei,
eliminarea instituţionalizării copilului.

- Promovarea drepturilor copilului în familie şi comunitate.
- Formarea tinerilor ca viitori părinţi.
- Formarea continuă a cadrelor didactice care lucrează cu copii
şi adolescenţi în vederea educaţiei nonformale.

- Implicarea organizaţiilor neguvernamentale din judeţul
Dâmboviţa în dezvoltarea abilităţilor de viaţă a copiilor din mediul
rulal cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate - parteneriat în
proiect finanţat de Phare.
- Educaţie pentru drepturile omului cu copii şi adoleşcenţi în
comunităţile de rromi - finanţare UNICEF.
- Educaţie pentru sănătate - program de prevenire HIV/SIDA
cu adolescenţi din mediul rural - finanţare UNICEF.

Tineret
ARED
Târgovişte, B-dul I.C. Bratianu, bl. D6, sc. E, ap. 2
Telefon: 0245-611619, 0727833555

Scurtă descriere a activităţii:
ARED este asociaţia care ajuta copiii din familiile defavorizate
creându-le condiţii pentru existenţă şi educaţie, ajută tinerii
pentru pregătirea lor privind viaţa de familie. De asemenea
ARED formează specialişti în domeniul educaţiei ca activitate
independentă şi continuă în instituţii de învăţământ, în centre
comunitare, în centre de zi.
Principalele proiecte derulate:
- Suport comunitar pentru copil şi famile- Reţeaua Centrelor
de Resurse comunitare în sprijinul copilului şi a familiei - finanţare
World Learning.
- Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie în
mediul rural în jud. Dâmboviţa - finanţare World Learning.
- Programa scolară pentru educarea elevilor liceelor
pedagogice ca viitori părinţi - finanţare UNICEF.

Adresa sediului: Târgovişte, B-dul I. C. Brătianu, Bl. D6, Sc. E,
ap. 2
Date de contact:
- Telefon: 0245-611619 si 0727833555
- Fax: 0245 611619
- Email: aredtgv@yahoo.com
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Tineri pentru Tineri
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Reprezentant: Tamara Iscru
Anul înfiinţării: 1995
Numărul de membri: 45
Tipul organizaţiei: Fundaţie
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Scop:
Accesul tinerilor la informarea privind sănătatea reproducerii
şi educaţia pentru viaţa de familie.
Scurtă descriere a activităţii: Programele derulate au fost
realizate pe baza unui program de educaţie nonformală agreat
de Ministerul Educaţiei.
Finanţarea a fost din Fondul ONU pentru Populaţie, Fondurile
Structurale şi alte granturi mai mici.
Principalele proiecte derulate:
- Creşterea accesului tinerilor la educaţie şi servicii prietenoase
de sănătatea reproducerii.
- Prevenirea ITS, HIV/SIDA în rândul tinerilor de 15-25 de ani prin
programe de Comunicare pentru Schimbarea Comportamentului.
- Prin Programul Naţional de Educaţie pentru Sănătate în
Şcoala Românească s-a urmărit introducerea educaţiei pentru
sănătate ca opţional în sistemul de educaţie.
- Zonă de Informare a Tinerilor – Îmbunătăţirea sănătăţii
reproducerii tinerilor din România. S-a realizat creşterea accesului
tinerilor la servicii prietenoase adresate acestora (consiliere
psihologică şi planificare familială) prin crearea unui centru pilot
care să furnizeze aceste servicii.
- Prevenirea ITS/ HIV/ SIDA în unităţile militare ale MApN
din România. A avut ca scop creşterea numărului de activităţi
IEC implementate cu regularitate în unităţile militare de către
personalul medical şi ne-medical al MApN; creşterea nivelului
evaluărilor de risc personal şi al cunoştinţelor cu privire la
beneficiile folosirii corecte a prezervativului; creşterea numărului
de recruţi care raportează folosirea corectă a prezervativului cu
ocazia celui mai recent contact sexual.

- Prevenirea ITS/ HIV/ SIDA în unităţile şi şcolile militare ale
MIRA a urmărit de asemenea creşterea numărului de activităţi
IEC implementate cu regularitate în unităţile şi şcolile militare
de către personalul medical şi ne-medical al MIRA; creşterea
nivelului evaluărilor de risc personal şi al cunoştinţelor cu privire la
beneficiile folosirii corecte a prezervativului; creşterea numărului
de recruţi care raportează folosirea corectă a prezervativului cu
ocazia celui mai recent contact sexual.

Tineret
Tineri pentru Tineri
Bucureşti, str. Icoanei, nr. 29A, sector 2
Telefon : 021 212 03 63; 0722 635 314; 0722 635 314

Adresa sediului: Bucureşti, str. Icoanei, nr. 29A, sector 2
Date de contact:
- Telefon: 021 212 03 63; 0722 635 314; 0722 635 314
- Fax: 021 212 03 63
- Email: office@y4y.ro
- Pagină web: www.y4y.ro
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Reprezentant: Victoria Harhoiu
Anul înfiinţării: 1993
Numărul de membri: 14; activi 4, colaboratori plătiţi 1,
colaboratori voluntari 8
Tipul organizaţiei: Fundaţie
Scop:
a) să recompenseze elevii cu premii, bani sau burse, dacă
îndeplinesc condiţiile:
• Situaţie financiară şi socială precară;
• Medie generală anuală peste 8.00 (opt);
• Premii la concursurile şcolare (faza naţională sau regională);
• Media 10.00 (zece) la purtare;
• Să nu fi fost corigenţi în acel an şcolar.
b) să ajute persoanele aflate în dificultate cu servicii, bani sau
în natură.
Definim noţiunea « persoane aflate în dificultate » astfel:
• Copii sau tinerii a căror familie nu le asigură condiţii minime
de trai sau sunt în situaţia de abandon şcolar;
• Vârstnicii cu vârsta de peste 70 ani, cu pensie sub cea
minimă pe economie sau singuri;
• Alte categorii de persoane care fac dovada că luptă cu
neajunsurile.
c) să resocializeze pensionarii activi care doresc să se implice
în activităţi pentru sine sau de voluntariat.
Scurtă descriere a activităţii:
• Întocmirea dosarului cu documente doveditoare pentru
persoanele care beneficiază de ajutor din partea Fundaţiei Andrei;
• Informare şi consiliere a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă;
• Emiterea de adeverinţă – cum şi pentru cât timp au avut
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Tineret
Fundaţia „Andrei”
Adresa: Târgovişte, str. 9 Mai, bl. 13, sc. A, ap. 4
Telefon: 0730247473; 0245220747

un loc de muncă, pentru persoanele aflate în plata ajutorului de
şomaj sau a ajutorului social – dacă sunt înscrise în baza noastră
de date;
• Căutare de locuri de muncă, în principal în domeniul
serviciilor casnice (îngrijire copii şi vârstinici la domiciliu, îndrumare
pedagogică şcolari mici, asistenta I.T., menaj, grădinărit);
• Informarea grupurilor ţintă despre serviciile prestate de
fundaţie;
• Selecţia cererii şi ofertei forţei de muncă de către fundaţie;
• Crearea bazei de date preliminară;
• Interviul şi testarea psihologico-interne;
• Gestionarea electronică a bazei de date;
• Întocmirea “Dosarului personal” pentru ofertanţii de forţă
de muncă selectaţi;
• Consilierea, instruirea persoanelor selectate;
• Interviul angajator – angajat cu medierea fundaţiei;
• Medierea între angajat şi angajator în vederea angajării
persoanelor aflate în baza de date a fundaţiei;
• Semnarea contractelor: angajator – fundaţia şi fundaţie –
angajat;
• Menţinerea relaţiei cu AJOFM (Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă) Dâmboviţa;
• Iniţierea cursurilor de formare profesională a adulţilor
pentru calificare sau perfecţionare (îngrijire copii sau vârstnici la
domiciliu, Contabilitate, Inspector resurse umane);
• Preocupare pentru accesare de fonduri europene;
Principalele proiecte derulate:
1. Recompensarea elevilor cu premii, bani sau burse, dacă
îndeplinesc anumite condiţii;
2. Informarea şi consilierea persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă;
3. Medierea forţei de muncă pe piaţa internă a muncii,
Dâmboviţa;
4. Iniţiere în socializarea virtuală a pensionarilor;
5. Colaborare în proiectul „Antreprenorul” desfăşurat de
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firma Global Commercium – Spania;
6. Partener în proiectul „Pactul regional pentru ocupare
şi incluziune sociala-regiunea Sud Muntenia” desfăşurat de
Universitatea Valahia Târgovişte.
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Adresa sediului: Targoviste str.9 Mai, bl. 13, sc A, ap. 4, parter,
zona Caraiman
Date de contact:
- Telefon: 0730247473 ; 0245220747
- Email: victoria_harh@yahoo.com

EUROPE DIRECT Târgovişte
Reprezentant: Vlăduț Andreescu
Anul înfiinţării: 2009
Numărul de membri: 200
Tipul organizaţiei: Centru comunitar de informare europeană
Scop:
Misiunea Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște este de a
promova o cetățenie europeană activă și informată prin aducerea
informației europene mai aproape de toți cetățenii județului
Dâmbovița, indiferent de zona din care provin (rurală sau urbană).

Valorile promovate de către Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște sunt: drepturile europene ale omului, voluntariatul,
promovarea cetățeniei europene active, combaterea sărăciei și
a excluziunii sociale, combaterea discriminării, un mediu curat și
sănătos ș.a

Tineret
EUROPE DIRECT Târgovişte
Adresa: Târgovişte, str. Stelea, nr. 2
Telefon: 0345 100581

Viziunea organizației este de a întări capacitatea cetățenilor
de a înțelege oportunitățile pe care le-au dobândit odată cu
integrarea în Uniunea Europeană și de a accesa alte surse
specializate, precum și de a-i sensibiliza în legatură cu importanța
dezbaterii.

Scurtă descriere a activităţii:
Informarea tuturor cetățenilor, fără discriminare, despre
politicile, instituțiile și oportunitățile oferite de Uniunea
Europeană. Totodată, EUROPE DIRECT Târgoviște acționează ca
un liant între diferiții actori ai societății civile, autoritățile publice
locale și cetățeni. Prin intermediul său, oamenii pot afla cum
pot contacta anumite instituții europene și cum își pot apăra
drepturile dacă acestea le sunt încălcate.
Proiecte derulate:
EUROPE DIRECT Târgoviște a coordonat în județul Dâmbovița
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diferite proiecte pentru un mediu sănătos și un viitor mai bun
pentru tineri provenind din medii sociale defavorizate. Printre
acestea se află: Recycle, Raft, Race (2009), Let s Do It, Romania!
(2010), Dâmbovița – tineri voluntari în lupta împotriva sărăciei și
a excluzinuii sociale (2010-2011) și multe alte proiecte inițiate de
către alte instituții publice din județ.
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Adresă: Str. Stelea, nr. 2, Targoviste, cod 130018

82

Date de contact:
- Telefon: 0345 100581
- Fax: 0345 100582
- E-mail: office@edtargoviste.ro
- Site web: www.edtargoviste.ro
- Pagină de facebook:
					 www.facebook.com/europe direct targoviste

Fundaţia Judeaţeană pentru Tineret
Dâmboviţa (FTD)
Reprezentant: Matei Mircea
Anul înfiinţării: 1990
Numărul de membri: 11 ONG-uri de tineret, peste 200 de
tineri prin reprezentare
Tipul organizaţiei: Fundaţie
Scop:

Scurtă descriere a activităţii:
FTD se implică în mod activ în promovarea unei politici de
tineret propice dezvoltării şi afirmării tinerei generaţii din toate
punctele de vedere (social, cultural, profesional etc.), formal şi
nonformal, atât pe plan local şi regional cât şi pe plan naţional şi
internaţional
Şi-a adus contribuția pe plan naţional şi local în acţiuni privind
Legea Tinerilor, Legea Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret,
procesul de desemnare a experţilor reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale în Consiliul Economic şi Social, rolul
voluntariatului în dezvoltarea economică şi socială a comunității
locale, Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară,
Parteneriat și cooperare între APL şi ONG, campanie privind
alegerile pentru Parlamentul European etc.

Tineret
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret
Adresa: Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1
Telefon: 0245 214389

Are ca scop elaborarea, organizarea şi susţinerea de programe
specifice privind instruirea, educarea şi formarea tineretului în
spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor
societăţii româneşti.

Proiecte derulate:
FTD se constituie ca principal catalizator al activităţii de tineret
din judeţul Dâmboviţa, Casa Tineretului Târgovişte, aflată în
patrimoniul FTD, fiind locul de desfăşurare a numeroase activităţi
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de şi pentru tineret.
În Adunarea Generală a FTD sunt reprezentate 11 asociaţii
de tineret care acoperă un spectru larg de activitate: educaţie
nonformală, ştiinţă, cultură şi tradiţii, sport şi educaţie pentru
sănătate, tineri cu dizabilităţi, formare profesională şi petrecere
a timpului liber.
• Face parte din Consiliul Național Consultativ pentru
Probleme de Tineret.
• Își desfășoară activitatea în parteneriat cu instituțiile
administrației publice locale și centrale pentru politici de tineret
și activități de și pentru tineret.
• Realizează emisiunea de televiziune „Să fii tânăr!”, la
Columna TV, www.columnatv.ro
• Găzduiește activitatea și concertele Filarmonicii Muntenia
din Târgoviște

Adresă: Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1
Date de contact:
- Telefon: 0245 214389
- Fax: 0245 214389
- E-mail: fjt.dta@gmail.com

Tineret
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret
Adresa: Târgovişte, str. Tineretului, nr. 1
Telefon: 0245 214389
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Asociația Tineri pentru Europa de Mâine
Reprezentant: Vlăduț Andreescu
Anul înfiinţării: 2010
Numărul de membri: 6
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale 2010 Dâmboviţa
EUROPE DIRECT Târgovişte
Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa

Scop:
Asociația Tineri pentru Europa de Mâine este un ONG care
are drept misiune scrierea și implementarea de proiecte pentru
tineri provenind din toate categoriile socio-profesionale. Viziunea
asociației noastre este de a crea condiții mai bune de trai pentru
tineri și copii din tot județul, de a promova și încuraja participarea
activă a tinerilor la viața societății și de a-i determina pe aceștia
să devină independenți și să fie mai sensibili față de cei aflați în
situații deosebite. Motto-ul care ni se potrivește ar fi: Drumul
până la atingerea scopului și îndeplinirea visului tău este atât
de greu și de lung, încât nu apreciezi frumusețea lui. Valorile
pe care le promovăm sunt: egalitatea în drepturi, combaterea
discriminării, a sărăciei și a excluziunii sociale, cetățenia activă
în rândul tinerilor, educarea spiritului civic și pentru un mediu
sănătos, promovarea învățării nonformale.
Scurtă descriere a activităţii:
Drept domeniu de activitate avem scrierea și implementarea
de proiecte care să vină în sprijinul tinerilor. Ne propunem să-i
inițiem pe tinerii cu care lucrăm în tainele educației nonformale.
Proiecte derulate:
Suntem o asociație nou-înființată, așa că până acum am
implementat un singur proiect – Dâmbovița-tineri voluntari în
lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. În cadrul acestuia,
am lucrat cu tinerii de la Centrul de Reeducare Minori Găești și,
folosind metode non-formale, am încercat să-i învățăm lucruri
care le vor fi utile după ispășirea pedepsei, atunci când vor
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încerca să se reintegreze în societate. Astfel, le-am prezentat
instrumentele EUROPASS, informații despre cum pot deschide și
administra o firmă, despre înființarea unui ONG și ce presupune
acesta pentru viața societății. Alături de ei am întreprins un cerc
de lucru în care am organizat dezbateri despre probleme ale
societății actuale: discriminare, rasism, homofobie și altele. I-am
implicat în jocuri de teambuilding și sportive și i-am ajutat să-și
descopere talentele și veleitățile. Cu toate că a fost o experiență
nouă pentru noi, feed-back-ul primit a fost unul pozitiv, așa că am
scris și alte proiecte care în prezent sunt în curs de evaluare.
Adresă: Târgoviște, str. Prisecii, nr. 55
Tineret
Asociația Tineri pentru Europa de Mâine
Adresa: Târgovişte, str. Prisecii, nr. 55
Telefon: 0724477991

Date de contact:
- Telefon: 0724477991
- E-mail: tpem.tgv@gmail.com
				 vladut_andreescu@yahoo.com
- Facebook:
		 http://www.facebook.com/home.php#!/pages/AsociatiaTineri-pentru-Europa-de-m%C3%A2ine/233871943294839
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Asociaţia REACT
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Reprezentant: Maria Toma
Anul înfiinţării: 2006
Numărul de membri: 30
Tipul organizaţiei: Asociaţie
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Scop:
Îmbunătăţirea comunicării sociale în rândul comunităţii prin
proiecte adresate tinerilor în domenii precum sănătate, educaţie,
ecologie. Organizarea de campanii de publicitate şi educare a
tinerilor.
Sprijinirea studenţilor şi cercetătorilor şi a persoanelor fizice
cu suport logistic şi de personal în administrarea propriilor de
activităţi de cercetare şi informare.
Activitate:
Suntem organizaţia care, prin proiecte inovatoare, provoacă
schimbări majore în comunitate, în comportamentul şi în
mentalitatea oamenilor.
Implementăm proiecte beneficiare şi promovăm dezvoltarea
durabilă prin mijloace eficiente de autosusţinere.
Proiecte:
		
		
		
		

•
•
•
•

O şansă pentru viaţă
O viaţă poate depinde de tine
Fabrica de Bine
Succes în carieră

Adresă: Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 20
Date de contact:
- Telefon: 0732 222306
- E-mail: anca.stefan@asociatiareact.ro
- Site: www.asociatiareact.ro

Tineret
Asociația REACT
Adresa: Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 20
Telefon: 0732 222306
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Asociaţia de Turism Chindia
Preşedinte: Radu Mihai
Anul înfiinţării: 1991
Numărul de membri: 30
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
- Drumeţie montană – ieşiri în majoritatea masivelor din ţară;
- Alpinism – parcurgerea de trasee alpine;
- Speologie – tabere de iniţiere;
- Ecologie – întreţinerea
potecilor, podeţelor şi marcajelor în
acţiuni de ecologizare;
- Educativă – programul
„Educaţie prin Turism”;
- Concursuri – participarea la
concursuri;
- Expediţii externe: „TOP 7”, „TOP 27 ‘’;
- Colaborări – cu numeroase cluburi, instituţii de învăţământ,
autorităţi;
- Publicitate – articole în presa
locală şi centrală;

Turism
Asociaţia de Turism Chindia
Adresa: Târgovişte, B-dul Mircea cel Bătrân, Bl. H1, parter
Telefon: 0245 614224

Scop:
Atragerea tineretului în practicarea turismului specializat şi
a turismului de agrement în
condiţii de deplină siguranţă şi cu
respectarea mediului înconjurător.

Principalele proiecte derulate:
- TOP 7 – Cucerirea celui mai
înalt vârf din fiecare continent;
- TOP 27 – Cucerirea celui mai
înalt vârf din fiecare ţară membra
UE;
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- Educaţie prin Turism – tabere de educaţie non-formală – 40
etape cu peste 1300 de participanţi;
- Antarctica un colţ de rai – proiecţii tematice în şcoli;
- Traversarea „Negru Vodă” – acţiune tradiţională – traseu de
anduranţă parcurs iarna;
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Adresa sediului: Târgovişte, B-dul Mircea cel Bătrân, Bl. H1
parter
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Date de contact:
- Telefon: 0245 614224
- Email: mihairadutgv@yahoo.com
- Pagină web:
				 http://groups.yahoo.com/group/ATChindia/files/

Centrul Local Aventură Găeşti
Preşedinte: Stanciu Sebastian
Anul înfiinţării: 2001
Numărul de membri: 50
Tipul organizaţiei: Asociaţie

Scurtă descriere a activităţii:
Activitatea cercetaşilor din Găesti se bazează pe:
Legea cercetaşului:
Un mod de viaţă individual şi colectiv care are la bază principiile
cercetăşiei (spiritual, social şi personal). Reprezintă un cadru
pentru comportamentul cercetaşului pe de o parte, şi stabileşte
normele comunităţii cercetaseşti, pe de altă parte.
Promisiunea cercetasului:
Un angajament de a trăi conform Legii cercetaşului pe care
fiecare tânăr îl ia când se alătură Mişcării.
Sistemul de patrule:
Cercetaşii sunt organizaţi în patrule, adică grupuri de 6-8
tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membri care devine
şef de patrulă. Grupul îşi organizează activitatea şi împarte
responsabilităţi sub supravegherea liderului adult.
Cadrul simbolic:
Este un set de elemente cu înţeles special. Numele patrulei,

Turism
Centrul Local Aventură Găeşti
Adresa: Găeşti, Clubul Copiilor Găeşti, Str. Liniştei, nr. 15
Telefon: 0744661500, 0763542222

Scop:
Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor,
bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor,
fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie
socială, în concordanţă cu principiile şi metoda Scout.
Scopul cercetăşiei este de a contribui la dezvoltarea tinerilor,
în vederea împlinirii lor fizicie, intelectuale, spirituale, sociale,
pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţilor locale,
naţionale şi internaţionale.
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uniforma, steagul, ceremoniile, poveştile
sunt câteva dintre simbolurile cercetăşeşti.
Fiecare grupă de vârstă are un cadru
simbolic specific maturităţii şi nevoilor
educaţionale. Scopurile acestei metode
sunt multiple: dezvoltarea imaginaţiei
şi creativităţii, identificarea valorilor
cercetăşeşti şi stimularea coeziunii şi
solidarităţii grupului.
Sistemul de progres personal:
Are menirea de a implica tânărul în propria dezvoltare. Permite
fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină conştient de
ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres foloseşte elemente
ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă:
lupisori (7-11); temerari (11-14); exploratori (15-18) şi seniori
(18-21).
Natură:
Este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită
posibilităţilor de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi
intelectuală pe care le oferă.
Susţinerea adulţilor:
Adulţii au responsabilitatea
de a coordona activităţile, pentru
realizarea lor cu succes, să se
asigure că aceste activităţi au un
impact pozitiv asupra dezvoltării
tinerilor implicaţi şi să creeze un
cadru de relaţionare adecvat în
unitate.
Principalele proiecte derulate:
- Şcoala de vară Parâng (2002)
- Bipiloniada (2003-2009)
- Aventuri în Ţara lui Fridol (2003-2006)
- Distribuirea luminii Păcii de la Betlehem (2005-2009)
- Ro-Mania (2006, 2009)
- Lansarea campaniei Drum Bun (2006)
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- Semnarea Cărţii Europene a Siguranţei Rutiere (2008)
- Expediţie în Munţii Tatra (Polonia 2008),
- Participare la Ziua Mondială a Tineretului (Koln 2005) şi la
Jamboreea Mondială a Cercetaşilor (Anglia 2007)
Adresa sediului: Găeşti, Clubul Copiilor Găeşti, Str. Liniştei,
nr. 15

Turism
Centrul Local Aventură Găeşti
Adresa: Găeşti, Clubul Copiilor Găeşti, Str. Liniştei, nr. 15
Telefon: 0744661500, 0763542222

Date de contact:
- Telefon: 0744661500, 0763542222
- Email: aventuragaesti@scout.ro
- Pagină web: web www.aventuragaesti.scout.ro
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