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Asociaţia Valori Dobrogene
“Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există drum şi lasă o urmă”

Preambul
Asociaţia Valori Dobrogene este o organizaţie neguvernamentala constituită în baza
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea
nr.246 din 18 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociaţia Valori Dobrogene este persoană juridică română, de drept privat,
neguvernamentală, nonprofit, autonomă şi apolitică care a luat fiinţă la data de 23.03.2011
conform menţiunilor din Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop
patrimonial, eliberat de Judecătoria Tulcea cu nr. 1825/327/2011.
Scopul Asociaţiei Valori Dobrogene, aşa cum este el prevăzut prin Statut, vizează
promovarea valorilor culturale, umane, tehnice, sociale, economice şi culturale, indiferent
de domeniul de activitate, precum şi susţinerea şi dezvoltarea factorilor ce condiţionează
apariţia acestora.

Anul 2012, al doilea an al existenţei noastre, a fost un an al cunoaşterii şi asumării.
Ne-am cunoscut pe noi ca şi echipă şi ne-am făcut prieteni noi, alături de care, cu paşi
mici dar siguri, am visat proiecte, am construit obiective şi am atins rezultate.
Construcţia continuă în aceeaşi direcţie cu mai multe eforturi, cu aceeaşi pasiune dar cu
mai multă energie, pentru că acum suntem mai mulţi, deci mai puternici.
Echipa A.V.D.

Viziunea noastră este ca toţi românii să fie participanţi activi în societate, să aibă o educaţie
completă bazată pe valori morale autentice, astfel încât viaţa lor să atingă standardele unice ale
unei existenţe umane creatoare.

Misiunea noastră este să contribuim la perfecţionarea şi modelarea umană având la bază teritoriul inefabil al valorilor fundamentale care au prezidat la
constituirea civilizaţiei şi a moralei umane dea lungul timpurilor.
Şi deşi pentru unii pare o misiune filosofică în fapt
ea este una palpabilă, integrată în practică, în activităţi responsabile, din cele mai diverse arii socioeconomice, singurul criteriu constând în evitarea non
-valorilor indiferent de dimensiunea demersului.

Valorile după care ne ghidăm sunt valorile umane autentice care însumate constituie patrimoniul
cultural al omenirii şi vorbim aici de: Responsabilitate, Respect, Demnitate, Solidaritate şi Onoare.
Alături de acestea, ca un plus de valoare al timpului pe care-l trăim, am adăugat şi Implicarea
pro-activă, pornind de la ideea că nu trebuie să aştepţi rezultate ci trebuie să construieşti rezultate, nu trebuie să aştepţi acţiune ci trebuie să o propui, dacă vrei o schimbare.

OBIECTIV 1
Creşterea gradului de implicare în satisfacerea nevoilor specifice membrilor comunităţii
locale.
OBIECTIV 2
Susţinerea demersurilor de consolidare a
structurii asociative.

OBIECTIV 3

Dezvoltarea de parteneriate de lucru.
OBIECTIV 4

Dezvoltarea echipei de experţi.

În cursul anului 2012 s-au acreditat 3 noi cursuri de formare profesională şi s-au susţinut 4 sesiuni de formare profesională. Fiecare curs organizat s-a finalizat cu examen de evaluare, toţi participanţii înscrişi fiind declaraţi promovaţi. Numărul total al persoanelor care au beneficiat de
cursuri este de 57.
Pe parcursului anului 2012 au fost oferite cursuri gratuite persoanelor fără loc de muncă în vederea dezvoltării profesionale a acestora. Astfel, un număr de 12 de persoane din această categorie au beneficiat de cursuri gratuite în domeniul: Competenţe Antreprenoriale—nivel specializare.
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«CHANGE BEGINS WITHIN" (”Schimbarea începe din interior”) a fost un schimb de tineri

a cărui temă a abordat rolul stilului de viață sănătos și al protecției mediului în direcția creării
unei punți către un viitor mai bun atât pentru indivizi în parte cât și pentru umanitate în ansamblul ei.
Promotorul proiectului a fost ”Fundația Orenda” din Varna, Bulgaria, în parteneriat cu
”Asociația Valori Dobrogene” din Tulcea, România și ”Organizația „Grodzisko” pentru promovarea și dezvoltarea regiunii Bieszczady” din Srednia Wies, Polonia.
Durata schimbului a fost de 6 zile şi a avut loc între 12 şi 18 august 2012 în Dryanovo
(Gabrovo), Bulgaria. Schimbul a inclus 18 participanţi, cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani
(plus 3 lideri de grup) din Bulgaria, Polonia şi România. Acest proiect a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului "Tineri în acţiune", valoarea finanțării primite
fiind de 8232 Euro.
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PRIETENIE
Cine mai afirmă că tinerii nu
sunt ascultători?

Reciclare, Recondiţionare….
viaţă lungă şi durabilă

POFTIŢI ÎN BUCĂTĂRIA UNIUNII EUROPENE.
IAMI, IAMI...TOTUL ESTE DELICIOS!

CEI TREI MUŞCHETARI—varianta 2012

“GALA TROFEUL DELTEI” ediţia 1,
2012 s-a dorit a fi un eveniment sportiv dedicat celor care iubesc şi/sau
practică artele marţiale.
Scopul acestui proiect a fost:
Susţinerea sportului de performanţă la
nivel local în vederea creşterii calitative
şi cantitative a performanţelor individuale şi de echipă, naţionale şi internaţionale.
Beneficiar: Clubul Sportiv “SAKURA
DOJO TULCEA”
Parteneri:
1. Asociaţia Valori Dobrogene
2. Clubul sportiv Yamata Dojo
3. D.J.S.T. Tulcea
Finanţator:
 Primăria Tulcea

ONG-urile tulcene care au beneficiat de spri-  Transfer de expertiză din domeniul juridic,
jinul nostru în cursul anului 2012 au fost:
financiar sau management în funcţie de nevoile directe şi punctuale.
1. A.D.D.A.—Asociaţia Dincolo de Aparenţe Tulcea, organizaţie neguvernamentală ori- 2. Clubul Sportiv Sakura Dojo Tulcea şi Clubul
entată către creşterea gradului de indepen- Sportiv Yamata Dojo Tulcea, organizaţii negudenţă a copiilor cu autism şi a familiilor aces- vernamentale centrate pe activităţi sportive de
tora. A.D.D.A. a fost sprijinită de membrii performanţă din domeniul artelor marţiale. Clunoştri pe parcursul anului 2012 prin:
burile a fost sprijinite de membrii noştri prin:
 Organizarea şi derularea acţiunilor de  Întocmirea documentaţiei pentru accesarea de
promovare online. În acest context a fost
fonduri nerambursabile
realizat, administrat şi întreţinut site-ul  Asigurarea managementului proiectelor
asociaţiei, atât în limba română cât şi în
aprobate şi implementate
limba engleză.
 Organizarea şi participarea la evenimente
 Întocmirea documentaţiei pentru accesasportive locale.
rea unor oportunităţi nerambursabile de
finanţare dedicate serviciilor sociale.



Donarea Centrului de zi aferent
A.D.D.A. Tulcea a 3 pack-uri informatice compuse din: unitate centrală, monitor, tastatură, mouse şi licenţe.

RESURSE UMANE:
Membrii fondatori:
1. SIROTENCU LIVIU
2. SIROTENCU TAMARA
3. EACHIMOV OTILIA
4. CREIŢA CONSTANTIN

Membrii afiliaţi:
1. BUZILĂ CORINA ANDREEA
2. SMADA MĂDĂLINA CĂTĂLINA

Voluntari:
1. SIROTENCU SERGIU—VOLUNTAR
2. STRACHINĂ ANA MARIA—VOLUNTAR
3. CHELARIU ADRIAN IULIAN—VOLUNTAR
4. COSTEA MIHAELA—VOLUNTAR

