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VIZIUNE
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.
MISIUNE
Misiunea noastră este să contribuim la producerea unor schimbări pozitive și de lungă
durată în comunitatea în care lucrăm. Ne dorim să contribuim la crearea unei comunităţi
puternice și solidare, construind capacitatea membrilor acestora de a lua inițiativa și a se
asocia pentru a îmbunătăți condițiile de trai și calitatea vieții atât pentru ei, cât și pentru
ceilalți membri ai comunității lor, valorificând responsabil resursele comunității.
VALORI
Valorile după care ne ghidăm sunt : 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.
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Acest Raport vine să prezinte în mod sintetic principalele activităţi şi proiecte pregătite şi derulate
la nivelul organizaţiei noastre pe parcursul anului 2013. Conţinutul acestui raport nu surprinde în
mod exhaustiv toată aria de acţiuni şi preocupări din interiorul organizaţiei, ci este un reper ce oferă cititorului acces la rezultatele noastre, obţinute prin efort şi implicare necondiţionată.

Important de reţinut este faptul că anul 2013 a fost un an al provocărilor, membrii noştri depunând
eforturi susţinute şi constante în direcţia întăririi capacităţii organizaţionale, consolidării identităţii
şi credibilităţii la nivel de comunitate.
În acest sens în primul rând am căutat să identificăm şi să accesăm surse de finanţare care să ne
permită să transpunem în practică ideile noastre prin proiecte, în conformitate cu scopul şi obiectivele de înfiinţare. Prin programele iniţiate am urmărit să răspundem unor nevoi ale comunităţii şi
să menţinem un dialog deschis cu reprezentanţii acestora.
În acest context, acum la momentul bilanţului, putem afirma că rezultatele obţinute nu au fost întotdeauna cele dorite, în sensul în care nu am găsit surse de finanţare pentru toate propunerile
noastre, dar acest fapt nu ne-a descurajat ci, dimpotrivă, ne-a ajutat să conştientizăm punctele noastre vulnerabile şi să căutăm soluţii pentru remedierea lor.

Vrem să mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au susţinut şi au avut încredere în noi şi
tinerilor voluntari care ne-au sprijinit şi ni s-au alăturat ori de câte ori am avut nevoie şi ne dorim
ca anul 2014 să fie un an al realizărilor în care să reuşim să dezvoltăm mai multe programe pentru
comunitate şi să închegăm mai multe parteneriate de lucru cu alte organizaţii neguvernamentale,
instituţii publice sau instituţii private pentru a implementa la nivelul comunităţii iniţiative de anvergură şi impact.
Nu în ultimul rând mulţumesc fiecărui membru al echipei pentru energia alocată, pentru implicare,
pentru răbdare, pentru înţelegere …. Şi pentru rezultatele obţinute.
Preşedinte,
LIVIU Sirotencu
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PROIECTE ŞI ACŢIUNI 2013
PROIECT— ”TURN THE YOUTH EXCHANGE (ON)LINE “
Perioada: 11—16 Februarie 2013
Locaţie: Hameenlinna, Finlanda
Organizator:
Centre for International Mobility CIMO
Temă:
Training pentru îndrumătorii de tineri şi tineri pentru dobândirea de cunoștințe privind
design-ul, pregătirea și implementarea schimburilor aferente programului TINERI ÎN ACŢIUNE
Participanţi A.V.D.
O echipă formată din 1 îndrumător tineri - lider grup şi 1 tânăr—voluntar.
Grup ţintă:
15 echipe din 11 țări
Finanţator:
Uniunea Europeană prin programul ”Tineri în acțiune”.
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PROIECT—“INTERCULTURAL COOPERATION AND
HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUNDS”

SHARRING

OF

Perioada: 8—15 aprilie 2013
Locaţia: Olanda
Organizatori:
Asociația Valori Dobrogene” din Romania
Asociația Stichting Jeunesse din Olanda
„Gimnazjum w Debowcu” din Polonia.
Temă:
Cunoaşterea şi prezentarea istoriei şi tradiţiilor celor 3 ţări (România, Olanda, Polonia).
Participanţi A.V.D.
6 tineri, din care 1 tânăr din grupuri vulnerabile social
2 lideri de grup
Grup ţintă:
18 tineri
6 lideri de grup
Finanţator:
Uniunea Europeană în cadrul programului „Tineri în acţiune”,
Acţiunea 1.1 „Schimburi de tineri.

Proiectul a fost atent pregătit
sub coordonarea Îndrumătorului nostru de tineri…

…… motiv pentru care rezultatele obţinute
au fost cele aşteptate după cum susţin, în
rândurile de mai jos, chiar protagoniştii aces- Otilia—Lider de grup şi ….MASTER chef Mămăligă
tei acţiuni.
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Opiniile unor tineri participanţi:
“Consider că acest schimb de tineri a fost unul foarte reuşit. Am cunoscut oameni noi, culturi diferite, păreri diferite despre lumea care ne înconjoară Am reuşit să devin mai deschis lucrurilor noi. Totodată miam făcut şi nişte prieteni noi în preajma cărora m-am simţit exact ca acasă. Chiar dacă ne despărţeau frontierele, limbile şi culturile am reuşit cu toţii să ne înţelegem foarte bine. M-am distrat foarte mult chiar
dacă nu am avut internet, televizor, telefon, calculator sau alte tipuri de electronice. Mi-aş mai fi dorit să
mai fi stat încă o săptămână deoarece deja simţeam că mă cunoşteam cu toţi participanţii de o perioadă
lungă de timp.
Având în vedere că acesta a fost al doilea schimb de tineri la care am participat, am fost mai sigur pe mine,
iar când a trebuit, mi-am impus punctul de vedere fără nicio problemă. Îmi doresc să mai particip şi la alte
schimburi de tineri în viitorul apropiat şi să mă revăd din nou cu grupurile din Olanda şi Polonia.”
SERGIU, 17 ani

Liceul Teoretic
Grigore Moisil Tulcea
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”Acest exchange mi-a schimbat total modul de a
gândi şi am descoperit multe chestii interesante.
Am învăţat şi am deprins multe compenţe. În
timpul acestui proiect, mi-am îmbunătăţit engleza şi sunt mult mai încrezătoare acum când
vorbesc cu alţii într-o limbă străină. Mi-am făcut mulţi prieteni din diferite ţări, cum ar fi Lituania, Polonia, Olanda şi chiar Romania, de la
care am învăţat multe. Am descoperit atât de
multe lucruri interesante cum ar fi: cultura,
tradiţia, muzica şi dansurile celorlalte ţări participante. Acest exchange mi-a schimbat total
ideea despre viaţă. Mi-a plăcut foarte mult în
acest exchange că am avut ocazia să vizitez oraşul Amsterdam, în cadrul vânătoarei de comori.
Felicitări pentru acest proiect minunat ! “
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“Excelent este cel mai potrivit cuvânt care poate să exprime
experiența pe care am trăit-o timp de o săptămână. A fost o
experiență minunată în care am aflat noi lucruri despre oameni noi, moduri de a gândi noi iar din toate acestea m-am
ales cu prietenii extraordinare cu oameni deasemenea.
Foarte mult mi-a plăcut modul de desfășurare, activitățile în
care ne prezentam fiecare și găseam mereu motive de amuzament și distracție, dar în același timp ne cunoșteam mai bine
și ne modificam părerile ce ni le făcusem înainte de a cunoaște
persoanele respective în realitate. Este o cu totul altă senzație
când afli cum stau lucrurile din viu grai, experiență pe care
am trăit-o și în trecut într-o „bibliotecă vie” dar la un alt nivel, acum a fost diferit totul fiind la un nivel superior. Este
senzațional să lucrezi cu oameni diferiți față de cei pe care îi
cunoști și cu care ești obișnuit. Cel mai mult mi-au plăcut
civilizațiile cu care am venit în contact și pe care am reușit să
le cunosc mai bine. Olanda este o țară frumoasă, civilizată cu
oameni deasemenea. Polonia este foarte interesantă atât din
punct de vedere al asemănării cu România cât și al diferențelor ce ne fac unici. Sunt țări frumoase din care am văzut doar
o parte a lor, dar sunt sigur că ceea ce am experimentat eu
este doar vârful iceberg-ului și ar fi și mai interesant să reușesc să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am un singur regret:
o durat prea puțin!!!”
MARIAN, 18 ani, Liceul teoretic Ion Creangă Tulcea
„În primul rând, trebuie să menţionez faptul că acest schimb de
tineri a fost unul dintre cele mai bune la care am luat parte pana acum. Cu prietenii alături de mine, şi cu cei noi pe care i-am
făcut acolo, nu pot spune ca nu ne-am distrat deloc. Ne-am întâlnit, am învăţat lucruri noi despre fiecare ţară implicată în
proiect, şi cel mai important lucru, ne-am făcut prieteni pentru
o viaţă întreagă. Întotdeauna îmi voi aminti fiecare moment
al fiecărei zile petrecute împreună cu toţi, şi de asemenea, nu
voi uita cea mai buna zi – cea în Amsterdam. Acolo am avut
şansa să luăm parte la o „vânătoare de comori” cu scopul de a
„invada” oraşul Amsterdam şi toate magazinele de acolo :)).
Iniţiatorii merită tot respectul nostru pentru acest proiect şi de
abia îl aştept pe următorul, să vă întâlnesc pe toţi din nou. La
final, trebuie să spun că, deşi a fost foarte greu să ne despărţim
cu toţii la plecare, asta s-a întâmplat doar ca să ne arate cât de
bun a fost proiectul şi cât de bine ne-am simţit în acea perioadă.
Aţi fost cei mai buni, nu o să ii uit pe niciunul dintre ei !”
ANA MARIA, 17 ani, Liceul Grigore Moisil Tulcea
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PROIECT— VOLUNTAR 2013 LA EDIŢIA A—II– A A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FILM PELICAM
Perioada: 14—16 iunie 2013
Locaţie: Tulcea
Promotor:
Asociația Culturală Les Herbes Folles din Romania
Susţinători:
Primăria Municipiului Tulcea
Centrul Cultural Jean Bart Tulcea ŞI…. ALŢII
Tema:
Promovarea iniţiativelor de mediu
Participanţi A.V.D.
1 lider de grup
4 voluntari
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PROIECT— GALA TROFEUL DELTEI—EDIŢIA A—II—A
Perioada: iunie—august 2013
Locaţia: Tulcea
Organizatori:
Club Sportiv “SAKURA-DOJO” Tulcea
Asociaţia Valori Dobrogene
D.J.S.T. Tulcea
Temă:
Susţinerea sportului de performanţă la nivel local în vederea creşterii calitative şi cantitative a performanţelor individuale şi de echipă, naţionale şi internaţionale prin organizarea Galei
Trofeul Deltei, ediţia a –II-a.
Participanţi A.V.D.
2 experţi voluntari în activităţi de management de proiect
Finanţator:
Primăria Tulcea, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Sesiu-
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PROIECT— APEL LA EGALITATE DE ŞANSE ŞI GEN
Perioada: iunie—noiembrie 2013
Locaţia: Tulcea
Organizatori:
Asociaţia Valori Dobrogene
Agenţia Judeţeană de Inspecţie Socială şi Plăţi
Temă:
Creşterea gradului de informare şi aplicare la nivelul comunităţii locale a drepturilor şi
obligaţiilor în domeniul egalităţii de şanse şi gen.
Participanţi A.V.D.
2 experţi voluntari în activităţi de management de proiect
Grup ţintă:
60 multiplicatori de informaţii (cadre didactice, antreprenori, reprezentanţi ai sindicatelor
şi patronatelor, actori locali cu rol şi impact în comunitate)
Cetăţeni ai comunităţii
Finanţator:
Primăria Tulcea, în baza Legii
nr. 350 din 2 decembrie 2005
privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, sesiunea 2013.

Rezultat prioritar:
Proiectarea unei platforme web dedicată informării, dezbaterii şi susţinerii aplicării la nivelul
comunităţii tulcene a
principiilor egalităţii de
şanse şi gen, inclusiv
prin dezvoltarea unui
serviciu de tip help desk
virtual.
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PROIECT— AUTISMUL DINCOLO DE APARENŢE
Perioada: iunie—noiembrie 2013
Locaţia: Tulcea
Organizatori:
Asociaţia Dincolo de Aparenţe Tulcea
Asociaţia Valori Dobrogene
Temă:
Creşterea gradului de sensibilizare, de informare şi de conştientizare a problemelor, nevoilor specifice şi a caracteristicilor persoanelor cu autism prin promovarea unei mai bune înţelegeri a acestei afecţiuni în rândul profesioniştilor, factorilor de decizie, părinţilor şi a publicului larg.
Participanţi A.V.D.
2 experţi voluntari în activităţi de management de proiect şi de comunicare
Grup ţintă:
Peste 50 de persoane din comunitatea tulceană: părinţi ai copiilor cu autism, cadre didactice, psihologi, medici, alte categorii profesionale, care au beneficiat de atelierele de informare şi
instruire în domeniul identificării afecţiunii şi a aplicării mijloacelor adecvate de intervenţie.
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PROIECT— VOLUNTAR 2013 LA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL DUNĂRII
Perioada: 01 septembrie 2013
Locaţie: Tulcea
Organizator:
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Participanţi A.V.D.
8 tineri voluntari
1 lider de grup
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ALTE ACTIVITĂŢI DERULATE

ORGANIZARE ŞI FURNIZARE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ACREDITATE ANC, PENTRU URMĂTOARELE OCUPAŢII:
CURS MANAGER PROIECT—nivel specializare
CURS FORMATOR—nivel specializare
CURS SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR—nivel specializare
CURS EXPERT ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI—nivel perfecţionare
CURS COMPETENŢE ANTREPRENORIALE—nivel specializare

REALIZAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE A GRADULUI DE INFORMARE ŞI
CONŞTIETIZARE CU PRIVIRE LA ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ ROSPA 0009 BEŞTEPE
MAHMUDIA ŞI REZERVAŢIA NATURALĂ DEALURILE BEŞTEPE.

FORMAREA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR DE LOBBY ŞI ADVOCACY.

ORGANIZAREA UNOR WORKSHOP-URI LA NIVEL LOCAL PE DIFERITE TEME APRECIATE A FI DE INTERES.

FURNIZAREA VOLUNTARĂ A SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ÎN PLANIFICAREA, REALIZAREA ŞI ÎNAINTAREA DOSARELOR CERERILOR DE FINANŢARE PENTRU ALTE
ONG-URI TULCENE.
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BUGET ORGANIZAŢIE
VENITURI
Au fost obţinute prin:
3000,00

Accesarea unor surse de finanţare nerambursabilă

45.000,00

Prestarea unor activităţi economice formare profesionala
Cotizaţii membri

192,00

Donaţii din impozitul de 2%

618,00

INVESTIŢII 2013
În cursul anului activele organizaţiei au fost completate prin achiziţia un scanner
de ultimă generaţie.
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