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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.

Acest Raport vine să prezinte în mod sintetic principalele activităţi şi proiecte pregătite şi derulate
la nivelul organizaţiei noastre pe parcursul anilor 2014 –2015. Această abordare este o consecință a
faptului că foarte multe din inițiativele anului 2014 s-au finalizat în cursul anului 2015.

Important de reţinut este faptul că perioada 2014—2015 a fost o perioadă a evoluției noastre deoarece s-au accesat și implementat proiecte ample, în calitate de solicitanți, parteneri sau participanți.
În acest context, acum la momentul bilanţului, putem afirma că rezultatele obţinute au fost remarcabile, iar acest lucru a fost posibil deoarece a existat foarte multă muncă și implicare.

Vrem să mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au susţinut şi au avut încredere în noi, colegilor noștri de echipă şi tinerilor voluntari care ne-au sprijinit şi ni s-au alăturat ori de câte ori
am avut nevoie şi ne dorim ca anul 2016 să fie un an al durabilității în care să reuşim să consolidăm ceea ce am clădit până în prezent și să gândim noi inițiative și parteneriate de lucru.

Preşedinte,
LIVIU Sirotencu

PROIECTE ŞI ACŢIUNI 2015
PROIECT— ”TRANSPARENȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
PRIN SOCIAL MEDIA “
Perioada: 2014—2015
Locaţie: București, Tulcea
Organizatori:


ASOCIAȚIA ASISTENȚĂ ȘI PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ – AGENDA
21



AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Temă:


Proiectul susține schimbările democratice, modernizarea administrației publice și consolidarea bunei guvernări în România, prin implicarea societății civile în acest proces. Obiectivul
general este creșterea rolului societății civile în promovarea principiilor bunei guvernări și ale
participării cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local.

Participanţi A.V.D.


O echipă formată din 5 voluntari

Grup ţintă:


20 instituții publice



1000 funcționari publici



30 voluntari din 5 ONG-uri

Finanţator:


Granturile SEE 2009 – 2014

PROIECT—“FACILITAREA EDUCAȚIEI GLOBALE—COMPETENȚE CHEIE
ALE MEMBRILOR ORGANIZAȚIILOR NON-GUVERNAMENTALE”
Perioada: 2014—2015
Locaţia: București
Organizatori:


ASOCIAȚIA—AGENDA 21

Temă:


Consolidarea competențelor în domeniul EDUCAȚIEI GLOBALE

Participanţi A.V.D.


1 lider

Grup ţintă:


22 multiplicatori ai educației globale

Finanţator:


Comisia Europeană prin programul ,,Actori non-statali și autorități locale în Dezvoltare.
Creșterea gradului de conștientizare publică pe probleme de dezvoltare și promovarea
educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană”.

PROIECT— VOLUNTAR 2014 LA EDIŢIA A—III– A LA
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FILM PELICAM
Perioada: 14—16 iunie
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.


4 voluntari

PROIECT— STRATEGIA OCUPĂRII
Perioada: martie—decembrie 2015
Locaţia: Tulcea, Galați, Botoșani
Organizatori:


Asociaţia Valori Dobrogene

Temă:
Consolidarea abilităților de căutare, identificare și angajare pe un post de muncă compatibil cu interese,e
și profilul personal, pentru un număr de minim 181 persoane ce aparțin grupului țintă, ce provin din zone
foste industrializate și zone limitrofe acestora, prin derularea unor măsuri integrate, specifice ocupării.

Participanţi A.V.D.


6 experţi activităţi de management de proiect

Grup ţintă:


181 persoane vulnerabile

Finanţator:


U.E. prin Fondul Social European prin POSDRU 2007—2013

PROIECT— ATELIERE CU SUFLET
Perioada: decembrie 2014—decembrie 2015
Locaţia: Tulcea
Organizatori:


Asociaţia Valori Dobrogene

Temă:


Înființarea și dezvoltarea, în mediul rural din județul Tulcea, regiunea de dezvoltare sud-est
Dobrogea, a 2 noi structuri de economie socială, în scopul dezvoltării de activități generatoare de venit pentru susținerea persoanelor din grupurile vulnerabile în procesul de integrare
pe piața muncii, prin structurile nou create.

Participanţi A.V.D.


Experţi în activităţi de management de proiect şi de comunicare

Grup ţintă:


20 persoane vulnerabile

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

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.

