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Fă ceea ce trebuie, nu ceea ce este ușor!
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Cum a fost
pentru noi
anul 2020?
Anul 2020 a fost un an cu multe
provocări pentru fiecare dintre noi.
Pandemia ne-a dat tuturor planurile
peste cap și ne-a pus în față alegeri greu
de luat uneori.
Pentru proiectele derulate de
organizația noastră, deja provocatoare
prin obiectivele lor, pandemia a adus cu
ea greutăți noi dar și soluții creative pe
care a trebuit să le găsim pentru a le
face să meargă mai departe.

"FĂ CEEA CE TREBUIE NU CEEA CE E UȘOR"

Proiectele noastre se derulează în
special cu sprijin financiar de la
Uniunea Europeană, ceea ce
presupune că tot ceea ce facem este
raportat și verificat, atât în ceea ce
privește activitățile derulate și
obiectivele, cât și în ceea ce privește
modul în care gestionăm partea
financiară a proiectelor. Totul este
verificat odată de echipa noastră de
management și încă o dată de
monitorii tehnici și financiari din
instituțiile responsabile cu
monitorizoarea proiectelor pe fonduri
europene.

Cine suntem?
Suntem un grup mic de oameni, cu calități și cunoștințe diverse pe care le folosim cu scopul de
a stimula inițiative și de a aduce oamenii împreună, indiferent de etnie, religie sau gen. Credem
în puterea unei comunități bine conturate și active.
Ne bazăm în echipa noastră pe:
- specialiști în scriere și implementare de proiecte cu finanțări nerambursabile cu o experiență
de peste 20 de ani;
- traineri cu o vastă experiență de lucru cu copii, tineri și grupuri vulnerabile;
- psiholog cu multiple certificări în domeniu;
- colaboratori cu abilități de a găsi soluții creative la probleme delicate.
Împreună am reușit să:
- consiliem peste 1000 de copii și tineri începând cu anul 2014;
- să oferim sprijin și suport famililor aflate în dificultate;
- să dezvoltăm o platformă de orientare și consiliere în carieră care se adresează elevilor,
părinților și cadrelor didactice.

Ce facem?
Activitatea Asociației Orientat îi pune în centru pe oameni, cu tot ce presupun aceștia:
cunoștințe, abilități, pasiuni, dorințe. Dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții
persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor lor.
Până în prezent am realizat 9 proiecte ce au avut ca impact:
- 800 de elevi de gimnaziu din Regiunea Nord Est care au fost sprijiniți să își găsească drumul în
viață;
- 20 de tineri jurnaliști si bloggeri care au scris povești adevărate despre discriminare;
- peste 470 de elevi din comuna Victoria implicați în activități de învățare non-formală, 260 de
tablete achiziționate pentru învățare online și peste 33 de laptop-uri cu care au fost dotate
cadrele didactice de la Școala profesională I. Teodoreanu Victoria;
- peste 150 de elevi din mediul rural care fac after-school și primesc o masa caldă;
- peste 300 de elevi care au văzut pentru prima dată cum arată un munte și s-au dat cu tiroliana

www.orientat.ro
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Proiecte în
derulare
În anul 2020 am continuat implementarea
proiectului Victoria se educă, proiect
cofinanțat de Uniunea Europeană, de
prevenire a abandonului școlar și de
motivare a copiilor din comuna Victoria să
participe la activități școlare și extrașcolare. Proiectul a început în mai 2018 și
este realizat în parteneriat cu Primăria
Comunei Victoria, județul Iași și Școala
profesională Ionel Teodoreanu din comuna
Victoria. Bugetul total al proiectului alocat
și gestionat de organizația noastră este de
1.312.330,80 de lei.

"DO ALL THINGS WITH LOVE"
Start up Yourself, este cel de-al doilea
proiect continuat și în anul 2020,
proiect cofinanțat de Uniunea
Europeană prin Programul Capital
Uman 2014-2020, implementat în
parteneriat cu alte 4 organizații. Prin
acest proiect, au fost înființate și
sprijinte peste 40 de afaceri noi să se
dezvolte. Organizația noastră a fost
implicată în activitățile de asigurare a
vizibilității firmelor astfel încât acestea
să își poată vinde mai bine produsele
și serviciile.

”VICTORIA SE EDUCĂ”
DESPRE PROIECT
“ Victoria se educă!” este un proiect de îmbunătățire a calității procesului educațional
din Comuna Victoria, jud. Iași.
Activitățile vizează toate categoriile care pot influența buna dezvoltare a copiilor cu
vârste curpinse între 0 – 14 ani. În activități sunt implicați: antepreșcolari, preșcolari,
școlari, părinți și cadre didactice.
Proiectul este implementat de Primăria Victoria împreună cu Asociația Orientat și
Școala Profesională Ionel Teodoreanu*

NUMĂR DE COPII
UNICI LA
ACTIVITĂŢI

VOLUNTARI DIN
COMUNITATE
IMPLICAŢI

NUMĂR DE
ATELIERE
SUSŢINUTE

Peste 470 de copiii cu vârste
între 3 şi 15 ani au participat
la activităţile proiectului din
mai 2018 până în prezent.

Peste 20 de tineri din comunitate
au fost implicaţi în organizarea şi
desfăşurarea de activităţi
comunitare: plantare copaci,
realizare măşti de protecţie, etc

108 ateliere de dezvoltare
personală şi învăţare creativă
derulate din mai 2018 până în
iunie 2020.

ELEVI
În centrul proiectului sunt elevii, în special cei
aflați în situații de risc, cei care vor să abandoneze
școala, cu povești familiale greu de dus.

PĂRINȚI
Uneori, ei înșiși ca niște copii speriați, lipsiți de
suport și direcție dar dispuși să învețe să fie părinți
mai buni pentru copiii lor. Peste 200 de părinți au
participat la cursuri de educație parentală și
activități de consiliere.

PROFESORI
Sunt cei care pot deveni modele pentru copii de
aceea le-am oferit programe de suport pentru a
deveni
profesori
mai
buni
prin
utilizarea
comunicării non violente și a metodelor pozitive de
educare a copiilor.

www.orientat.ro/victoria-se-educa

”START UP YOURSELF”
DESPRE PROIECT
“Start up Yourself” este un proiect de încurajare a antreprenoriatului din regiunea Nord Est

prin finantarea nerambursabila 100% a unei idei de afaceri.
Proiectul Start Up Yourself se derulează pe o perioadă de 36 de luni structurată astfel: etapa I
– Formare antreprenorială – 12 luni, etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate
din fonduri FSE – 18 luni, etapa III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltarii
afacerilor finanțate – 6 luni. Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară EURONESTParteneri: SC Development Training Consulting SRL, SC Blue
Consulting SRL, Asociația Orientat și AIMMAIPE Iași

NUMĂR DE
AFACERI
ÎNFIINŢATE
În cadrul proiectului au fost
înfiinţate 48 de afaceri la
nivelul regiunii Nord-Est

NUMĂR DE LOCURI
DE MUNCĂ CREATE
Peste 140 de locuri de muncă
nou create la nivelul regiunii
Nord- Est şi menţinute timp de 12
luni cel puţin.

NUMĂR DE
ANTREPRENORI
SUSŢINUŢI
148 de anteprenori din
regiunea Nord- Est susţinuţi
pentru a-şi implementa
planul de afaceri şi dezvolta
afacerea în primele 18 luni
de la înfiinţarea acesteia

ANTREPRENORI
În centrul proiectului au stat antreprenorii, deveniți
administratori ai afacerilor selectate în urma unui
concurs de selecție a planurilor de afaceri, Avem
oameni curajosi, de la tineri absolvenți de facultate,
la persoane cu experiență care vor afacerea proprie.

AFACERI
Deși a fost anul pandemiei, am am văzut multă
determinare și hotărâre de a merge mai departe. Am
învățat multe de la ei. Dacă vrei să îi cunoști:
https://www.orientat.ro/antreprenori-startup/

VISE
îÎnceperea unei afaceri înseamnă, de multe ori,
urmărirea unor vise vechi, care își găsesc loc la
momentul potrivit în viața oamenilor curajoși, cărora
nu le este frică să încerce.

www.orientat.ro/proiecte/startproiect-de-dezvoltareantreprenoriatului-regiunea-denord-est/a

”AGRI-PRACTIC”
DESPRE PROIECT
“Agri-Practic” va contribui la îmbunătățirea utilității sistemului de educație și formare

pentru piața muncii în domeniul agroalimentar prin facilitarea trecerii de la educație la
muncă și adaptarea și anticiparea competențelor viitorilor angajați prin participarea la
programe de învățare bazate pe muncă.
Proiectul Agri-Practic se derulează pe o perioadă de 24 de luni, începând din iulie 2020 și își
propune

să

dezvolte

aptitudinile

și

competențele

profesionale

a

190

de

elevi

din

învățământul secundar și terțiar non-universitar, prin participarea la programe de invatare la
locul de munca/stagii de practica la agenti economici din domeniul agroalimentar in vederea
integrării pe piata muncii.

NUMĂR DE
BENEFICIARI
cel puţin 190 de elevi de
liceu de la profilele agricole,
cel puţin 80 de elevi
provenind din mediul rural.

NUMĂR DE STAGII
DE PRACTICĂ
DERULATE

NUMĂR DE
ABSOLVENŢI DE
LICEU SUSŢINUŢI

Cel puţin 19 stagii de practică
organizate la care să participe
minim 190 de elevi de liceu la
angajatori din domeniul agricol

48 de absolvenţi sprijniţi să
ţi găsească un loc de muncă,
peste 100 elevi să fie ajutaţi
să îşi aleagă un traseu
educaţional.

EVENIMENTE CU SPECIALIȘTI
ne dorim să le arătăm elevilor de liceu cât mai multe
opțiuni de carieră, atât în domeniul agricol, cât și în
celelate domenii. Discuțiile deschise cu specialiști îi
vor pregăti pentru atât pentru alegerea unei viitoare
profesii, cât și cu pentru cerințele angajatorilor.

AFACERI
Vrem să îi învățăm pe tineri cum pot accesa finanțări
pentru a-și dezvolta afaceri profitabile în domeniul
agricol.

TEHNOLOGIE
Agricultura a depășit stadiul sapei și carului cu boi.
Tehnologiile inovatoare contribuie la dezvoltarea
unei agriculturi sustenabile, care să permită
accesarea resurselor naturale și de către generațiile
viitoare.

https://www.facebook.com/AgriPractic-100766165086037

”PRIETENII SATULUI”
DESPRE PROIECT
Prin proiectul ”Prietenii Satului” ne-am propus să implicăm comunitatea din com. Victoria
în activități de informare și conștientizare a importanței creării unei comunități durabile,
valorificând resurse diferite de informare, artă și apropiere de natură.
Proiectul Prietenii satului s-a derulează pe o perioadă de 3 de luni, începând din noiembrie
2020. În comuna Victoria este nevoie de intervenție pe termen lung pentru a rezolva
principalele probleme legate de locuire, dreptul la proprietate și protejarea mediului și a
arhitecturii. Prin acțiunile derulate prin ”Prietenii Satului” dar și prin celelalte intervenții
aduse în comunitate de Asociația Orientat au început să se observe schimbări pozitive în
comunitate,

NUMĂR DE
BENEFICIARI

EVENIMENTE
ORGANIZATE

BENEFICII PENTRU
COMUNITATE

- 35 de participanţi la
proiecţiile de film
- 65 de participanţi la
campania de ecologizare
- 33 persoane participante la
evenimentele de informare şi
dezbatere

- 3 evenimente de informare şi 1
dezbatere pe teme de protectie
a mediului şi comunităţi
sustenabile.
- 3 întâlniri de proiecţie de film la
Căminul Cultural Victoria
- 2 campanii de ecologizare în
Stânca şi Icuşeni

- 1 pictură realizată în interiorul
şcolii din Icuşeni
- peste 50 de kg de gunoaie
colectate de pe uliţele satului
- 2 ghiduri de informare
realizate şi distribuite în peste
300 de exemplare

CAMPANII DE ECOLOGIZARE
Am realizat două campanii de ecologizare în Stânca
și Icușeni în care s-au implicat 67 de participanți
cărora și s-au alăturat voluntarii ”Gardienii mediului”
format din elevi din com. Victoria.

ACTIVITĂȚI DE REVITALIZARE ȘI
CONȘTIENTIZARE PRIN CULTURĂ:
Am realizat o pictură murală pe holul Școlii din
Icușeni (9 mp) cu ajutorul a 10 tineri pictori voluntari.
Tematica abordată a fost "vatra satului".

CAMPANIA DE INFORMARE
S-a realizat prin intermediul a 3 întâlniri de informare și
o dezbatere organizate la Căminul Cultural din Victoria
și la care au participat 67 de persoane. De asemenea
150 ghiduri ”Prietenii Satului protejează natura” și 150
ghiduri ”Locuințe pentru viitor” care au fost distribuite
în format fizic cetățenilor comunei Victoria

https://www.orientat.ro/prieteniisatului/

AVEM NEVOIE DE TINE

ALEGE PROIECTUL
PE CARE VREI SĂ-L SUSȚII:
AMENAJAREA HOLULUI ȘCOLII DIN ICUȘENI
Școala din Icușeni este o filială a Școlii Profesionale ”Ionel Teodoreanu” Victoria. unde învață 110 elevi
(grădiniță, ciclu primar, gimnaziu),
Școala din Icușeni este una dintre școlile din mediul rural care are nevoie de investiții majore pentru a
susține educația copiilor la standarde actuale. Toaleta este în curte, nu au sală de sport, terenul de
sport din exterior nu este amenajat corespunzător, nu există spații de socializare pentru elevi nici în
clădirea școlii, nici în curtea generoasă.

CUM ARATĂ ACUM
HOLUL ȘCOLII

Școala reprezintă locul unde copiii petrec cel mai mult timp împreună, în comunitate, de aceea neam propus să transformăm holul școlii într-un spațiu multifuncțional. Alături de echipa de arhitecți
de la A+noima am pus pe hârtie un plan care poate fi implementat cu susținerea ta.

CUM POATE SĂ ARATE
HOLUL ȘCOLII
CU SPRIJINUL TĂU

www.aplusnoima.ro/Pe-trepte-la-coala

ALEGE PROIECTUL
PE CARE VREI SĂ-L SUSȚII:
SCRISORI PENTRU MOȘ CRĂCIUN
Angajații tăi pot primi una sau mai multe scrisori pe care copiii
din com. Victoria le scriu Moșului. Fiecare persoană se ocupă să
facă rost de cadourile de pe scrisoare (în limita posibilităților),
iar echipa Orientat le duc în sat la serbarea de Crăciun.

Rezultatele campaniei anterioare: 70 copii din satul Icușeni au
primit câte un pachet cu jucării, dulciuri, papucei, rechizite.
Printre

donatori:

Preh

Romania,

Cuptorul

Moldovencei,

Glazurai.

PACHETE PENTRU FAMILII NEVOIAȘE
E dificil să te concentrezi la învățat cu burtica goală. Acest
lucru e știut de zeci de copii din comuna Victoria. Poți alege
să donezi periodic o sumă de bani, iar echipa Orientat se
ocupă de cumpărături, pregătirea pachetelor și distribuirea
lor cu sprijinul asistentului social de la primăria comunei.

Rezultatele campaniei anterioare: 10 familii din satele comunei
Victoria au primit pachete cu alimente de bază, produse de
curățenie, jucării, dulciuri, papucei, rechizite.

ALEGE PROIECTUL
PE CARE VREI SĂ-L SUSȚII:
ECHIPAMENTE IT
Un telefon, o tabletă sau un laptop mai vechi pe care nu-l mai
folosești poate reprezenta șansa accesului la educație pentru
un copil din mediul rural. Aproape 300 de elevi din comună nu
au un dispozitiv personal cu ajutorul căruia să participe la
cursurile școlii online, iar foarte mulți nu au nici semnal.

Rezultate anterioare: 1 laptop donat către o familie cu 5 copii.

MENTORAT
Copiii și tinerii din mediul rural au nevoie de exemple
pozitive, au nevoie de oameni care să-i inspire și să-i
încurajeze să-și termine studiile, să fie oameni activi în
comunitatea lor. Ne dorim să organizăm evenimente de tipul
”Biblioteca Vie” și sesiuni de mentorat 1-1 prin intermediul
cărora tinerii din com. Victoria să prindă aripi.

Rezultate

anterioare:

Am

organizat

un

eveniment

de

tipul

”Biblioteca Vie” unde au venit 5 antreprenori și angajați din diverse
domenii și au vorbit cu elevii de gimnaziu despre importanța
învățării, cum să-și aleagă o pasiune, ce presupune meseria fiecărui
invitat și ce parcurs profesional au avut până în acel moment.

FII PARTE DIN
SCHIMBARE

TU CUM
CONTRIBUI?
DONEAZĂ
Poţi dona online prin serviciul internet
banking sau online banking sau poţi să depui,
cash, suma cu care vrei să contribui:
Asociaţia Orientat

AMENAJAREA
holului şcolii din Icuşeni

Sediu: Iaşi, B-dul Nicolae Iorga, nr. 12 A
Cont deschis la BCR Iasi,
RO38RNCB0175105307420001
Cod de înregistrare fiscală (CIF): 24433338
Înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor al Judecătoriei Iaşi sub nr.

ADOPTĂ

182/A/2008

scrisori pentru Moş Crăciun

REDIRECŢIONEAZĂ 3,5%
Aceasta

este

o

facilitate

fiscală

complet

gratuită care îţi permite să redirecţionezi până
la 3,5 % din impozitul pe venitul obţinut în

PACHETE DE SPRIJIN

anul precedent, pe o perioadă de cel mult 2

pentru familii nevoiaşe

ani, cu posibilitatea reînnoirii după perioada
expirării.
Cum

funcţionează?

completarea

unui

Mecanismul
formular

presupune

prin

care

îţi

exprimi intenţia de a redirecţiona până la 3,5
% din impozitul pe venit către o cauză în care
crezi, în loc de bugetul de stat. În lipsa acestui
formular,

statul

primeşte

automat

ECHIPAMENTE IT
şansa accesului la educaţie

suma

aferentă.

AI ALTĂ IDEE?
CONTACTEAZĂ-NE
www.orientat.ro

MENTORAT

Nr tel.: +40740.662.320 / +40747 085 502

oferă curaj, speranţă şi inspiraţie

adplus.iasi@gmail.com

unui tânăr din mediul rural

