Raportul Anual 2013
Asociaţiei Lumea lui Pinocchio (ex Rom pentru Rom)
Situatia financiara din anul 2013 pana pe 31.12.2013
1. Veniturile totale din activitatile fara scop patrimonial au fost 293.555 ron.
Sursele de finantare au fost venite din partea:
- Proiectelor din Programul de Tineret in Actiune cu doua proiecte de Serviciul European de
Voluntariat si un proiect de Schimb de Tineri;
- Sprijin pentru activități de la ONG-IBO Italia;
- Proiecte finantate de catre "Tavola Valdese" din Italia
- Donatii primite de la persoane fizice, in plus, de la stat s-a primit un ramburs minim.
2. Cheltuielile totale au fost 293.544 ron privind activitatile fara scop patrimonial.
Sumele includ cheltuieli privind personalul angajat in asociatie (pentru salarii, tichete de masa si
deplasari pentru a participa la cursuri de formare); gazduirea voluntarilor, activitatile socioeducative precum cantina si materiale consumabile.
De asemenea include alte cheltuieli ca energie electrica, incalzirea cu gaz, apa,
intretinere,reparatie si curatenie.
3. Asociatia are conturi in Euro si in Ron deschise la Banca Raiffeisen, agentia din Panciu.
Soldul total la data de 31.12.2013 din casa si din banca era de 25.942 ron.
Continuam raportul cu doua noutati din anul 2013:
Modificarea denumirii: Cu hotararea Adunarii Generale Extraordinara tinuta in data de
13.07.2013, s-a aprobat modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei care include
schimbarea denumirii Asociaţiei. Judecatoria Panciu in data 08.08.2013 a admis modificarile si a
dispus inscrierea in Registrul Special tinut la Judecatoria Panciu.
Noua denumire este Asociatia Lumea lui Pinocchio.
Acreditare: Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din Judetul Vrancea cu decizia
nr. 337 din 17.12.2013 a acordat acreditare pentru serviciul social specializat de "Suport si
asistenta pentru copii aflati in dificultate".
CENTRUL SOCIO EDUCATIONAL DE ZI PINOCCHIO
Activităţi de suport şcolar
In anul 2013 au foste efectuate activitati de after-school şi alfabetizare pentru copii înscris.
Mediere şcolară: au fost efectuate întâlniri cu cadrele didactice şi s-a acordat ajutor la înscrierea
copiilor la şcoală. Rechizite: la începutul anului şcolar au fost donate 44 de pachete copiilor inscrisi
la Centrul de Zi Pinocchio. Pachetele contineau penare, caiete, pixuri, creioane, carioci, radiere,
ascutitori, caiete de schite, etc.
Activităţi de asistenţă sociala
La sfarsitul anului, in lunile noiembrie si decembrie, asistentul social din cadrul centrului Pinocchio
a facut vizite la domiciliile tuturor copiilor care fecventeaza Centrul de zi. In urma acestora au fost
intocmite anchetele sociale.
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Activităţi recreative şi de socializare
Intreceri sportive:
In lunile iunie, iulie si august s-au infiintat doua echipe sportive: de fotbal cu baietii si de volei cu
fetele. Adolescentii s-au intalnit sapatamanal pentru antrenamente si s-au facut cateva meciuri cu
alte echipe din oras pe Stadionul din Panciu.
Antrenamentele cu echipa de fotbal au continuat si in lunile octombrie si noiembrie, cat timp
vremea le-a permis.
Sărbători şi animaţie 2013:
- Ziua Femeii: 8 Martie: copiii au facut o activitate creativa impreuna cu mamele lor şi după
aceea, pe rând, au cantat si recitat câte-o poezie. Petrecere a fost completata de o gustare
pentru toti, mamici si copii.
-

Ziua Internaţională a Romilor: 8 Aprilie: 7 copii au participat la evenimentul organizat la
Focşani, la Ateneul Popular “Maior Gheorghe Pastia” din Focşani. Copii au prezentat o
parada cu costume de hartie.

-

Paste: 30 aprilie: Asociatia a donat 50 de pachete cadou (dulciuri si haine) pentru copii
inscrisi la Centrul Pinocchio. Copii au fost implicati intr-un laborator creativ colorand oua
de Paste si au pregatit felicitari pentru familiile lor.

-

Ziua Internaţională a copiilor: 1 Iunie: Asociatia a participat la evenimentul organizat de
autorităţile locale la Casa de Cultura din Panciu. Copii au asistat la un spectacol muzical,
dupa care staff-ul cu voluntarii asociatiei au distrat copii din oras cu un stand de
facepainting, baloane modelabile si clovnerie .

-

Ziua de Halloween: 30 Octombrie: Centrul Pinocchio a organizat o petrecere de Halloween
deschisa pentru toti copii din oras, in care s-au realizat jocuri, face-painting, baloane
modelabile, un atelier creativ de masti de Halloween, un concurs „Cel mai frumos costum”
si alte concursuri. La sfarsitul petrecerii s-au oferit prajituri, bomboanele si suc pentru toti.
La acest eveniment au participat aproapre 100 de copii.

-

Ziua Internationala a drepturilor copilului: 20 Noiembrie: Copiii de la scoala generala, cu
varsta cuprinsa intre 6 si 11 ani, s-au exprimat si si-au spus parerea despre dreptul lor la
educatie, la o casa, la parinti, de a fi protejati, prin intermediul unui concurs de desene,
care a fost propus de catre doamnele educatoare. Asa am vrut sa le dam libertatea de
exprimare micilor cetateni ai orasului Panciu. Juriul care a desemnat castigatorii a fost
compus din tinerii de la Liceu „I. Slavici” din Panciu.
De asemenea, cu tinerii de la liceu a fost realizat un atelier discutand despre "Conventia
Internationala a Drepturilor Copilului" si despre cum sunt respectate drepturile minorilor
din Panciu.
In final tineri au vizionat un filmulet despre copiii soldati din Africa, carora le-a fost furata
copilaria.

-

Ziua Internationala a Minoritatiilor: 16 Decembrie: Un grup de 5 copii de la Centrul
Pinocchio impreuna cu un grup de 5 tineri voluntari din cadrul asociatiei au participat la
acest eveniment in Focsani. Au prezentat un mic spectacol de muzica si colinde de Craciun.
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-

Sf. Nicolae:
 29 noiembrie: 7 elevi, 2 profesori si tatal unui elev de la Colegiul Tehnic "Gheorghe
Bals" din Adjud au adus saci de portocale, mere, mandarine, fasole, cartofi si
banane pentru copiii care vin in fiecare zi la pranz la cantina Centrului Pinocchio.
 6 Decembrie: 2 clase de la scoala generala din Panciu au organizat un spectacol de
colinde de Craciun pentru copii de la Centrul de zi Pinocchio. Cu acesta ocazie au
donat 50 de pachete de cadouri (haine, dulciuri si jocuri).

-

Craciun:
 12 Decembrie: Sarbatoarea de Craciun la Centrul Pinocchio: doamnele educatoare
impreuna cu voluntarii din cadrul asociatiei au organizat un spectacol pentru
familiile copiilor inscrisi la Centru. Spectacolul s-a desfaurat la sediul Asociatie, de la
ora 14.00 pana la 17.00. Patruzeci de copii au dansat, cantat si au recitat pentru
familiile lor. La sfarsitul spectacolului Asociatia a pregatit o surpriza pentru copii: a
venit Mos Craciun, care a donat un pachet de dulciuri pentru fiecare. S-a oferit
prajituri si cafea pentru toata lumea.
 12 Decembrie: Copii de la Centrul Pinocchio au primit pachete de cadouri din partea
eleviilor de la liceul „I.Slavici” din Panciu, de la Colegiul Tehnic „Georghe Bals” din
Adjud, de la Politia Panciu si de la Consiliul Judetean.
 13 decembrie: Asociatia Lumea lui Pinocchio a dus pachete de haine si mancare
pentru toate famiilile din copii inscrisi la Centru. Staff-ul Asociatiei a mers pe teren
si a adus pachetele in fiecare casa si a urat „Craciun fericit!” tuturor.
 17 - 18 decembrie: Un grup de 5 tineri voluntari din cadrul asociatiei s-a dus la
institutiile din Panciu si Focsani, cantand colinde de Craciun si donand o coronita
facuta de copii.

-

Animaţie la petreceri pentru copii: Asociaţia a facut, in lunile ianuarie si aprilie 2013,
animaţie la petrecerile aniversare sau la alte ocazii pentru copii, în afara sediului Centrului
(la restaurante, terase, biblioteci, etc.).

Cursuri şi evenimente de formare la care au partecipat angajatii de la Asociaţie:
- Managementul voluntarilor in contextul Programului Tineret in Actiune, Focsani, 1-3 Februarie
2013;
- Caravana Serviciul European de Voluntariat din cadrul proiectul gONG, Cluj, 27-29 Iunie 2013;
- “Mentor2B” - formare pentru mentorii din cadrul Serviciului European de Voluntariat, Predeal,
jud. Brasov, 26-30 Septembrie 2013;
- Job Shadowing pentru mentorat de voluntarilor, organizat de la Pro Vobis, Tusnad, 29-30
Noiembrie 2013;
Proiectul "Pinocchio merge la scoala...la Panciu": co-finanzat de "Biserică Valdese", care este o
biserică creștina din Italia.
Incepand cu luna Octombrie 2013 pe durata de 1 an, proiectul va sustine o educatoare, o parte de
alimente de la cantina pentru copii, cumparaturi pentru bucatarie (de exemplu s-a achitat 1 mixerrobot), cărți, covoare anti-alergice pentru salile copiilor, 2 excursii pentru copii si schimb de
experienta pentru staff-ul asociaţiei.
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Promovarea voluntariatului şi a solidarităţii
Voluntarilor din Romania
Avem o colaborare foarte frumoasă cu Liceul Teoretic Ioan Slavici. Elevii s-au oferit să colaboreze
atât la activităţile educative cât şi în birou. În perioada Ianuarie-Iulie 7 elevii au facut voluntariat la
Centrul de Zi Pinocchio.
Serviciul European de Voluntariat (SEV): In anul 2013 a fost derulate doua proiecte SEV finantate
de către Uniunea Europeană:
1) “A Bridge to the East: Volunteer for Roma People" (RO-21-104-2012-R3) cu doua voluntare din
Italia: Viola Sattin pe perioada de 1 an si Elisa Paschetta pe perioada de 5 martie 2013 pana pe 20
Iulie 2013.
2) "Let your voice be heard: Education voices Society" (RO-21-105-2013-R2) cu doua voluntare din
Italia: Carla Parodi, perioada de 7 octombrie pana pe 5 decembrie, si Kietty Bassi din 7 noiembrie
pana se vor termina cele 7 luni.
Grupul de clovni “Vivere In Positivo”: din 25 august până pe 1 septembrie, un număr de 12
voluntari clovni, ce aparţin Asociaţiei “Vivere In Positivo” – VIP Italia în misiune în România au
realizat laboratoare de clovnerie şi jonglerii pentru copiii care frecventează Centrul Educativ
“Pinocchio” şi pentru adolescenţii din Panciu şi au finalizat cu un spectacol denumit "PINOCCHIO"
ţinut la sediul Centrului.
Grupul de clovni a realizat activitati de animatie pe Valea Brazi si in unele sectii al spitalului
oraseneasc din Panciu si un spectacol susţinut în Parcul Central din Focşani.
Voluntarii au vizitat şi alte realităţi sociale din judeţul Vrancea: marti 27 august au vizitat Caminul
pentru Persoane Varstnice “O noua sansa” din Marasesti; miercuri 28 august au fost la “Centrul de
gazduire pentru adulţi din Goleşti”, care cazeaza tineri adulţi cu dizabilitati si seropozitivi; joi 29
august au desfasurat o dupa-amiaza intrega de animatie in comunitatea de Romi din Modruzeni;
vineri, 30 august au adus un zambet copiilor gazduiti la Serviciul de Interventie in regim de
Urgenta, care este un adapost temporar pentru copii cu risc de delincventa.
Grup de cercetaşi: din 18 august pana pe 20 august, 14 tineri din Grupului de cercetaşi din “Schio”
(Italia), au organizat diferite laboratore creative pentru copii de la Centrul Pinocchio, iar dupăamiaza au curăţat şi vopsit unele uşi ale Centrului.
Tabara de lucru si solidaritate de la IBO Italia: din 4 august pana pe 17 august, 8 voluntari, din
care 5 din Italia si 3 din Austria, au realizat diferite laboratore creative pentru copii de la Centrul
Pinocchio, iar după-amiaza au curăţat şi vopsit unele uşi ale Centrului nostru.
Erasmus Placement
Din 13 septembrie pana pe 13 decembrie 2013 asociatia a gazduit-o pe Sara Bastiani, eleva
Universitatii din Macerata (Italia) pentru asistentii sociali, care a desfasurat perioda sa de stagiu la
Centrul Pinocchio.
In vara, a fost organizata o vizita din partea grupului IBO din Elvetia.
Participarea la Proiectul “Caravana SEV”: pe 13 octombrie, la Biblioteca Judeteana “Duiliu
Zamfirescu” din Focsani în cadrul proiectului “GONG” s-a desfasurat un eveniment important
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pentru promovarea Serviciului European de Voluntariat din România. Asociatia Lumea lui
Pinocchio a oprit Caravana SEV la Focsani pentru a povesti asociatiilor şi tinerilor prezenti despre
propria experienta SEV impreuna cu Agentia Nationala (ANPCDEFP).
Participarea la a IV-a editie a ONGFest, 17-19 Mai, la Bucuresti, in Parcul Tineretului. Asociatia a
tinut un stand informativ despre activitatiile sale cu poze, lucrari facute de copii si desene. A oferit
publicului un numar de animatie cu face-painting, baloane modelabile si muzica live.
Proiectele Europene Schimburi de tineri (Actiunea 1.1):
1) Schimb de Tineri denumit "Romania-Italia: Youth passes around Volunteering" aprobat şi
finantat de Agentia Nationala (ANPCDEFP) in cadrul Program Tineret in Actiune. Schimbul a fost
gestionat de Asociatia noastra in partenariat cu ONG IBO Italia. Schimbul a implicat 10 tineri
italieni, 10 tineri romani, si 4 grup-leaderi pe perioada 19 Iulie pana pe 31 Iulie 2013. Prima etapa a
fost la Bucuresti, unde tinerii au facut trei zile de laboratoare de Teatru Forum cu Asociatia Art
Fusion si au vizitat orasul.
A doua etapa a avut loc la Panciu, unde isi are sediul Asociatia Rom pentru Rom, care gestioneaza
Centrul Educativ Pinocchio pentru copii dezavantajati. Aici s-au implicat tinerii in activitati
educative non formale, s-au organizat doua zile de sarbatoare interculturala cu laboratoare
creative deschise intergii comunitati locale.
La sfarsit, a treia si ultima etapa, Iasi, unde s-a desfasurat vizita orasului si un moment de evaluare
finala a experientei pe care a oferit-o schimbul de tineri.
Experienţa a fost povestită intr-o frumoasă broşură.
2) Schimbul de tineri aprobat de Agentia Nationala pentru Tineri din Italia din cadrul Programului
European Tineret in Actiune. Proiectul "Giovani volontari cittA'ttivi" (Tineri voluntari orasul-Activi)
s-a desfasurat in Italia pe perioada 1-12 Septembrie 2013. Asociatia a fost partener si proiectul a
fost gestionat de catre ONG CIRCI din Italia. Schimbul a implicat 10 tineri italieni, 10 tineri romani,
si 4 grup-leaderi.
Participantii au avut oportunitatea de a trai o intensa experienta formativa despre lumea
voluntariatului si incluziune sociala ca instrumente de cetatenie europeana activa.
In anul 2013 au colaborat ca angajati, pe diferite perioade, la Asociatie:
 La Educatia: Monica Alina Drilea (educatoare); Luciana Chiriac (educatoare si profesor de
limba romana); Diana Armasaru (profesor de limba romana si educatoare); Veronica Trifan
(bucatar); Lenuta Musteata (bucatar); Any Mary Dragan (asistent social).
 La Birou si Logistica: Adina Petrea (secretara); Vasile Sirbu (muncitor); Lacrimioara Sirbu
(femeie de servici); Sandu Ionel (muncitor); Ionut Hanghiuc (muncitor).
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