RAPORT
DE ACTIVITATE
AEDD 2017

STRUCTURĂ
- Consiliul director este format din 3 persoane;
- Angajaţi: 9;
- Voluntari: 30.

OBIECTIVE
•
Crearea unor noi relaţii de colaborare cu
potenţiali parteneri (ONG-uri, instituţii publice,
agenţi economici), atât la nivel local, cât și la nivel
regional, naţional și internaţional;
•
Menţinerea și dezvoltarea relaţiilor de
colaborare cu organizaţiile partenere (ONG-uri,
instituţii publice, agenţi economici);
•
Organizarea de activităţi de protejare a
mediului înconjurător și de sprijinire a dezvoltării
durabile;
•
Iniţierea unor programe de dezvoltare
comunitara in mediul urban si rural
•
Informare, consultanţă, colaborare cu
organizaţii neguvernamentale, IMM-uri, persoane
fizice și reprezentanţi ai administraţiei publice locale
și centrale, în vederea implementării de proiecte și
programe privind integrarea europeană și
internaţională;
•
Prevenirea și combaterea șomajului,
dezvoltarea resurselor umane și promovarea
integrării pe piaţa muncii prin combaterea
excluziunii sociale, dezvoltarea economică și socială
a zonelor urbane și rurale aflate în dificultate în
vederea diminuării disparităţilor economice
regionale și sprijinirea cooperării transfrontaliere,
transnaţionale și interregionale, sprijinirea
dezvoltării IMM-urilor prin promovarea de servicii
specifice de consultanţă;
•
Integrarea pe piaţa muncii a șomerilor de
lungă durată, a tinerilor șomeri și a persoanelor
excluse de pe piaţa muncii, promovarea egalităţii de
șanse pentru toate persoanele care intră pe piaţa
muncii, în special a femeilor și populaţiei rroma;
•
Îmbunătăţirea sistemelor de educaţie și de
perfecţionare;
•
Promovarea calificării forţei de muncă și
creșterea potenţialului uman în domeniul cercetării
dezvoltării, prin procesul de formare continuă.

SCOP
Susţinerea dezvoltării social-economice durabile
a României, acţionând la nivel local, regional,
naţional, transnaţional, cu scopul creșterii nivelului
de trai și al calităţii vieţii populaţiei din regiune,
dezvoltării mediului de afaceri și fluidizării relaţiilor
cu autorităţile publice locale și centrale.

VALORI
-

Profesionalism și Calitate;
Corectitudine și Cinste;
Deschidere către Colaborare;
Loialitate faţă de parteneri;
Transparenţă faţă de comunitate;
Confidenţialitate faţă de beneficiari.

Principalele
activităţi
desfășurate
•
Organizare evenimente (planificare,
implementare și evaluare): seminare, conferinţe, traninguri, campanii de informare etc.;
•
Realizarea materialelor de promovare (research,
scriere, editare, realizare grafica, multiplicare, etc.):
site, broșură, rollup, banner, flyer, sticker, etc.;
•
Colaborarea cu partenerii (ONG-uri, instituţii
publice, agenţi economici) în vederea atingerii
obiectivelor și scopurilor organizaţiilor, proiectelor,
evenimentelor și activităţilor desfășurate;
•
Prevenirea și combaterea șomajului, dezvoltarea
resurselor umane și promovarea integrării pe piaţa muncii
prin combaterea excluziunii sociale;
•
Dezvoltarea economică și socială a zonelor
urbane și rurale aflate în dificultate, în vederea
diminuării disparităţilor economice regionale și
sprijinirea cooperării transfrontaliere, transnaţionale și
interregionale, sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin
promovarea de servicii specifice de consultanţă;
•
Integrarea pe piaţa muncii a șomerilor de lungă
durată, a tinerilor șomeri și a persoanelor excluse de pe
piaţa muncii, promovarea egalităţii de șanse pentru toate
persoanele care intră pe piaţa muncii, în special a
femeilor și populaţiei de etnie rromă;
•
Promovarea calificării forţei de muncă și
creșterea potenţialului uman în domeniul cercetării
dezvoltării, prin procesul de formare continuă.

Domenii de
activitate
-

Protecţia mediului;
Social;
Educaţie;
Dezvoltare socială;
Voluntariat.

Grupuri ţintă/
Beneficiari
- Tineri;
- Femei;
- Șomeri;
- Persoane care se confruntă cu situaţii de
discriminare;
- Femei și tineri aflaţi în situaţii de risc social;
- Angajaţi și angajatori;
- Organizaţii (ONG-uri, instituţii publice, agenţi
economici);
- Comunităţi rurale și urbane.

Activităţi
generatoare
de venituri
- Instruire în diverse domenii de activitate;
- Consultanţă în scrierea și implementarea de
proiecte.

Voluntariat
Voluntarii noștri dau valoare asociaţiei și participă
activ la succesul acesteia fiind împreună responsabili
pentru îndeplinirea misiunii noastre. Voluntarii asociaţiei
sunt persoane active, implicate și devotate cauzei pentru
care luptăm. Aceștia provin din medii diferite, având
statut diferite: studenţi, elevi, profesori, persoane cu
nivel mediu sau superior de studii, șomeri sau angajaţi,
etc.; persoane care în timpul liber aleg să ajute
comunitatea implicându-se în activităţi de voluntariat.
Asociaţia are implicaţi activ în proiectele și
activităţile sale un număr de 30 de voluntari.

Activităţi non-profit:
proiecte derulate în
calitate de aplicant
Titlu proiect: ”FEMINIS - Ocupare, egalitate de șanse și independenţă pentru
femei”
Nr. de înregistrare contract: POSDRU/145/6.3/G/128192
Solicitant: Asociaţia pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă
Partener: S.C. Info Educatia S.R.L.
Finanţator: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea
incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 ”Promovarea egalităţii de
șanse pe piaţa muncii”
Perioadă/Loc de Desfășurare:16.04.2014 - 15.10.2015/judeţele: Botoșani, Iași,
Vaslui
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea și promovarea egalităţii de șanse
și de gen, promovarea principiilor incluziunii sociale, precum și prevenirea
discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la
ocupare și dezvoltare profesională a femeilor din judeţele Iași, Vaslui și Botoșani,
regiunea Nord - Est.
Descriere: Proiectul a ţintit cele 3 priorităţi ale Strategiei Europa 2020 –
dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaștere și inovare, promovarea unei
economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și
mai competitive; promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de
muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Activităţile proiectului urmăresc să dezvolte instrumente și structuri
organizaţionale care să asigure pe termen mediu și lung accesul egal la ocupare și
construirea unei cariere profesionale în rândul femeilor și persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile în vederea creării unei pieţe a muncii incluzive.
În 2017, aplicantul a monitorizat și implementat activităţile de sustenabilitate
ulterioare desfășurării proiectului.
Activităţile principale FEMINIS au constat în:
• organizarea a 8 sesiuni de informare și schimb de bune practici privind
egalitate de șanse și gen în unităţi de învăţământ și la nivelul administraţiei publice
locale;
• organizarea a 9 campanii de informare și conștientizare a femeilor din mediul
rural și urban în vederea sensibilizării faţă de importanţa egalităţii de șanse;
• distribuirea broșurilor „Condiţia și statusul socio-economic al femeii”,
„Femeia în societate - reprezentare, recunoaștere, respect”, ”Independenţa și
respect la feminin”, cât și a ghidului „Femeia funcţionar - egalitatea de gen în
administraţia publică centrală și locală”, la nivelul Regiunii de Nord - Est;
• oferirea prin Centrele de informare din judeţele Iași, Vaslui și Botoșani de
servicii de informare și asistenţă în demarea unei afaceri și motivarea femeilor în
vederea avansării în carieră, găsirii unui loc de muncă, reconcilierii vieţii
profesionale cu cea de familie, crescându-le astfel șansele de ocupare;
• organizarea conferinţei „Reţele europene pentru promovarea
antreprenoriatului feminin” ;
• organizarea de ateliere de instruire antreprenorială și de workshop-uri de
simulare a afacerii în condiţii reale prin simularea planului de afaceri și aplicarea
acestuia;
• organizarea competiţiei „Simularea afacerii pe baza planului de afaceri” și
înfiinţarea a 32 de întreprinderi (start-up);
• calificarea a 349 de femei în ocupaţiile: operator introducere și validare date,
lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, agent de curăţenie, lucrător
comercial;
• perfecţionarea a 84 de femei în Competenţe antreprenoriale;
• perfecţionarea a 180 de femei (manageri ai autorităţilor publice, persoane din
administraţie publică, persoane din cadrul societăţii civile și persoane din cadrul
organizaţiilor mass-media) în Competentele sociale și civice - componenta
egalitatea de șanse și gen la locul de muncă, pe piaţa muncii și în viaţa de familie;
• promovarea proiectului prin organizarea a 4 conferinţă de presă, transmiterea
de comunicate de presă și materiale de informare privind activităţile desfășurate.
Beneficiari: 558 femei

Titlu proiect: Centrul de Informare Europe Direct Iași, România
Nr. de înregistrare contract: Acord-cadru AC17/2013-2017
Solicitant: Asociaţia pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă
Finanţator: Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în
România
Perioadă/Loc de Desfășurare: ianuarie 2007 - prezent/str. Păcurari nr. 85, Iași.
Obiective proiect:
1. Centrul are misiunea este de a promova o cetăţenie europeană activă și
informată.
2. Reprezintă un prim punct de contact cu Uniunea pentru cetăţeni, prin
informarea acestora cu privire la Uniunea Europeană, contribuind astfel, la
sensibilizarea populaţiei și promovarea dezbaterilor la nivel local și regional.
3. Reprezintă interfaţa instituţiilor europene cu cetăţenii, canalizează
feedbackul primit de la cetăţeni, cooperează cu alte reţele de informare și puncte
de contact ale Comisiei și sprijinind Reprezentanţa CE în activităţile locale.
Descriere: Solicitantul găzduiește Centrul de Informare Europe Direct (CIED)
Iași care se află sub coordonarea Reprezentanţei Comisiei Europene la București,
România. Reprezintă, practic, interfaţa instituţiilor europene în judeţul Iași și
asigură o comunicare în dublu sens: dinspre instituţiile europene către cetăţenii
judeţului Iași , dar și dinspre cetăţenii ieșeni către acestea.
Centrul de Informare este situat in birourile solicitantului din Iași și oferă o
gamă largă de informaţii pe diverse teme generale referitoare la Uniunea
Europeană. Centrul Europe Direct Iași este parte a Reţelei Europe Direct România,
ce funcţionează încă din 2008, sub coordonarea Reprezentanţei Comisiei Europene
în România. Reţeaua ED România a fost precedată, înainte de integrarea României,
de reţeaua multiplicatorilor de informaţie europeană, fondată în 2000 de către
Delegaţia Comisiei Europene în Romania.
Din 2008, Reţeaua Europe Direct România satisface nevoia de apropiere cu
cetăţenii prin derularea activităţilor, atât la nivel local, cât și la nivel regional,
printr-un parteneriat între Reprezentanţa Comisiei Europene în România și
structurile non-guvernamentale și fiind beneficiarul expertizei și serviciilor pe care
le poate pune la dispoziţie Reprezentanţa.
Activităţile principale desfășurate în 2017 au fost:
• Organizarea expoziţiei de inventică și cercetare EUROINVENT ce s-a
desfășurat la Palas în perioada 25-27 mai 2017;
• Organizarea de seminare în grădiniţe, școli și licee, universităţi pe teme
precum: Uniunea Europeană, valori europene, ţările membre ale Uniunii Europene,
principalele instituţii ale Uniunii Europene, importanţa cunoașterii limbilor străine,
oportunităţi de studiu și de carieră, protejarea mediului, alimentaţie echilibrată,
voluntariat, creativitatea și interactivitatea în realizarea activităţilor educative,
etc.;
• Organizarea de mese rotunde și dezbateri pentru cadre didactice, parinţi,
elevi și alte categorii de cetăţeni pe teme precum: educaţie, drepturi europene,
combaterea violenţei în familie, egalitatea de șanse și gen, dezvoltare
durabilă,etc. ;
• Organizarea de concursuri pentru copii și tineri pe diverse teme precum:
comunicare, inventică, statele membre ale Uniunii Europene, Europa de lângă noi,
traduceri;
• Participarea în cadrul unor evenimente cultural educative, precum și
workshop-uri, seminare și dezbateri în vederea informării publicului cu privire la
serviciile și oportunităţile oferite de Centrul Europe Direct, precum și informării cu
privire la Uniunea Europeană și oportunităţile pe care le oferă cetăţenilor și în
vederea încheierii de noi parteneriate (EU, cetăţean European; Europa, MAI
aproape 9; Edu Funny Fest; ZEL –Ziua Europeană a Limbilor; Zilele Palatului
Copiilor Iași – Simfonia Talentelor – Europa nonformală; Fii Unul de-al nostru! Spune
NU Alcoolului!; Diversitate Multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în
judeţele Botoșani, Bistriţa-Năsăud și Iași; Cross pentru școli; GFEST; Model
European Union – proces de simulare a funcţionării instituţiilor europene
• Organizarea de conferinţe pe teme precum: Carta Drepturilor Fundamentale
a UE, multiculturalism, educaţie, cunoaștere, toleranţă, etc. ;
• Organizarea de expoziţii: mărţișoare europene, desene, deșeuri reciclate etc.
• Organizarea de evenimente culturale și caritabile precum: expoziţii,
concerte, Bursa Cărţilor, Bursa Jucăriilor;
• Informarea cetăţenilor interesaţi cu privire la instituţiile Uniunii Europene,
linii de finanţare, oportunităţi oferite de Uniunea Europeană și programe ale
acesteia etc.;
• Promovarea evenimentelor și proiectelor organizate de Europe Direct Iași, de
parteneri și de instituţiile Comisiei Europene.
Beneficiari: 5.000 persoane anual

Proiecte
derulate
în calitate
de partener
Titlu proiect:”Orașe Eco - O viziune comună în
viziunea transfrontalieră”
Nr. înregistrare contract: MIS-ETC 1605
Solicitant: Primăria orașului Durlești, Republica
Moldova
Parteneri: Asociaţia pentru Ecologie și Dezvoltare
Durabilă, Asociaţia Cutezătorul, Universitatea Economică
Naţională din Odessa
Finanţator: Uniunea Europeană, prin Programul
Operaţional Comun România – Ucraina - Republica
Moldova 2007 – 2013
Descrierea proiectului:
Râul Durlești este extrem de poluat din cauza
reziduurilor menajere depozitate de localnici pe malul
acestuia. Nivelul de poluare sporit se extinde și spre
Chișinău, având în vedere că râul traversează și acest
oraș. Proiectul își propune să amenajeze ecologic râul, să
elimine riscul de inundaţii, să reducă poluarea apelor, în
același timp menţinând aspectul natural al mediului, prin
reînnoirea vegetaţiei specifice. Pe plan transfrontalier,
prin reducerea poluării râului Durlești va fi prevenită
poluarea altor râuri sau ape cu care comunică în mod
direct sau indirect, precum râurile Bâc și Nistru. Astfel,
1246 m din râul Durlești vor fi amenajaţi în manieră
ecologică, 46 de locuinţe vor fi protejate împotriva
inundaţiilor, vor fi organizate 3 seminarii educaţionale pe
teme ecologice cu participarea a 90 de persoane, va avea
loc o acţiune de ecologizare a orașului Durlești și de
plantare de copaci, va fi lansată o expoziţie fotografică
despre transformările din zona riverană.
Activităţi desfășurate în proiect:
- organizarea Seminarului pe teme ecologice la Iași,
cu participarea a 30 de persoane
- asigurarea transportului participanţilor la
Seminariile pe teme ecologice organizate în România,
Republica Moldova și Ucraina

Seminarul
pe teme
ecologice
la Iași
Perioadă/Loc Desfășurare: 27 - 29 noiembrie/Iași,
România
Obiective proiect/seminar:
1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la
importanţa protejării mediului înconjurător în rândul a
30 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și
lideri de opinie din România, Republica Moldova și
Ucraina
2. Familiarizarea liderilor locali de opinie din
România, Republica Moldova și Ucraina cu privire la
riscurile de mediu, diverse proiecte cu impact pozitiv
asupra mediului, precum și cu metode eficiente de
încurajarea unui comportament civic responsabil
3. Soluţionarea durabilă și viabilă a unor probleme
comune de mediu în perioada
4. Promovarea oportunităţilor de finanţare europeană
în rândul a 30 de reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale și lideri de opinie din România, Republica Moldova
și Ucraina
Descriere: Asociaţia pentru Ecologie și Dezvoltare
Durabilă a avut responsabilitatea, în calitate de partener,
de a organiza seminarul desfășurat la Iași în perioada 27 –
29 noiembrie. Astfel, asociaţia noastră s-a ocupat de:
• Căutarea, contactarea, selectarea și contractare
furnizorilor de produse și servicii necesare desfășurării
seminarului: servicii cazare, masă, transport, tipărire
materiale seminar, etc. ;
• Pregătirea materialelor pentru seminar (agenda
seminarului, materiale informative, etc.);
• Comunicarea cu experţii;
• Promovarea seminarului;
• Comunicarea cu participanţii;
• Lansarea invitaţiei de participare către
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din România;
• Planificarea programului seminarului;
• Amenajarea locaţiei în care s-a desfășurat
seminarul;
• Evaluarea seminarului;
• Diseminarea informaţiilor.
Beneficiari: 30 persoane

