RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU 2009- 2010

CUVÂNT INTRODUCTIV:
Realizarea raportului anual pentru o organizație nonguvernamentală
este un bun prilej pentru a trece în revistă atât proiectele, evenimentele
derulate de către organizație cât și experiențele trăite alături de colegi,
voluntari, finanțatori, beneficiari, toate cumulate pe parcursul unui an.
Anul 2010 a fost pentru ASOCIAȚIA ,,ALBINUȚA VESELĂ” un an
marcat de evenimente deosebite pe toate planurile : la nivelul proiectelor,

al echipei, dar mai ales în relația cu beneficiarii, preșcolarii de la Grădinița
cu Program Prelungit Nr. 24 Bacău.
La nivelul proiectelor a fost demarat un proiect nou , cu perspectiva de
a fi de referință și în urnătorii ani, dar am încercat să asigurăm
sustenabilitate și celorlate proiecte inițiate în anul precedent, vîrsta ongului nostru fiind destul de fragedă.
În ceea ce privește resursa umană, echipa s-a întărit cu doi membri
valoroși care nu au pregetat în a se alătura echipei fondatoare a
organizației.
Credem că implicarea
noastră în viața
preșcolarilor de la
Grădinița PP Nr 24
Bacău este necesară
și mai actuală ca
oricând, având în
vedere contextul socio
economic și
educațional actual.

VREM SĂ MULȚUMIM TUTUROR CELOR
CARE, ÎN ANUL 2010, S-AU IMPLICAT ÎN
DIFERITE FORME, AU SUSȚINUT , AU
PARTICIPAT SAU DOAR AU SIMPATIZAT CU
PROIECTELE
DERULATE
DE
CĂTRE
ASOCIAȚIA NOASTRĂ, ACTIVITATE PRIN
CARE AM PUTUT SĂ DEMONSTRĂM CĂ
SUNTEM PE DRUMUL VISAT , ȘI ÎI
ASIGURĂM PE TOȚI DE PRIETENIA ȘI
CONSIDERAȚIA NOASTRĂ

MISIUNE:
Asociația „Albinuța Veselă”, pe căi informale, dorește să
îmbunătăţească activitatea instructiv educativă din grădiniţă, să relaţioneze
mai bine cu părinţii, bunicii sau alte persoane obligate la cresterea si
eductia copiilor, să poată ajuta pe acei copii ,cazuri sociale, aflaţi în situaţii
de risc material.
MOTIVAȚIE:
Asociația Albinuța Veselă a fost fondată în martie 2009, principalele
motive care au determinat înființarea sa fiind promovarea valorilor
educaţionale în rândul copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24
Bacău si de la alte unităti preşcolare partenere și de a desfășura cu ei

activități educative diversificate și de calitate , sporind gradul de implicare
a cadrelor didactice, a părinților, a comunității în dezvoltarea de politici
educaționale.
STRUCTURĂ:
Organizația este alcătuită din cadrele didactice de la Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 24 Bacău , 1 economist și un părinte de la aceeași
grădiniță. Activitatea se desfășoară pe compartimente:
- consiliul director ( președinte, vicepreședinte, secretar),
- compartimentul financiar contabil (economistul asociației),
- coordonatorii de programe și
- voluntarii.
PROGRAME ȘI PROIECTE:
Proiectele desfășurate de la înființare și până în prezent, sunt proiecte
educative care vizează domeniul cultural artistic, protecția mediului,
dezvoltarea potențialului artistic al preșcolarilor și asigurarea infrastructurii
asociației.
1. PROIECT: „ AZI PREȘCOLARI, MÂINE ARTIȘTI MARI”
Finanțare proprie
Parteneri: Grădinița PP Nr. 24 Bacău, ISJ Bacău
Perioada de implementare:1 iulie 2009-15 iunie 2010
Coordonatorii proiectului: Gârea Cucu Maria
Proiectul a urmărit selectarea vocațională a preșcolarilor în vederea
constituirii unor formații artistice în cadrul cărora să li se valorifice
potențialul artistic și care să participe la concursul interjudețean
„Cireșarii”.
S-au constituit următoarele formații/ateliere:
- teatru pentru copii, instructor Ed. Alexiuc Veronica;
- dans popular , instructori Ed. Munteanu Mihaela și Popa Didica;
- grup vocal folcloric: instructor Ed. Nechitescu Maricica
- cercul de artă plastică „Fantezie și culoare” instructori: Ed. Agache
Maria și Inst. Gârea Cucu Maria

2. PROIECT: ,,CIREȘARII”
Finanțare proprie
Parteneri: Grădinița PP Nr. 24 Bacău, grădinițe și școli din țară, ISJ
Bacău,
Perioadă de implementare: septembrie 2009-iunie 2010
Coordonatorii proiectului: Gârea Cucu Maria.
Proiectul a ajuns la cea de-a doua ediție, concursul propriu-zis
desfășurându-se în perioada 15 mai – 1 iunie 2010 , pe patru secţiuni:
 artă plastică;
 interpretare vocală în grup /individual;
 teatru, recitări, monologuri, dialoguri;
 dans ritmic/popular.
A fost popularizat pe site-ul www.didactic.ro şi a reunit lucrări şi
formaţii artistice de la copii din 17 instituţii de învăţământ din ţară precum si
formaţiile pregătite în cadrul proiectului asociației , „Azi preșcolari, mâine
artiști mari”.
Majoritatea participanţilor au fost din judeţul Bacău, dar au fost şi din
judeţele: Teleorman, Botoşani, Iaşi, Argeş, Bucureşti.
Piesele înscrise în concurs au fost de o înaltă ţinută artistică , motiv
de a fi fost acordate multe premii I. S-a organizat expoziţie plastică cu
lucrările participante la concurs ,la secțiunea artă plastică, iar premianţii de
la Grădiniţa PP nr. 24 Bacău au susţinut, pe data de 1 iunie 2010 un
spectacol la Clubul Preşcolarilor din incintă.
Concursul a valorificat potenţialul artistic şi creativ al copiilor de
vârstă preşcolară şi şcolară mică, a facilitat schimbul cultural între aceştia,
i-a incitat la competiţie, într-un cuvânt, şi-a atins obiectivele.
3. PROIECT: „PREȘCOLARII, PRIETENII NATURII”
Finanțatori: Primăria municipiului Bacău și Consiliul local al Municipiului
Bacău, Asociația „Albinuța Veselă”
Parteneri:Grădinița PP Nr. 24 Bacău
Perioada de implementare: 1 iunie 2010 - 31 decembrie 2010
Coordonatorii proiectului: Inst. Gârea Cucu Maria

Proiectul a cuprins :
 activităţi de informare a copiilor cu unele dintre problemele de mediu
accesibile înțelegerii lor, prin prezentarea unor filmulețe foarte
atractive , fiecare dintre ele, avertizând asupra unui pericol ; Copiii
împreună cu părinţii au vizionat DVD-uri cu filmele şi fotografiile
realizate în cadrul activităţilor practic-aplicative.
Concursul ,,Să ne întrecem cu Piti-click'', o evaluare a cunoştinţelor
dobândite de copii în cadrul acestui proiect , iar activitatea ,, Vă invităm la
spectacol'' , a fost o aplicaţie prin cântec, dans , poezie, parada
costumelor, jucăriil din materiale refolosibile şi artă plastică, la informațiile
dobâdite.
 activități practic-aplicative în cadrul cărora preşcolarii au aplicat
informaţiile dobândite pe care și le-au sistematizat, dar au dobândit
altele noi.
În cadrul activităților practic-aplicative:
 s-au organizat workshop-uri :
- de realizare a unor pliante pe care le-au distribuit în cartier
şi prin intermediul cărora au atras atenția populației despre necesitatea
schimbării comportamentului pasiv față de problemele mediului, cu unul de
implicare;
- de realizare , din materiale refolosibile, a unor articole de
vestimentaţie şi a unor jucării pe care să le prezinte în expoziție, cu ocazia
spectacolului artistic organizat cu ocazia evaluării proiectului .
 s-au organizat trei excursii cu scopuri diferite: prima, la Parcul
Gherăiești şi Parcul Cancicov, pentru a vedea și a aprecia efortul
comunității locale de protejare şi conservare a acestor surse de
oxigen pentru zona Bacăului, următoarele două la Grădiniţa cu
Program Normal şi Şcoala cu clasele I-VIII Somuşca/Cleja , respectiv
Şcoala nr.2 şi Grădiniţa cu Program Normal Lilieci, com. Hemeiuşi,
ambele din judeţul Bacău, unităţi de şcolare partenere în alte
proiecte. Preşcolarii împreună cu şcolarii au învăţat să ecologizeze
mediul prin plantare de puieţi în curtea acestor instituţii și au
desfășurat activităţi artistice tematice.
 Concursul ,,Cine plantează mai mulți copaci” a antrenat copii, părinţi,
educatoare,voluntari, întrecerea făcîndu-se pe grupe. Plantarea nu
s-a făcut pe un lot bine delimitat, ci în jurul locuințelor, a terenurilor
de joacă sau curtea grădiniței.

Evaluarea proiectului :
 S-a editat o revistă cu aspecte din activitățile proiectului ;
 S-a realizat un DVD cu activităţile proiectului , prezentat copiilor şi
părinţilor;
 organizarea unui spectacol cu tematică adecvată proiectului
 S-au plantat 80 de puieți în cadrul acestui proiect.

4.REALIZĂRI
1. CLUBUL PREȘCOLARILOR (IGIENIZAREA ȘI CONSTRUIREA
SCENEI)
Finanțare: Asociația „Albinuța Veselă”, Grădinița PP Nr. 24 Bacău
prin Primăria Municipiului Bacău
2. SISTEM DE SONORIZARE A CLUBULUI PREȘCOLARILOR
Finanțare: donații de la părinți, campanie strângere de fonduri;
3. SISTEM DE VIDEOPROIECȚIE CLUBUL PREȘCOLARILOR
Finanțare: Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău
4. COMPUTER, CAMERĂ FOTO, CAMERĂ VIDEO
Finanțare: Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău
5. REALIZAREA SITE-ULUI ASOCIAȚIEI www.albinutavesela-ong.ro
Finanțare: Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău

5. RAPORT FINANCIAR:
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL: 17537 LEI
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITĂȚI FĂRĂ SCIP PATRIMONIAL:16647 LEI
6.PARTENERI:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
CASA CORPULUI DIDACTIC ,,G. TĂBĂCARU” BACĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 BACĂU
GRĂDINIȚA 41 , SECTOR 6 BUCUREȘTI

GRĂDINIȚA SOMUȘCA, COM CLEJA, JUD. BACĂU
ȘCOALA LILIECI NR. 2 COM HEMEIUȘI, JUD. BACĂU
GRĂDINIȚA PP NR.1și NR.7 ROȘIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN

7. APLICAREA PRINCIPIULUI VOLUNTARIATULUI:
În anul 2009 și 2010, 17 educatoare din Grădinița PP Nr. 24 Bacău au
desfășurat activități de voluntariat însumând peste 4000 ore de
voluntariat.
De-a lungul celor doi ani de activitate Asociația Albinuța Veselă a
implicat și alți voluntari în proiectele și activitățile pe care le desfășoară.
Alături de noi au venit și o parte din părinți , în felul acesta consolidând
abilitățile de comunicare între cei implicați și îi responsabilizându-I să
fie responsabili în dezvoltarea comunității.
8. ECHIPA ȘI COLABORATORII:
MEMBRII FONDATORI:
GÂREA CUCU MARIA- președinte
UNGUREANU ELENA
ZĂTU MARIA
ALEXIUC VERONIA
NECHITESCU MARICICA
AGACHE MARIA
POPA DIDICA
TĂBĂCARU SORINA
MEMBRI:
MUNTEANU MIHAELA
DUHALMU CRISTINA
CRĂCIUN ANDREEA
ANDREI ALEXANDRA
COLABORATORI:

RADOVICI RODICA, MATEI VIORICA, CRISTOFOR TEODORA,
MOCANU MARGARETA, SĂNDULEASA GEORGETA, ȚĂRANU
LUCREȚIA.

