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Organizație

nonguvernamentală,

nonprofit 

și independentă.

„Stâlpeni, comuna noastră!” este un proiect 
pornit în urma unui grup de Facebook local 

cu același nume și creat în anul 2020.

Am decis că nu este de ajuns doar să creăm o 
punte între cetățeni și autoritățile locale prin 
intermediul acelui grup de Facebook așa că 
am înființat această asociație prin care ne 

implicăm direct în dezvoltarea comunei 
Stâlpeni și nu numai fără niciun beneficiu 

personal prin proiectele pe care urmează să 
vi le prezentăm în următoarele pagini.

PREZENTAREA ASOCIAȚIEI
STÂLPENI, COMUNA NOASTRĂ!



ECHIPA ASOCIAȚIEI
STÂLPENI, COMUNA NOASTRĂ!

Gheorghe 
Nicolae

Vlăduț Dobrișan

Ionela Birea

Laura Manole

Rafael Dumitru

Daniel Dobrișan

Cătălin Arsene

Diana Birea

https://ong-stalpeni.ro/rafael-dumitru/
https://ong-stalpeni.ro/laura-manole/
https://ong-stalpeni.ro/ionela-birea/
https://ong-stalpeni.ro/vladut-dobrisan/
https://ong-stalpeni.ro/diana-birea/
https://ong-stalpeni.ro/gheorghe-nicolae/
https://ong-stalpeni.ro/daniel-dobrisan-2/
https://ong-stalpeni.ro/catalin-arsene/


Integrarea 
asociaṭiei în 
programul 

TechSoup pentru a 
avea acces la o 

bază mai mare de 
resurse.

„Education – a 
basic human need!” 

by Starbucks.

Strângere de 
fonduri pentru 

refacerea unei case 
incendiate.

Întreținerea 
izvorului de la 

moară!

Acṭiune periodică cu 
două componente‚: 
donarea de sânge și 
cu bonurile primite‚ 
cumpărăm alimente 

pe care le donăm 
celor aflați în nevoie.

Donație de alimente‚ 

hăinuṭe‚ jucării‚ 

încălṭăminte ṣi alte 

bunuri pentru copii 

din locatitatea 

Tătărăști‚ judeṭul 

Teleorman.

Renovarea unei săli 
de clasă la Ṣcoala 

Gimnazială Livezeni‚ 
comuna Stâlpeni‚ 
înaintea începerii 

anului de 
învățământ.

Acṭiune de 
ecologizare a unei 
zone afectate din 

satul Opreṣti‚ 
comuna Stâlpeni‚ 

judeṭul Argeṣ.

Acṭiune de 
ecologizare‚ 

igienizare ṣi curăṭare 
a Izvorului de la 
Moara din satul 
Stâlpeni‚ judeṭul 

Argeṣ

Am încercat să 
ajutăm o familie 

din Coṣeṣti cu 
donaṭiile pe care 

am reuṣit să le 
adunăm. 

Lemne pentru iarnă‚ 
alimente‚ haine ṣi 

jucării sunt în mare 
lucrurile de care am 
făcut rost pentru a-l 
ajuta pe David ṣi pe 
familia sa din Făget.

Proiect de 
împădurire în 
colaborare cu 

voluntarii Bazei 
Experimentale 

Mihăiești.

Proiecte finalizate!

https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/validare-la-programul-techsoup/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/education-a-basic-human-need-by-starbucks/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/donatie-casa-incendiata/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/si-anul-acesta-am-curatat-izvorul-de-la-moara/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/donam-fapte-bune/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/ajutor-pentru-copiii-din-teleorman/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/renovare-sala-de-clasa/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/restaurarea-izvorului-de-la-moara-din-stalpeni/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/redam-zambetul-naturii/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/un-ajutor-pentru-david/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/ajutor-pentru-o-familie-din-cosesti/
https://ong-stalpeni.ro/actiuni-civice/plantam-si-respiram/


Obiective!

Continuarea proiectelor sociale, organizarea lunară
a unor astfel de proiecte precum și continuarea
periodică a proiectului „Donăm fapte bune!”. 

Depunerea proiectului „Health Village” ce privește
dotarea dispensarului din comuna Stâlpeni precum și
elaborarea mai multor proiecte cu finanțare externă.

Organizarea proiectelor pe zona de mediu, 
respectiv: ecologizări, împăduriri, igienizarea și
întreținerea izvorului de la moară ș.a.m.d.

Creșterea în permanență a numărului de membri
implicați în acțiunile pe care le organizăm.

Atragere de fonduri pentru susținerea cheltuielilor
asociației.

https://www.facebook.com/oamenibunii/posts/pfbid0965Z2AwhVYfk8DREzAHtKitCCVfyQ39vX9A2h6ET4J4H96GnZkeXQyt63zhTs53sl


2022-2023

RESURSE PROPRII

Pagina de facebook a ASCN pe care o utilizăm pentru a ne 
promova proiectele pentrtu publicul de toate vârstele.

Pagina de Instagram a ASCN o folosim pentru a ne 
promova proiectele în rândul tinerilor.

Grupul de facebook „Stâlpeni, comuna noastră!” are peste
2700 de membri și este utilizat atât de noi cât și de 

cetățeni în scopul dezvoltării comunității.

Gazeta de Stâlpeni este un site local de informare și
formare a cetățenilor, un mic site de presă local dar cu 

sute de vizualizări per articol.

Site-ul oficial al ASCN unde se găsește echipa naostră, 
proiectele finalizate, obiectivele noastre precum și alte

informații despre noi.

TechSoup este o platformă din care și noi facem parte și
de unde avem acces la o mulțime de instrumente care ne 

ajută în desfășurarea proiectelor noastre.

COMUNICARE

https://www.facebook.com/oamenibunii
https://www.facebook.com/groups/2891024121012694
https://www.instagram.com/ong_stalpeni/
http://gazeta-stalpeni.ro/
https://www.techsoup.ro/
https://ong-stalpeni.ro/


Orice asociație are anumite cheltuieli interne ce țin 
de administrarea și strict de existența acesteia, 
motiv pentru care avem nevoie de surse de 
finanțare prin intermediul cărora să ne asigurăm 
această existență.

Cu toate acestea nu ne dorim să primim finanțări 
fără a oferi ceva la schimb, noi privim totul ca pe o 
colaborare și întotdeauna ne dorim să avem cu 
toții de câștigat.

Din acest motiv punem la dispoziție oricărei 
persoane fizice sau juridice care dorește să ne 
ajute, promovare pe toate canalele de care 
dispunem, și anume:

Suntem deschiși pentru orice tip de sponsorizare în urma căruia părțile să aibă de câștigat, dar în primul rând stă comunitatea locală!

Parteneriat!

• Grupul de facebook „Stâlpeni, comuna noastră!” 
cu peste 2700 de membri.

• Gazeta de Stâlpeni cu articole ce au în medie 
peste 200 de vizualizări.
Pagina de facebook a ASCN cu aproximativ 900 
de urmăritori.

• Pagina de Instagram a ASCN.
• Site-ul oficial al ASCN, ong-stalpeni.ro.



Concluzie!

Suntem încântați de cunoștință și vă
mulțumim pentru că v-ați făcut timp
să ne cunoașteți.

Aceștia suntem noi, aceasta a fost
activitatea pe care am avut-o până
acum, iar acestea sunt obiectivele pe 
care noi ni le-am propus.

Dacă doriți să colaborăm, ne-am 
bucura enorm, orice ajutor este
binevenit și va fi folosit pentru a 
ajuta mai departe.

https://www.facebook.com/oamenibunii/posts/pfbid02CrPEZG5ooE4S15pcAzqwhqF4r51EyHKYytksVEBywDNY2E63f6SxkJFkutpTbQ8ql


Mulțumim pentru timpul
acordat!

office@ong-stalpeni.ro

https://ong-stalpeni.ro/

https://www.facebook.com/oamenibunii

https://www.instagram.com/ong_stalpeni/

mailto:office@ong-stalpeni.ro
https://ong-stalpeni.ro/
https://www.facebook.com/oamenibunii
https://www.instagram.com/ong_stalpeni/

