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I. Prezentarea organizaţiei si a programelor derulate

Fundaţia Noi Orizonturi - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu sediul
în Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere
tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. Programele fundatiei sunt axate pe
dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor sociale, morale şi vocaţionale ale tinerilor prin
incurajarea participarii lor active in comunitate. Fundaţia Noi Orizonturi desfăşoară două
programe principale pentru tineret: Programul VIATA şi Programul IMPACT. Aceste
programe sunt concepute cu scopul de a insufla valori, atitudini şi abilităţi /competenţe
sociale care să dezvolte virtutea civică şi morală.
Cluburile IMPACT coordonate de catre Fundatia Noi Orizonturi acopera mai multe
regiuni ale Romaniei, ele fiind active si in orase importante din Moldova, Muntenia,
Oltenia, Banat si Municipiul Bucuresti. Valea Jiului are insa o semnificatie deosebita
pentru Fundatia Noi Orizonturi, deoarece aici au fost puse bazele sale in urma cu sapte
ani, ca parte a efortului de a contribui la cresterea implicarii tinerilor in comunitate. Ca
urmare, in Valea Jiului functioneaza 5 cluburi IMPACT sub directa coordonare a
fundatiei si inca 4 cluburi administrate in colaborare cu institutii si organziatii locale. De
asemenea, programul VIATA, in cadrul caruia se organizeaza anual o tabara pentru
copii, se desfasoara in Masivul Straja.

Programul IMPACT
Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii, unul
dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul comunităţii
este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte de serviciu
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pentru comunitatea in care trăiesc. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin serviciu în
folosul comunităţii sunt următoarele:
a) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin proiecte de serviciu;
b) înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de implementare a proiectelor;
c) promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul reciproc.
În acest fel, educaţia prin serviciu în folosul comunităţii contribuie la implicarea tinerilor în
problemele comunităţii, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a
calităţilor necesare cetăţenilor într-un mediu democratic.

Programul IMPACT constă din cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate prin
îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin aventură cu cerinţele educaţiei prin serviciu în
folosul comunităţii. Fiecare club se întâlneşte de două ori pe săptămână. Activităţile sunt formate
din trei componente: o activitate distractivă de echipă (un joc), urmată de explicarea rezultatelor
jocului, o poveste de dezvoltare a caracterului şi povestirea semnificaţiilor din poveste şi un
training (de exemplu îmbunătăţirea comunicării, management de proiect, aplicaţii în Excel) care
are legătură cu un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Aceste proiecte trebuie scrise,
implementate şi evaluate în trei luni. Activităţile au caracter vocaţional şi urmăresc dezvoltarea
capitalului social în randul membrilor cluburilor IMPACT. Fiecare club este format din 15 copii
şi patru lideri de grup (animatori socio-educativi). Liderii sunt în prealabil formaţi în vederea
coordonării întâlnirilor IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual
pentru liderii IMPACT, pe baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum si un set de
traininguri care sa le ofere acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de club;
pe lângă aceste materiale exista o curicula, baze de date pentru jocuri, povestiri si training-uri.
Grupul ţintă al cluburilor este format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul putând fi
implementat atât ĩn şcoli generale cât şi ĩn licee.
În prezent, Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte un număr de 30 de cluburi de iniţiativă
comunitară, în următoarele judeţe: Hunedoara, Timiş, Dolj, Constanţa, Mehedinţi, Ialomiţa, Iaşi,
Neamţ şi în municipiul Bucureşti. Înfiinţarea acestor cluburi s-a realizat ca parte a proiectului
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naţional „Consolidarea iniţiativelor comunitare pentru prevenirea HIV/SIDA si a violenţei în
familie, in România”, implementat de Biserica Ortodoxa Romana si Organizaţia Internaţională
pentru Caritate Creştin Ortodoxă în parteneriat cu Ministerul Educaţiei si Cercetării si finanţat de
USAID. Ĩn 2006, Fundaţia Noi Orizonturi a primit diploma de excelenţă din partea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a meritelor programului IMPACT.
Membrii fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi implementării
efective a unui proiect comunitar. Un mare număr de proiecte au avut ca beneficiari copii
proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni institutionalizaţi.
Specificul proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a grupurilor defavorizate, la
campanii de informare pe teme ca prevenirea violenţei domestice si prevenirea infestării cu HIV,
evenimente comunitare ocazionate de zile festive (1 iunie, 8 martie, Crăciun, Paşte) si acţiuni de
ecologizare a spatiilor verzi.

Programul VIATA
Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin aventură pentru a promova în rândul tinerilor valorile
pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură pentru ai scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul de
franghii la ĩnălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri,
orientare în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica valori
şi comportamente pozitive.
Obiectivele Programului VIATA cuprind:
-

îmbunătățirea relaţiilor inter-personale prin dezvoltarea abilitaţilor de comunicare,
cooperare, solidaritate, empatie, rezolvarea conflictelor, capacitatea de a oferi si a primi
critica constructiva;

-

Conştientizarea si responsabilizarea ecologica;

-

Dezvoltarea morala si spirituala;

-

Crearea unui climat de siguranţa psihica favorabil învățării si dezvoltării personale
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-

Petrecerea in mod sănătos a timpului liber, distracţie

În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, prin programul Viaţa, a fost nominalizată ca fiind unul
dintre cele mai bune trei programe in domeniul activităţilor de tineret din România ĩn cadrul Galei
Societăţii Civile.

Voluntariat si internship
O altă componentă a activităţii Fundaţiei Noi Orizonturi o constituie organizarea de programe de
internship şi programe off campus în cadrul cărora participă studenţi de la colegii din Statele
Unite (Gordon College, Calvin College, Northwestern College). Programele durează un semestru
(3 luni). Anual Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte aproximativ 10 studenţi de la universităţile
mai sus menţionate, care contribuie activ la dezvoltarea programelor Fundatiei.

II. Cluburile IMPACT din Valea Jiului – prezentare si activitati in anul 2007

In Valea Jiului, Fundatia Noi Orizonturi coordoneaza activitatea a 5 cluburi IMPACT (2 cluburi
in Uricani, 2 cluburi in Lupeni si 1 club in Petrosani) prin implicarea directa a angajatilor FNO.
Cluburile sunt urmatoarele:
 IMPACT Best Hurricane Uricani
 IMPACT Evolution Uricani
 IMPACT 1 Lupeni
 IMPACT 2 Lupeni
 IMPACT New Generation Petrosani
Pe langa aceste 5 cluburi, mai functioneaza inca alte 4 cluburi administrate de scoli si institutii in afara FNO,
insa aflate sub directa indrumare a Fundatiei Noi Orizonturi.
 IMPACT Liceul Industrial Lupeni
 IMPACT Scoala Generala Nr 1 Lupeni
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 IMPACT “Nihil Sine Deo” Biserica Penticostala Lupeni
 IMPACT Liceul Economic Hermes Petrosani
Mai jos sunt prezentate activitatile acestor cluburi, concretizate in proiecte in folosul comunitatii
si alte actiuni care au presupus implicarea activa a tinerilor in viata comunitatii din care fac parte.

 Clubul IMPACT Best Hurricane - Uricani
Numele proiectului: Povestea vietii lor
Data desfasurarii: 27 octombrie 2007
Scurta descriere: Proiectul a constat intr-o vizita la azilul de batrani din Lonea, ca o continuare a
unui proiect mai vechi intitulat „Copii pentru bunici”. Membrii IMPACT au oferit batranilor
internati aici pachete cu dulciuri si fructe si au petrecut o zi in care au ascultat povestile spuse de
acestia, venind in intampinarea nevoii batranilor de a comunica. Fondurile pentru cei 40 de
batrani au fost stranse de membrii IMPACT din sponsorizari, in jur de 200 de RON

Numele proiectului: Actiunea ghiocelul
Data desfasurarii: 8 martie 2007
Scurta descriere: Proiectul si-a propus sa aduca, de ziua femeii, un zambet doamnelor in varsta
din orasul Uricani. Am ales acest segment de populatie pornind de la premisa ca multi varstnici la
varsta pensionarii raman singuri si cu mijloace de trai modeste si evident cu moralul scazut. Neam asumat rolul de vestitori ai primaverii pentru 18 femei in varsta din orasul Uricani in speranta
ca vom aduce o bucurie oferind o floare, o felicitare, un zambet cald insotit de o scurta discutie
prin care sa le oferim atentia si aprecierea noastra.

 Clubul IMPACT Evolution - Uricani
Numele proiectului: Coltul de Cultura
Data desfasurarii: Februarie – Martie 2007
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Scurta descriere: Principala actiune inclusa in acest proiect a fost postarea unor informatii cu
caracter educativ pe panourile din Scoala Generala Nr.2. Voluntarii IMPACT si-au propus sa
transmita elevilor din aceasta institutie de invatamant (care gazduieste cele 2 cluburi IMPACT din
Uricani) sentimentul ca scoala trebuie sa fie un mediu de invatare, apropiat fiecarui elev. In acest
scop au decis sa posteze informatii utile pentru elevii acestei scoli. In acelasi timp, proiectul a
insemnat si o munca valoroasa de cercetare si documentare pentru fiecare dintre ei. Panourile
amenajate astfel cu informatii au avut teme precum: Igiena in scoala, Orasul meu, Omul si natura,
Aniversari, Magazin istoric, Literatura, Coltul IMPACT.

Numele proiectului: SOS natura- Saptamana nationala IMPACT in Retezat
Data desfasurarii: 18-21 iunie 2007
Scurta descriere: Fundatia Noi Orizonturi, prin clubul IMPACT din Uricani, a organizat o tabara de
corturi in Parcul National Retezat. Manifestarea a avut loc in cadrul

“Săptămânii Naţionale

IMPACT”. Excursia din Retezat a reunit aproape 50 de tineri membri IMPACT din sapte cluburi din
Valea Jiului si unul din Bucuresti.Aceasta tabara a fost invitatia facuta de clubul IMPACT din
Uricani sub deviza “S.O.S. Natura!”, un proiect care si-a propus sa ii invete pe tinerii membri
IMPACT o serie de principii de convietuire sanatoasa in natura. Membrii IMPACT din Uricani si-au
exersat abilitatile pedagogice si au prezentat colegilor lor cele sapte principii “Nu lasa urme”: 1.
Planifică din timp şi pregăteşte-te 2. Călătoreşte şi campează pe suprafeţe durabile 3. Aruncă
gunoiul în mod corespunzător 4. Lasă ceea ce găseşti 5. Minimizează impactul produs de focurile
de tabără 6. Respectă animalele sălbatice 7. Respectă-i pe ceilalţi vizitatori.
Fiecare dintre participanti a inteles ca aceste principii au rolul de a ne ajuta sa ne bucuram din plin de
natura si a invatat cateva metode prin care putem sa evitam degradarea ei.

Numele proiectului: Aplicare chestionare in Campul lui Neag in proiectul de “Prevenire a
situatiilor de urgenta” implementat de Caritas Petrosani
Data desfasurarii: 10 Noimebrie 2007
Scurta descriere: Aceasta actiune a facut parte din proiectul „Disaster preparness” initiat de
Confederatia Caritas Romania si implementat de catre Caritas Alba Iulia – Punct de lucru
Petroşani in colaborare cu Fundatia Noi Orizonturi prin clubul de tineret IMPACT din Uricani. In
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cadrul acestui demers au fost aplicate chestionare unui numar de 30 de familii din localitatile
mentionate anterior si au avut loc discutii cu peste 70 de persoane membre ale acestor familii.
Sondajul a avut ca scop identificarea problemelor cu care persoanele intervievate se confrunta ca
urmare a calamitatilor naturale care le afecteaza viata zilnica. Pe viitor se doreste realizarea unor
brosuri care sa contina informatii utile pentru persoanele vizate de catre acest proiect si sa ii ajute
pe acestia sa aiba un raspuns corect in fata calamitatilor.

Numele proiectului: Sesiune de formare pentru voluntarii care activeaza in ONG-urile din
domeniul asistenţei sociale din judetul Hunedoara
Data desfasurarii: 15 noiembrie 2007
Scurta descriere: Intalnirea cu voluntarii ONG-urilor din Hunedoara a fost organizata de
Fundatia Bethany din Timisoara si a avut loc in data de 15.11.2007 la sediul Directiei Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara (DGASPC) din Deva.
Numele proiectului: Aplicare chestionare in cadrul proiectului “Intarirea aceesului la
calculatoare si internet prin intermediul bibliotecilor publice” finantat de International
Research and Exchanges Board (IREX)
Data desfasurarii: 19-23 noiembrie 2007
Scurta descriere: Membrii IMPACT au aplicat chestionare in 5 localitati din judetul Hunedoara,
ajutand astfel echipa FNO sa implementeze acest proiect

 Clubul IMPACT Evolution - Uricani in colaborare cu Clubul IMPACT 2 - Lupeni
Numele proiectului: Violenta incotro?
Data desfasurarii: februarie- martie 2007
Scurta descriere: Proiectul a cuprins un spectacol de teatru pentru schimbare socială şi o galerie de
desene pe tema violenţei. Prin acest proiect s-a urmarit conştientizarea în rândul tinerilor a efectelor
negative ale comportamentelor cu caracter violent asupra dezvoltării personalităţii şi a vieţii
comunitare. Evenimentul central al acestei campanii a avut loc data de 17 martie 2007 la Casa de
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Cultura din Uricani. Reprezentanti ai Politiei Judetene din Deva au participat la acest eveniment si
au prezentat publicului spectator (peste 100 de persoane) date si statistici referitoare la violenta
domestica.Un alt moment important al acestei campanii anti-violenţă s-a

desfăşurat înaintea

spectacolului şi a constat într-o campanie stradală susţinută de voluntarii Fundaţiei Noi Orizonturi
şi ai Organizaţiei Salvaţi Copiii din Petrila, campanie în care au fost împărţite pliante şi materiale cu
caracter informativ asupra problemei generate de violenţă.
Membrii clubului din Uricani au fost responsabili cu organizarea evenimentului, informarea
locuitorilor din oras si editarea unor fluturasi ce contineau diverse mesaje despre violenta in
familie menite sa sensibilizeze opinia publica. Membrii clubului IMPACT 2 din Lupeni au fost
cei care au prezentat piesa de teatru pe aceasta tema, o adaptare a unui scenariu primit de la teatrul
Odeon din Bucuresti, facand parte dintr-un lung sir de reprezentari prntre care si Bucuresti,
Lupeni, Petrosani.
 Clubul IMPACT 1 – Lupeni
Numele proiectului: Zambetul Mamei
Data desfasurarii: 8 martie 2007
Scurta descriere: Cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii, tinerii membrii ai
Clubului IMPACT I au organizat un proiect special pentru mamele membrilor IMPACT din Valea
Jiului. Acest proiect a inclus vizionarea unui film, organizarea unor momente speciale dedicate
mamelor. Scopul principal al actiunii este de a organiza o reuniune intre membrii IMPACT si
mamele acestora. Cu ocazia acestui proiect, parintii membriilor IMPACT au avut ocazia sa
cunoasca mai bine Fundatia Noi Orizonturi si activitatile pe care tinerii le desfasoara in cadrul
cluburilor IMPACT.
 Clubul IMPACT 2 – Lupeni
Numele proiectului: Teatru forum- Femeia in lumea barbatilor
Data desfasurarii: octombrie 2007
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Scurta descriere: Membrii clubului IMPACT 2 au continuat seria prezentarilor piesei de teatru
forum initiata in campania nationala „Esti specator. Ia aRtitudine!” si au prezentat piesa intitulata
„Femeia in lumea barbatilor” in 3 scoli din Lupeni si Uricani.

 Clubul IMPACT New Generation Petrosani
Numele proiectului: Participare la Campania Esti spectator? Ia ARTitudine
Data desfasurarii: 2007
Scurta descriere: Campania „ Esti Spectator? Ia Artitudine!” este o campanie sociala de
atitudine menita sa activeze prin mijloace ale artei participative (muzica, teatru forum, fotografie,
film) constiinta tinerilor in vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si discriminarii
fat de grupurile vulnerabile la indiferenta si discriminare (pe criterii: de gen, etine, rasa, varsta,
dizabilitate, HIV/SIDA).
Clubul IMPACT din Petrosani a desfasurat in perioada oct-nov o campanie de recrutare de noi
membri sub denumirea generica „Noi suntem la IMPACT. Tu unde esti?” in speranta de a coopta
noi tineri.

Activitati comune derulate de cluburile IMPACT din Valea Jiului
 Tabara Nationala UMA - filme realizate de adolescenţi – "Un minut de adolescenţă",
in colaborare cu Caritas Petrosani
Membri voluntari de la IMPACT 2 Lupeni si IMPACT Best Hurricane Uricani au
participat in perioada 17-19 noiembrie in Bucuresti la Teatrul Odeon la Festivalul de film
“Privind copiii”, festival in care au fost premiate creatiile lor din tabara de vara de la
Petrosani.
Aceste creatii pot fi vizionate accesand pagina de web:
http://www.uma.ro/ro/index.php?page=filme3_2007
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 Cursurile de Project Management in cadrul proiectului « Noua ne pasa » finantat de
FDSC
In zilele de 20 octombrie si 27 octombrie 2007 au avut loc la Centrul de Resurse pentru
Tineret IMPACT din Lupeni, 2 cursuri de Project Management organizate de catre staff-ul
FNO pentru membrii cluburilor IMPACT din Uricani, Lupeni si Petrosani.
Cursul a fost implementat in cadrul proiectului FNO « Noua ne pasa » finantat de FDSC si a
urmarit transmiterea de informatii generale privind Managementul de Proiect, cu aplicatie
practica pe proiecte de ecologie. Cele 4 cluburi IMPACT din Uricani si Lupeni au intrat intro competitie de proiecte ecologice dintre care cele mai bune doua dintre ele beneficiaza de o
finantare de 130 de euro.

 Cursurile de Igiena in cadrul Global Fund for Children
Datorita finantarii obtinute de FNO din partea GFC (The Global Fund for Children din Statele
Unite ale Americii) in cadrul proiectului “Health and well being”, au fost organizate pentru
membrii IMPACT doua seminarii in Lupeni (17 noiembrie 2007) si Uricani (23 noiembrie
2007) cu tema “Igiena personala”. Aceste seminarii au fost sustinute de colaboratorii
organizatiilor de Crucea Rosie din cele doua localitati. Cu aceasta ocazie, membrii IMPACT
au primit si pachete de igiena personala continand pasta si periuta de dinti.

 Concursul de eseuri si poze
Aceste concursuri au avut o participare numeroasa din partea membrilor IMPACT din
cluburile din Valea Jiului, iar participarea lor a avut si rezultate pe masura, multi dintre ei
fiind premiati.

O latura importanta a activitatii cluburilor IMPACT din Valea Jiului in perioada octombrienoiembrie 2007 a fost participarea la actiunile IMPACT a unui numar de 7 studenti americani de
la Universitatea Northwestern din Statele Unite. Acestia au avut un rol de semi-leadership,
participand la intalniri si implicandu-se alaturi de membrii IMPACT in activitatile clubului. Acest
lucru a fost posibil datorita programului de internship dezvoltat de Fundatia Noi Orizonturi cu
Universtatea Northwestern.
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III.

Cluburile IMPACT din alte regiuni – Scurta perzentare a activitatilor
din anul 2007

Alaturi de cluburile IMPACT din Lupeni, Uricani si Petrosani, Fundatia Noi Orizonturi
coordoneaza si activitatile cluburilor IMPACT infiintate in orase importante din Muntenia,
Moldova, Oltenia, Banat si in municipiul Bucuresti. Mai jos sunt prezentate pe scurt activitatile
cluburilor IMPACT din diferite regiuni ale tarii.

 Clubul IMPACT Vasile Conta – Iasi
Numele proiectului: Carnaval “Personaje de poveste”
Data desfasurarii: 2 februarie 2007
Scurta descriere: Proiectul - carnaval “ Personaje de poveste” a avut in atentie integrareasocializarea a 15 elevi prin joc – rol de masca; Proiectul a presupus selectarea de catre profesorul
consilier a unui numar de 15 elevi care au participat impreuna cu membrii IMAPCT la
organizarea unui carnaval. Proiectul s-a adresat elevilor scolii dar a avut ca grup tinta cei 15 elevi
cu probleme de integrare. La carnaval au participat un numar de 80 de elevi si profesori.

Numele proiectului: Martisoare pentru varsta a treia
Data desfasurarii: 1-8 martie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost marcarea festiva a venirii primaverii, continuarea
colaborarii cu batranii din familii aflate in situatie de risc, beneficiari ai centrului “Sf Ecaterina”
Iasi. Activitatile din proiect: confectionarea de martisoare, organizarea unei expozitii in holul
scolii, organizarea unui program de martisor pentru batranii din cadrul centrului, oferirea de
martisoare. Beneficiarii proiectului au fost elevii scolii si 30 de batrani beneficiari ai centrului “Sf
Ecaterina.”
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Numele proiectului: Un parc mai curat…un chip luminat
Data desfasurarii: 16-20 aprilie
Scurta descriere: Scopul acestui proiect a fost ecologizarea a doua parcuri din cartierul Nicolina
Iasi. Activitatile din proiect: organizarea pe echipe, procurarea de materiale – saci menajeri,
manusi, derularea activitatilor de ecologizare a parcurilor din incinta scolii. La activitate au
participat 24 membri IMPACT si 2 lideri.

Numele proiectului: Clubul copiilor comunicativi
Data desfasurarii: Iulie 2007
Scurta descriere: Scoala Vasile Conta Iasi si Clubul IMPACT Vasile Conta au depus spre
finantare proiectul “ Clubul copiilor comunicativi” in cadrul programului “Instruire si sprijin in
dezvoltarea abilitatilor de viata” derulat de catre FDSC in parteneriat cu International Child
Development Initiatives ( ICDI) Proiectul urmeaza sa se desfasoare pe o perioada de 8 luni cu o
suma finantata de 980 Euro.

 Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Numele proiectului: De martisor, un gand bun
Data desfasurarii: 1-8 martie 2007
Scurta descriere: Scopul acestui proiect a fost marcarea festiva a sosirii primaverii. Activitati:
confectionarea de martisoare, organizarea unui program de martisor in cele doua scoli, oferirea de
martisoare. Beneficiari: elevii si profesorii celor doua scoli.

Numele proiectului: Infiintarea unui post de radio scolar
Data desfasurarii: aprilie 2007
Scurta descriere: Proiectul s-a adresat unui numar de 1300 beneficiari (elevii si profesorii
colegiului) si a constat din urmatoarele activitati: organizarea echipei de redactie, formarea
echipei de catre profesionistii din Radio Nord-Est, achizitionarea echipamentului, gandirea grilei
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de programe, lansarea postului de radio scolar. Partener in acest proiect a fost Radio Nord Est din
Roman.

Numele proiectului: Lumina din suflet
Data desfasurarii: 9-11 august 2007
Scurta descriere: Proiectul s-a derulat in perioada 9-11 august si a avut ca locatie Episcopia
Romanului – Seminarul Teologic Roman. Proiectul a presupus organizarea a doua conferinte cu
tema „ Tinerii si provocarile lumii contemporane”. La activitatile cuprinse in cadrul proiectului au
participat un numar de 80 de tineri membri IMPACT, elevi ai seminarului teologic dar si tineri
din centrul de plasament Roman. Scopul proiectului a fost pregatirea tinerilor pentru o viata
independenta – integrare socio profesionala, informare cu privire la riscurile si oportunitatile
lumii moderne.

Numele proiectului: Spune nu violentei – saptamana luptei impotriva violentei in scoala
Data desfasurarii: 10-14 decembrie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost prevenirea violentei in scoala, familie si societate. In
cadrul acestui proiect s-a organizat in scoala timp de o saptamana un concurs pe tema luptei
impotriva violentei cu trei sectiuni: eseu, desen, slogan. In acest sens, au fost postate afise si
materiale informative pe un panou special amenajat. La finalul saptamanii s-a organizat o
manifestare la care au fost invitati reprezentanti ai politiei de proximitate si ai Episcopiei Roman
(parteneri in proiect) precum si profesori si elevi din cadrul colegiului. Au fost discutate probleme
legate de violenta: incidenta in randul tinerilor, cauze, efecte ale violentei in familie, scoala si
comunitate. La final au fost premiate cele mai bune trei lucrari pe fiecare sectiune.

Numele proiectului: Tineri impotriva alcoolului
Data desfasurarii: 16 -17 noiembrie 2007
Scurta descriere: Clubul IMPACT Danubiana a initiat si derulat proiectul « Tineri impotriva
alcoolului ». Proiectul s-a derulat in perioada 16-17 noiembrie si a avut ca locatie Episcopia
14

Romano-Catolica din localitatea Traian – Roman. Tinerii participanti au vizionat mai multe
materiale informative cu privire la alcool, efectele consumului de alcool, factori determinanti ai
consumului de aclool, riscuri, etc. De asemenea, au fost organizate dezbateri pe tema efectelor
consumului de alcool in randul tinerilor. Proiectul s-a derulat in parteneriat cu Episcopia Romano
– Catolica Roman, care deruleaza o serei de proiecte antialcool cum ar fi infiintarea unor cluburi
pentru alcoolici. La proiect au participat 20 de membri IMAPCT (Danubiana, Miron Costin si
Economic) si 3 lideri.
 Clubul IMPACT Negruzzi – Iasi
Numele proiectului: Fii alaturi de noi!
Data desfasurarii: Martie 2007
Scurta descriere: Proiectul a constat intr-o campanie de recrutare de noi membri pentru club, cu
urmatoarele activitati: expunere afise, distribuire fluturasi, prezentare activitati IMPACT la orele
de dirigentie, invitatie deschisa la activitatile saptamanale IMPACT Negruzzi.

Numele proiectului: Prietenii lui Mos Craciun
Data desfasurarii: 5 decembrie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost implicarea tinerilor in activitati social - filantropice.
Proiectul a constat in oferirea de pachete alimentare/haine unui numar de 5 familii nevoiase cu
multi copii din localitatea Visani judetul Iasi. Parteneri: Parohia Barnova, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi. Prin donatii la un punct de colectrare din cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au fost adunate obiecte de
imbracaminte si incaltaminte. De asemenea, s-au obtinut sponsorizari in vederea cumparariii de
produse alimentare. La activitatile de impartire a pachetelor – 5 decembrie 2007- au participat 5
membri IMPACT si 2 lideri.

 Clubul IMPACT Economic – Iasi
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Numele proiectului: Impreuna in ajun de Craciun
Data desfasurarii: 24 decembrie 2007
Scurta descriere: Proiectul a constat in organizarea unei intalniri cu batranii proveniti din familii,
beneficiari ai centrului social “Sf Ecaterina” Iasi. Intalnirile dintre membrii IMPACT si batranii
beneficiari ai centrului social este deja o traditie, tinerii intalnindu-se cu acesti batrani si in alte
momente legate in special de sarbatorile religioase. In cadrul proiectului a fost organizat un mic
concert de colinde, au fost oferite daruri (produse alimentare, haine).

Numele proiectului: Bucurii de inviere
Data desfasurarii: 22-23 martie 2007
Scurta descriere: Beneficiarii acestui proiect au fost 15 elevi ai Liceului Economic din Iasi, copii
ce se confrunta cu o situatie materiala precara. In cadrul proiectului s-a prezentat un scurt program
artistic si au fost impartite cadouri (pachete alimentare si igienice).

Numele proiectului: Inima curata
Data desfasurarii: 4-6 aprilie 2007
Scurta descriere: Beneficiarii acestui proiect au fost 100 de elevi ai Liceului Economic Iasi si 25
de copii proveniti din medii defavorizate – clasele IV – Scoala Mihail Codreanu Iasi. Activitati:
implicarea copiilor in activitati de socializare, moral –religioase, organizarea unui spectacol cu
tematica religioasa cu ocazia sarbatorilor de Paste, impartirea de kituri igienice.

 Clubul IMPACT Miron Costin – Iasi

Numele proiectului: Prietenii cartii
Data desfasurarii: 13-14 aprilie
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost popularizarea cartii, a lecturii, ca o sansa pentru copii
de a avea acces la o viata mai buna; cresterea sanselor de integrare scolara si profesionala a
copiilor proveniti din medii defavorizate. Activitati: intalniri cu copii defavorizati din cadrul scolii
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Visani, judetul Iasi, prezentarea de materiale, mici scenete care sa trezeasca interesul pentru carte,
pentru lectura; organizarea unei mici excursii in Iasi “Pe urmele marilor scriitori”; Vizitarea
Muzeului literaturii, a caselor memoriale (Ion Creanga, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu,
Otilia Cazimir).

Numele proiectului: Spune NU violentei
Data desfasurarii: 16-24 martie 2007
Scurta descriere: Scop proiectului a fost constientizarea pericolului exacerbarii diferitelor forme
de violenta in scoala, familie si societate. Activitati: expozitie cu imagini / fotografii care surprind
/reflecta violenta fizica si psihica; distribuire de fluturasi non-violenta; distribuire materiale
informative despre violenta. Beneficiarii proiectului: elevii liceului, beneficiarii de servicii ai
Fundatiei “Solidaritate si Speranta.”

 Clubul IMPACT Petru Poni – Roman
Numele proiectului: Un zambet pentru natura
Data desfasurarii: 29-30 martie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost ecologizarea parcului gradinitei, implicarea
prescolarilor intr-o actiune ecologica, explicarea celor mici a nevoii de a trai intr-un mediu curat,
nepoluat. Proiectul s-a desfasurat in colaborare cu Gradinita cu program prelungit nr.3 din
Roman. Activitati: intalniri intre membrii IMPACT si gradinari, organizarea de „echipe” de lucru
(1 membru IMPACT

si 2 gradinari), activitati educative, distractive, activitati ecologice –

curatenie in parcul gradinitei, plantarea unui pom.

 Proiecte realizate prin colaborare intre mai multe cluburi
 Training recapitulativ IMPACT - IMPACT Danubiana Roman , IMPACT Petru
Poni Roman, IMPACT Miron Costin Iasi, IMPACT Economic Iasi, IMPACT
Negruzzi Iasi
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2-4 februarie 2007
Training recapitulativ IMPACT unde s-au discutat modalitatile si solutiile de continuare a
activitatii dupa finalizarea proiectului. La acest training au participat 36 de membri de club
IMPACT si 6 lideri IMPACt din Iasi si Roman. Trainingul a imbinat activitatile recreative
cu lucrul in echipa, fiecare club prezentandu-si activitatea si schimband idei despre
continuarea activitatii IMAPCT.
 Sarbatorirea IMPACT in Moldova –manifestare cuprinsa in cadrul Programului ‘Ziua
Nationala IMPACT” - IMPACT Danubiana Roman, IMPACT Petru Poni Roman,
IMPACT Miron Costin Iasi, IMPACT Economic Iasi, IMPACT Negruzzi Iasi, IMAPCT
Vasile Conta
13-14 iulie 2007
Angajament pentru continuarea derularii activitatii cluburilor IMPACT in Moldova. Cu acest
prilej a fost organizata o intalnire de 2 zile ( 13-14 iulie) a membrilor si liderilor IMPACT din
Moldova, in cadrul Taberei Bucium din Iasi.
 Proiect orientare turistica – IMPACT Economic Iasi si IMPACT Negruzzi Iasi
2- 5 iulie 2007
23-26 iulie 2007
Clubul Impact Negruzzi si Economic au derulat un proiect de orientare turistica –
amenajare de trasee in colaborare cu Clubul de Turism si Ecologie Condor Iasi. Proiectul a
presupus gandirea a patru trasee turistice pe dealurile Buciumului, Bârnovei, si Hlincei; au
fost stabilite de-a lungul celor 4 trasee obiective culturale, religioase, istorice,
dendrologice; au fost confectionate si amplasate marcaje, indicatori, placi de orientare.
Perioada de derulare a proiectului: 2-5 si 23-26 iulie. La activitatile derulate au participat
un numar de 9 tineri, membri IMPACT si doi lideri de la cele doua cluburi.
 Oameni pentru oameni - IMPACT Negruzzi si IMPACT Miron Costin, Iasi
28 – 30 August 2007
Clubul Impact Negruzzi si Miron Costin Iasi, in parteneriat cu Grupul de tineri voluntari ai
Parohiei „ Sf Stefan „ Iasi si Asociatia Umanitara „Il Chicco” s-au implicat in derularea
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unui proiect liturgic – cultural „ Oameni pentru oameni” ce s-a derulat la Barnova cu
ocazia sarbatorii „ Sfantului Ioan Botezatorul” in perioada 28-30 august.
Proiectul a presupus derularea mai multor tipuri de activitati: participarea tinerilor la slujba
de vecernie a hramului bisericii „ Sf Ioan Botezatorul”, participarea la Sf Liturghie,
participarea la slujba de botez a 4 copii din centrul de tip tip familial Il Chicco, impartirea a
80 de pachete alimentare si a 20 de pachete igienice.

 Campanie de colectare fonduri, jucarii, rechizite - IMPACT Negruzzi, IMPACT
Economic, IMPACT Miron Costin
17 – 29 septembrie 2007
Campania a avut ca scop colectarea de obiecte de imbracaminte, rechizite, alimente in
vederea derularii proiectului „Un dar din suflet” ce se adreseaza unor gradinite din mediul
rural, din zone defavorizate. Campania s-a desfasurat cu sprijinul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.
 Un dar din suflet – IMPACT Miron Costin si IMPACT Negruzzi
27 Octombrie 2007
In cadrul Campanie de colectare de fonduri, jucarii, rechizite derulate in perioada 17-29
septembrie s-au adunat fonduri cu care s-au achizitionat un TV si un DVD- player
Produsele achizitionate au fost donate gradinitei din Barnova in cadrul Proiectului “Un dar
din sufet II”, derulat in data de 27 octombrie 2007. La intalnirea cu prescolarii au participat
alaturi de membri Impact Negruzzi si membrii IMPACT Miron Costin – 10 membri
IMAPCt si 2 lideri. De asemenea, s-au oferit rechizite si pachete cu produse pt. igiena.
 Rolul media in comunitate - IMPACT Danubiana, IMPACT Economic, IMPACT Miron
Costin
2-3 Noiembrie 2007
Scopul proiectului a fost acela de a constientiza rolul media in comunitate dar si insusirea
unor tehnici de lucru in Radio de catre tinerii de la IMAPCT Danubiana, implicati intr-un
proiect de infiintare a unui post de radio in scoala lor. In cadrul acestui proiect s-au derulat
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urmatoarele activitati : intalniri cu directorul Radio Trinitas, vizitarea celor doua posturi de
radio, intalniri si discutii cu specialisti radio privind principii, modalitati de lucru, tipuri de
informatii transmise, rolul informatiei media in societate, etc. La proiect au participat 20 de
membri impact si 3 lideri.

 Clubul IMPACT Centru – Timisoara
Numele proiectului: Priveste la stele privind in jurul tau
Data desfasurarii: Septembrie 2007
Scurta descriere: Proiectul a constat in ecologizarea spatiului verde din jurul Observatorului
Astronomic din Timisoara. Liderii si membrii clubului au fost interpelati de catre locuitorii din
zona, care au apreciat efortul facut de tineri si exempul dat de acestia
Numele proiectului: Bucurii de martisor
Data desfasurarii: 3 Martie 2007
Scurta descriere: Proiectul a constat intr-o actiune sociala, concretizata printr-o vizita la Casa de
Pensionari din Jimbolia. Activitatile incluse in proiect au fost urmatoarele: sustinerea unui
program artistic pregatit de catre membrii IMPACT, discutii cu seniorii, oferirea unor cadouri.

 Clubul IMPACT Decebal - Drobeta Turnu Severin

Numele proiectului: Dati-mi o sansa!
Data desfasurarii: martie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost achiziţionarea unui fotoliu rulant pentru o persoană în
vârstă de 12 ani bolnavă de hidrocefalee. Obiective: sensibilizarea opiniei publice cu privire la
acest caz, achiziţionarea unui fotoliu rulant,crearea unui confort sporit pentru bolnavă. Activităţi:
crearea unei echipe de proiect şi distribuirea sarcinilor, strângerea documentaţiei necesare pentru
obţinerea finanţării, identificarea posibilelor surse de finanţare şi contactarea lor,achiziţionarea
căruciorului şi înmânarea lui, mediatizarea proiectului în presa locală, sărbătorirea evenimentului.
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Numele proiectului: Hai la schi cu sanatate
Data desfasurarii: 03- 05 martie 2007
Scurta descriere: Implicarea emoţională şi intelectuală a elevilor în decursul unui semestru şcolar
este foarte mare. La trecerea dintre semestre, deşi a fost vacanţă, aceasta nu a putut linişti
îndeajuns psihicul şi intelectul copiilor. Ca urmare, scopul acestui proiect a fost crearea unei
atmosfere de destindere, socializare, dobândire de noi cunoştinţe, culturalizare, între toţi
beneficiarii proiectului. Beneficiari: Şase voluntari IMPACT şi doi lideri, precum şi un grup de 7
copii din cadrul Direcţiei Generale de Protecţia Copilului Mehedinţi.

Numele proiectului: Suflet curat
Data desfasurarii: 27-30 aprilie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost amenajarea spaţiului locativ al unei bătrâne văduve şi
cu posibilităţi financiare extrem de reduse. Obiective: imbunătăţirea condiţiilor locative ale unei
persoane de vârsta a treia, neajutorata, evitarea marginalizării sociale, crearea unui mediu sănătos
fizic şi moral.

Numele proiectului: Tabăra de vară DEISIS
Data desfasurarii: 21 – 28 iulie 2007
Scurta descriere: Obiectivele proiectului au fost: vizitarea următoarelor manastiri ortodoxe:
Polovragi, Hurezi, Bistrita, Arnota, Tismana, vizitarea Peşterii Polovragi, descoperirea unor
valente educationale noi pornind de la modele cultural-relilgioase autentice ce au vietuit in
manastirile mai sus mentionate sau au avut legaturi cu aceste manastiri, familiarizarea tinerilor cu
tipul de existenta monahala, sprijjin benevol in rezolvarea unor activitati gospodareşti monahale,
dezvoltarea comunicarii interpersonale, avand ca baza de pornire sesiuni de comunicari zilnice.

Numele proiectului: O carte, un om, un domn
Data desfasurarii: 15 august – 15 noimebrie 2007
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Scurta descriere: Obiectivele acestui proiect au fost: crearea unui fond de carte religioasa la
Biblioteca Judeteana «I. G. Bibicescu » din Dr. Tr. Severin, promovarea in randul tinerilor a cărţii
religioase autentice, dezvoltarea gustului lecturii, implicarea unor instituţii si edituri in susţinerea
acestui proiect. Beneficiari: Membrii Clubului IMPACT Decebal şi copii institutionalizaţi din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protectia Copilului Mehedinţi.

 Clubul IMPACT Azur Timisoara
Numele proiectului: Marturie crestina – Jeunesse Lumiere
Data desfasurarii: 8 martie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost promovarea valorilor creştine în rândul tinerilor prin
mărturia unor tineri ce studiază teologia la şcoala Jeunesse Lumiere din Franţa. Obiectivele
urmarite: organizarea întâlnirii între tinerii de la Jeunesse Lumiere şi cei din şcoală, schimb de
experienţe de viaţă – popularizarea IMPACT ului, celebrarea zilei de 8 Martie.
Beneficiarii proiectului au fost 50 de elevi de la Grupul Şcolar de Chimie Industrială Azur.

Numele proiectului: Liniste pe coridor
Data desfasurarii: septembrie – noiembrie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost diminuarea cazurilor de violenţă în şcolile implicate.
Beneficiarii proiectului au fost 200 elevi din 2 şcoli timişorene, Grupul Şcolar de Chimie
Industrială Azur şi Şcoala Generală nr. 30. Activităţi: stabilirea echipei şi strategiei proiectului,
documentarea cu privire la efectele violenţei şi modul în care putem lupta împotriva ei, realizarea
unor proiecte didactice pe tema violenţei şcolare ce vor fi oferite profesorilor diriginţi din cele 2
şcoli, pregătirea unei piese de teatru forum intitulată. „Nu da!”, pregătirea unei ore de curs despre
violenţă „predată” de coordonatorii proiectului.

Numele proiectului: Participare la Campania Esti spectator? Ia ARTitudine cu piesa „Viaţă
(de)colorată”
Data desfasurarii: 2007
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Scurta descriere: Mai multe detalii pe pagina de web
http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/news/news.asp?menu=2&show_news=yes&id=32
Campania „ Esti Spectator? Ia Artitudine!” este o campanie sociala de atitudine menita sa
activeze prin mijloace ale artei participative (muzica, teatru forum, fotografie, film) constiinta
tinerilor in vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si discriminarii fat de grupurile
vulnerabile la indiferenta si discriminare (pe criterii: de gen, etine, rasa, varsta, dizabilitate,
HIV/SIDA).

Numele proiectului: Impreuna
Data desfasurarii: 5-7 Octombrie 2007
Scurta descriere: În clubul IMPACT Azur dinamica grupului a suferit frecvent din pricina
numeroşilor tineri beneficiari ai clubului care au părăsit grupul absolvind liceul dar şi a tinerilor
nou-veniţi în urma unor serioase campanii de recrutare. Cea mai reuşită campanie de recrutare a
avut loc în septembrie 2007 când 11 tineri au devenit noi membrii ai clubului. Pentru o bună
integrare a acestora şi pentru consolidarea relaţiilor de grup s-a hotărât organizarea unei excursii
tematice pentru consolidarea echipei. Beneficiari: 12 tineri şi 3 lideri ai clubului IMPACT Azur.

 Clubul IMPACT Matei Basarab Slobozia

Numele proiectului: Scoala de Vara
Data desfasurarii: ianuarie - octombrie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost imbunatatirea socializarii elevilor din Liceul
pedagogic “Matei Basarab”, Slobozia ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate sau
provin din familii monoparentale si fara resurse financiare. Beneficiarii proiectului: 45 de elevi ai
Liceului pedagogic “Matei Basarab”. Activităţi: constituirea echipei proiectului, campanie de
informare a grupului ţintă, organizarea unor excursii la Buzău şi Târgovişte, vizionarea de filme
educative, scrierea unei piese de Teatru-Forum
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Numele proiectului: Participare la Campania Esti spectator? Ia ARTitudine
Data desfasurarii: mai 2007
Scurta descriere: Campania „ Esti Spectator? Ia Artitudine!” este o campanie sociala de
atitudine menita sa activeze prin mijloace ale artei participative (muzica, teatru forum, fotografie,
film) constiinta tinerilor in vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si discriminarii
fat de grupurile vulnerabile la indiferenta si discriminare (pe criterii: de gen, etine, rasa, varsta,
dizabilitate, HIV/SIDA).

Numele proiectului: Să îi ajutăm pe cei care nu pot termina şcoala
Data desfasurarii: ianuarie- mai 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost ajutorarea a doua fete, eleve ale Liceului Pedagogic
Matei Basarab din Slobozia, orfane de ambii parinti. Obiective: Sensibilizarea opiniei publice cu
privire la cazul celor două fetiţe, colectarea de fonduri din şcoală şi comunitate pentru ajutorarea
lor, oferirea sumei de bani care acoperă cheltuielile de cazare ale celor 2 beneficiare.

 Clubul IMPACT Atos Drobeta Turnu Severin

Numele proiectului: Craciun fericit pentru toti
Data desfasurarii: decembrie 2007
Scurta descriere: Bătrânii fără familii se simt singuri mai ales de sărbători, atunci când toată
lumea petrece cu cei dragi. Ei nu au posibilitatea de a-şi cumpăra prea multe lucruri care să le
aducă bucurie de sărbători. Ca urmare, scopul acestui proiect a fost ajutorarea bătrânilor săraci
din parohia Sfântul Ilie din Severin (22 beneficiari). Au fost oferite cadouri in valoare de 50 RON
fiecare.

Numele proiectului: 1 iunie o zi speciala si pentru ei
Data desfasurarii: 1 iunie 2007
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Scurta descriere: Scopul proiectului a fost facilitarea unei zile recreative copiilor saraci din
cartierul Crihala Nord. Beneficiari: 10 copii proveniti din familii sarace.

Numele proiectului: Esarfa in dar
Data desfasurarii: 25 martie 2007
Scurta descriere: Proiectul a avut loc cu ocazia sarbatorii Buna Vestire, ce are o insemnatate
deosebita pentru femeile crestine. Beneficiari: 40 de femei din Parohia Sfântul Ilie din Severin.

 Clubul IMPACT Cosbuc Bucuresti

Numele proiectului: Halloween
Data desfasurarii: 1 noimebrie 2007
Scurta descriere: Una dintre principalele însuşiri pe care ne-ar place să le posede copiii noştri
este creativitatea. Creativitatea elevilor este încurajată prea puţin prin abordarea clasică a
disciplinelor de studiu. De aceea acest proiect îşi propune dezvoltarea creativităţii, încurajându-i
pe elevi să scrie o poveste iar mai apoi să găsească, într-un joc gen Scavenger Hunt, personaje ale
poveştii lor ascunse prin sălile de clasă ale şcolii. Beneficiari: aproximativ 30 de elevi ai Liceului
George Coşbuc din Bucureşti.

Numele proiectului: Participare la organizarea festivalului Eşti Spectator? Ia Artitudine
Data desfasurarii: 24-26 mai Bucureşti
Scurta descriere: Cluburile din Bucureşti, IMPACT Coşbuc şi IMPACT Şcoala Centrală s-au
implicat în cadrul Campaniei nu doar prin participarea la Constanţa cu o piesă de Teatru-Forum ci
şi în organizarea manifestărilor de la Bucureşti, de pe terasa „La motoare” Campania „ Esti
Spectator? Ia Artitudine!” este o campanie sociala de atitudine menita sa activeze prin mijloace
ale artei participative (muzica, teatru forum, fotografie, film) constiinta tinerilor in vederea luarii
de atitudine pozitiva in fata indiferentei si discriminarii fat de grupurile vulnerabile la indiferenta
si discriminare (pe criterii: de gen, etine, rasa, varsta, dizabilitate, HIV/SIDA).
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 Clubul IMPACT Scoala Centrala Bucuresti

Numele proiectului: Campanie de fundraising de Craciun
Data desfasurarii: noiembrie – decembrie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost cresterea gradului de responsabilizare sociala a
elevilor Scolii Centrale din Bucuresti in preajma Craciunului. In cadrul acestui proiect cluburile
IMPACT si-au propus sa organize o campanie de fundraising prin care sa-i convinga pe elevii
scolii ca se pot implica in ajutorarea celor din jurul lor. Obiectivele au fost urmatoarele: cresterea
gradului de vizibilitate a clubului IMPACT Scoala Centrala; organizarea unei campanii de donatii
in forma materiala (haine, jucarii) bani (din vanzarea produselor manufacturate de catre membrii
clubului) si dulciuri pentru Centrul de Plasament Bolintin, promovarea proiectelor clubului
IMPACT ca un instrument de buna practica si pentru alti elevi si profesori din scoala.

Numele proiectului: Campanie de sensibilizare-stereotip si discriminare
Data desfasurarii: februarie- martie 2007
Scurta descriere: Problema careia s-a adresat acest proiect este ca in cadrul Scolii Centrale (dar si
in afara scolii) elevii se discrimineaza pe foarte mult pe motive (etnice, de baza ventiturilor
familie, modul in care se imbraca, muzica care o asculta, prietenii pe care ii au, nivelul de
invatatura etc.). O a doua problema care sa dorit a fi subliniata prin acest proiect este ca elevii din
Scoala Centrala nu sunt stimulati si/sau nu se implica in activitati cu scop social. Cluburile si-au
propus in acest sens sa atraga atentia scolii asupra acestor posibilitati de a se implica in viata
comunitatii prin IMPACT, realizand un film de prezentare a proiectelor clubului IMPACT din
Scoala Centrala.

 Clubul IMPACT Amiral Constanta

Numele proiectului: Fii intelligent, nu fi violent!
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Data desfasurarii: martie – iunie 2007
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost educarea tinerilor din două licee constănţene în spiritul
antiviolenţei. Beneficiarii au fost un numar de aproximativ 100 de elevi de la liceele Alexandru
Ioan Cuza şi Lucian Blaga din Constanţa. Activitatile au inclus: realizarea de afişe, pliante şi
tricouri cu mesaje antiviolenţă, promovarea principiilor pacifiste în cele două şcoli, pregătirea
unei piese de Teatru-Forum pe tema violenţei.
Numele proiectului: Organizarea campaniei de Teatru- Forum „Eşti spectator? Ia
ARTitudine”,
Data desfasurarii: mai 2007
Scurta descriere: Campania „ Esti Spectator? Ia Artitudine!” este o campanie sociala de
atitudine menita sa activeze prin mijloace ale artei participative (muzica, teatru forum, fotografie,
film) constiinta tinerilor in vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si discriminarii
fat de grupurile vulnerabile la indiferenta si discriminare (pe criterii: de gen, etine, rasa, varsta,
dizabilitate, HIV/SIDA).

Numele proiectului: Zilele liceului
Data desfasurarii: martie- iunie 2007
Scurta descriere: Şcoala a fost perceputa de elevi ca un loc al stresului pricinuit de evaluări, teze,
lucrări, referate. O sărbătoare a liceului îi poate destinde pe elevi care iau parte la activităţi
culturale, sportive. Prin acest proiect s-a urmarit totodată si dinamizarea tinerilor printr-o metodă
nouă, participativă, de teatru, teatrul-forum, un teatru în care nu stai pe scaun şi savurezi piesa, ci
devii actor şi schimbi desfăşurarea piesei.
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IV.

Programul VIATA - ANUL 2007

VIATA este o tabăra de educaţie prin aventura al cărei suport tehnic a fost construit de Project
Adventure USA (www.pa.org) in anul 1999, primul curs de aventura de acest fel in România,
construit după standardele internationale in vigoare. In fiecare vara, timp de o saptamana,
beneficiază de acest program 500 de adolescenţi din zona Văii Jiului si de la orfelinatele din
regiune, precum si tineri din toate judeţele din tara. Pana in anul 2005 programul a fost oferit
gratuit tinerilor din familiile dezavantajate
Activitatile programului includ: curs de frânghii (un set de cabluri suspendate la semiinaltime sau la inaltime pe care participanţii trebuie sa le parcurgă cu ajutorul echipei), escalada
pe stanca, orientare cu busola, curs de ecologie si proiecte in folosul comunitatii, schiţe educative,
teatru, carnaval, discoteca, excursii montane.
In anul 2007, la tabara VIATA au participat 300 de tineri, dintre care 85% din judete altele decat
judetul Hunedoara. In acest an, tabara a avut si un aspect comercial, 70% din participantii
la program fiind clienti platitori ai taberei. Acest fapt a permis acceptarea in program gratis a unui
numar de 50 de tineri cu rezultate foarte bune la invatatura ( olimpici pe plan local). 10
participanti platitori au decis sa se intoarca de 3 ori pentru a participa la aceasta tabara. 10
participanti platitori s-au intors in tabara de doua ori.
Bugetul Programului a fost de 30 mii dolari in 2007. Cheltuielile FNO cu tabara Viata sau redus de la 60 mii dolari in primul an, 30 mii dolari in anul 5 la 6 mii dolari investiti de catre
Fundatia Noi Orizonturi in anul 7 de program (2007)
Tabara VIATA 2007 a beneficiat si de prezenta a 15 studenti americani de la Northwestern
College (SUA), care au participat pentru o saptamana la program. Participarea studentilor
americani a fost parte a programului de internship relaizat de Fundatia Noi Orizonturi in
colaborare cu colegiul american Northwestern.
De asemenea, in anul 2007, promovarea programului VIATA a fost imbunatatita prin
crearea unui website propriu unde pot fi accesate informatii referitoare la istoricul si activitatile
VIATA: www.tabara-viata.ro.
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V.

PROGRAME DE VOLUNTARIAT SI INTERNSHIP

O componenta importanta a activitatii Fundatiei Noi Orizonturi o constituie colaborarea acesteia
cu Universitatile americane Gordon, Calvin

si Northwestern, concretizata in programe de

voluntariat si internship in cadrul carora studentii americani petrec o parte a perioadei lor de
practica in Romania, timp in care sunt implicati activ in actiunile fundatiei.
In anul 2007, FNO a beneficiat de prezenta voluntarilor de la Gordon College si Clavin College
precum si de prezenta a 7 studenti de la Universitatea Northwestern, care au petrecut mai mult de
trei luni in activitati de practica in cadrul FNO. Pe langa implicarea lor in programele VIATA si
IMPACT (in care au activat pe pozitii de semi- leadership in cadrul cluburilor din Valea Jiului),
studentii au beneficiat de o saptamana de cursuri tinute la Universitatea Babes Bolyai din Cluj
Napoca. In timpul acestei saptamani, studentii au participat la cursuri cu tematici variate precum:
democratizarea in Europa Centrala si de Est, capitalul social, democratie si religie, communism si
religie. Cursurile au fost tinute de profesori ai Universitatii din Cluj. In afara programului
academic, studentii au vizitat obiective turistice relevante pentru cultura romana si au fost
familiarizati, printr-o serie de cursuri, cu elemente de cultura si civilizatie romaneasca.
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