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Educație pentru
transformare

Lansată în anul 2000 în Valea Jiului, Fundația Noi Orizonturi contribuie,
prin educație, la dezvoltarea copiilor și tinerilor pentru ca ei să facă
schimbări pozitive în comunitățile lor.
Pedagogia pe care o promovăm este învățarea prin experiență, pe
care am testat-o în „laboratoare” funcționale – cluburile de inițiativă
comunitară pentru tineri IMPACT, bazate pe învățarea prin serviciu în
folosul comunității (model „exportat” în alte 25 de țări din Europa, America,
Asia, Africa și Australia) și tabăra VIAȚA, care promovează educația prin
aventură.
La nivel de sistem, am propus Ministerului Educației să dea sens
programului Școala Altfel prin transformarea lui în spațiu de experimentare
a unor metode alternative de învățare, în vederea transferului lor la clasă.
Propunerile au fost acceptate și aplicate începând cu anul școlar 2016-2017.
În 2017, programele noastre au fost preluate în peste 250 de școli în
România, de către aproape 1.000 de cadre didactice și 100 de directori
care au beneficiat direct de activitățile de formare, consultanță și suport
financiar. Peste 25.000 de copii și tineri s-au bucurat de oferte educaționale
care le-au stârnit motivația și interesul pentru învățare.
Până în 2025, vrem să ajungem la jumătate de milion de tineri care
să beneficieze de contexte relevante de învățare, menite să contribuie
semnificativ la dezvoltarea lor ca cetățeni activi.
www.noi-orizonturi.ro
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Clubul IMPACT de la Lunca
Cetățuii, județul Iași, a amenajat
un parc în comună.

Alo, viitorul?
Suntem Noi Orizonturi!

A

zi, mai mult ca oricând, vedem cât de important este să privim
învățarea în strânsă legătură cu lumea exterioară. Copiii care
intră azi pe băncile școlii vor ieși în câmpul muncii într-un
nou deceniu, cu meserii care nu sunt încă inventate, cu calificări și
competențe pe care noi, adulții – îndrumătorii lor – nu le practicăm.
E ca și cum le-am cere să trăiască exclusiv într-un microsistem care
folosește telefonul analog, dar ne așteptăm să fie performanți când
ajung într-un mediu robotizat. E înfricoșător pentru orice părinte
să privească din această perspectivă și să facă alegeri educaționale
pentru copilul său, devine anxios și neputincios în fața multelor
mesaje negative aruncate asupra sistemului public de educație și
transmite mai departe, copilului și profesorului, sentimentul de
nesiguranță.
De peste 17 ani vedem adolescenți care caută cu înfrigurare
răspunsuri la întrebări precum: cine sunt eu, de unde știu că aleg
școala cea mai potrivită mie, cum știu că sunt bun la ceva/ de ceva?
Îi întâlnim în cluburile de voluntariat IMPACT sau în programele de
vară ale taberei VIAȚA, unde găsesc un mediu suficient de sigur
pentru a se deschide și pentru a vorbi despre cele mai mari temeri
ale lor. De la ei aflăm că adolescenții generației Z, nativii digitali, sunt
avizi de cunoaștere și de a-și încerca forțele în viața reală. Pentru că
vor să fie pregătiți pentru acel viitor imprevizibil. Orizontul la care
pot ajunge este, însă, mult mai mare decât cel pe care îl poate oferi
o sală de clasă și se refugiază în lumea virtuală, pentru că noi, adulții
grijulii, nu le oferim suficient spațiu de explorare în lumea reală.

Anca Gaidoș,
director operațional
Fundația Noi Orizonturi

Dacă am avea la dispoziție doar un mesaj de transmis lumii,
acesta ar fi să aibă încredere în copiii săi. Doar în anul 2017,
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elevii din România implicați în programele
Noi Orizonturi au derulat proiecte de
care s-au bucurat sau încă beneficiază
100.000 persoane, adică populația unui
oraș precum Satu-Mare, de exemplu: au
amenajat grădini comunitare, au renovat și
dotat biblioteci sătești, au adoptat bătrâni
singuri – le-au dus de mâncare și le-au făcut
curățenie, au deschis biserici fortificate
pentru a organiza evenimente dedicate
turiștilor, au atras părinții în discuții despre
soluții de siguranță în școli, au convins
autorități locale să ia măsuri privind câinii
vagabonzi, au deschis muzee ale satului.
Acești copii, care încep să muncească, să
facă serviciu în folosul comunității la 12 –
14 ani, construiesc o societate mai bună.
Iar făcând asta se descoperă, se dezvoltă
și se uită cu încredere mai mare spre viitor.
Acești copii nu sunt diferiți de alți copii
din România, nu vin din școli de excepție
și nici nu au parte de resurse financiare
speciale. Ceea ce au în comun acești copii
este un profesor care a înțeles nevoia lor
de orizonturi extinse și care le ghidează
explorarea în viața reală, sprijinându-i
atunci când dau de greu și bucurându-se

alături de ei când reușesc. În spatele fiecărei grupe de
15 – 25 de elevi stau asemenea profesori care știu să
ofere contexte de învățare și descoperire relevante
pentru copiii de azi - care îi conectează, între ei și cu
lumea reală. În spatele acestor profesori este o echipă
foarte mică, a Fundației Noi Orizonturi, care, la rândul
ei, găsește sprijin și susținere în donatorii și partenerii
care i se alătură pe acest drum.
Închidem 2017 cu recunoștință și apreciere pentru
toți părinții, profesorii, directorii de școli, donatorii,
finanțatorii educației care au avut încredere în copiii
aceștia, și-au învins temerile și s-au lăsat conduși și
transformați, alături de noi, de potențialul copiilor
noștri. Povestea lor o veți vedea în paginile următoare.
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Tinerii au dovedit o afinitate și pentru
proiectele în beneficiul copiilor orfani sau
cu risc de abandon şcolar, bătrânilor lăsaţi
singuri de către rudele plecate la muncă în
străinătate, familiilor sărace aflate la limita
existenţei. Pe lângă serviciul direct pe care
îl aduc acestor categorii de persoane (le
aduc mâncare, haine, produse de curăţenie,
repară acoperişuri arse, conving autorităţile
să ofere servicii educaţionale la domiciliu şi
furnizori de apă şi căldură să le ofere gratuit
serviciile) tinerii îşi dezvoltă compasiunea,
perseverenţa (eforturi susţinute în ajutorarea
persoanelor nevoiaşe), ajung să valorizeze
mai mult relaţiile cu cei din jur şi să fie mai
buni. Astfel de proiecte le oferă şi un nivel
mai mare de mulţumire, deoarece rezultatele
sunt imediate şi sesizabile.

Ce îi preocupă
pe tinerii României?

D

in cele 215 proiecte de serviciu în folosul
comunității implementate în 2017 de cluburile
IMPACT din rețeaua națională, reiese că tinerii
sunt foarte preocupați de solidaritate (52 de proiecte),
mediu (38 de proiecte) și educaţie (38 de proiecte). O
creştere foarte mare au înregistrat-o proiectele din
domeniul incluziunii şi reducerii violenţei – 21 în 2017,
faţă de 8 în 2016).
În şcolile din România, trei din 10 copii sunt ameninţaţi
zilnic de către colegii lor, potrivit unui studiu Salvaţi
Copiii, fără a mai pune la scoteală cazurile de violenţă
domestică. Instituţiile avizate încearcă de ani buni să
găsescă strategii eficiente de reducere a violenţei, dar
nimic nu pare a da roade. Acțiunile organizate de membrii
cluburilor IMPACT – bibliotecă vie, teatru forum, ateliere
educaționale pentru dezvoltarea comunicării asertive
și non-violente – reprezintă paşi timizi în rezolvarea
acestei probleme, dar acționează exact acolo unde
trebuie, crescând nivelul de empatie în rândul copiilor.
Nu putem spune cu precizie în ce măsură inițiativele lor
reușesc să reducă violența în școală, dar un lucru e sigur:
tinerii sunt îngrijorați de dimensiunea acestei probleme
și, în loc să aștepte soluții de la altcineva, se implică chiar
ei în rezolvare, lucrând cot la cot cu specialiști: psihologi,
consilieri, organizaţii neguvernamentale de profil, cu
victime și chiar cu agresori dispuși să vorbească despre
motivele care îi împing spre agresivitate.

Lidia Bondiuc,
manager rețea națională IMPACT

Şi în 2017 tinerii au alocat o atenţie
deosebită educaţiei, pentru că şi-au dat
seama că aici este rețeta pentru rezolvarea
oricărei probleme, de la sănătate (prevenire)
la mediu (consumăm responsabil şi informat
resursele), de la violenţă (cum acţionăm şi
reacţionăm în relaţie cu ceilalţi) la advocacy
(cum să ne apărăm drepturile). Făcând
proiecte de serviciu în folosul comunității,
tinerii au devenit mai interesaţi şi de
propria lor dezvoltare şi mulţi îşi doresc să
dea mai departe din ceea ce au învăţat.
Acest lucru i-a determinat să construiască
și să faciliteze chiar ei diverse ateliere,
fie la ora de dirigenţie, fie în cadrul unor
evenimentele publice organizate pe diferite
teme: responsabilitate financiară, consum
responsabil, lucru în echipă, comunicare etc.

îndeaproape cu peste 200 de parteneri: primării, consilii
locale, parohii, școli, biblioteci, instituţii culturale,
asociaţii de părinţi, consilii ale elevilor, organizaţii
neguvernamentale şi companii. În ultimul timp, tot mai
multe cluburi – în special din mediul rural sau din localităţi
mici – au început să lucreze cu autorităţile publice, care
le susţin atât cu finanţări, cât și cu spaţii, materiale de
construcţie, aprobări şi voluntari. Clubul Ştefi IMPACT,
din Hârlău, a reușit să activeze comunitatea din comuna
Poieni după ce a „adoptat”, în 2014, 11 bătrânei aflați în
pragul sărăciei. Planul inițial al tinerilor a fost să le ofere
acestor persoane suport pentru iarna 2014 (provizii de
alimente în cămară și lemne de foc), dar au sfârșit prin
a-i vizita periodic pentru a-i ajuta la curățenie, pentru a-i
asista cu ce au nevoie și pentru a petrece timp împreună.
Observând perseverența copiilor, comunitatea a început
să acţioneze proactiv în relaţie cu aceştia – autorităţile şi
cetăţenii au început să aibă şi ei grijă de bătrâni, oferind
astfel tinerilor posibilitatea de a-şi direcţiona eforturile
şi către alte cazuri.
Pe lista scurtă a cuvintelor folosite cel mai des de
membrii cluburilor IMPACT, atunci când vorbesc despre
lecțiile învățate prin proiectele de serviciu în folosul
comunității, figurează responsabilitate, implicare,
echipă, respect.

Parteneriate strategice
în comunitate
Tinerii
schimbă-lume
fac
„valuri”
care multiplică efectele proiectelor lor
şi promovează conceptul de cetățenie
activă. În 2017, cluburile IMPACT au lucrat
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31
38
13
38
5

Elevi non-IMPACT

proiecte de recondiționare

Tineri care servesc
comunitatea

proiecte educaționale

proiecte sănătate și sport

Tinerii se
percep
pozitiv şi au
încredere că
pot îmbunătăți
viitorul.

97.489
beneficiari
proiecte

proiecte mediu - natura în oraș

Orientare
către viitor

4.1
4

4.2
4

Autoapreciere

proiecte valorificare patrimoniu local

21

proiecte Incluziune/ antiviolență

9

215 proiecte
în folosul
comunității

proiecte „Consum responsabil”

5

Tinerii se
preocupă
de bunăstrarea
comunității lor
și au resurse
personale
pentru a se
implica.

proiecte cultural/artistice

10

proiecte antreprenoriat

52

3.9
3.8

Autoeficacitate

proiecte solidaritate

183
școli

Grija
pentru alții
Dezvoltarea
resurselor
personale
Comportament
civic

4.1
4

3.6
3.4

3.1
2.6

212.071 lei
fonduri atrase
de tineri

46%

din liceu

63.650 lei

54%

finanțare de la
Noi Orizonturi

din gimnaziu

4.010
elevi

66%

din mediul
urban

județele din
care vin elevii
(colorate cu galben)

275.721 lei
valoare
buget
proiecte

*Raport de cercetare realizat de Tela
Solutions SRL pentru Noi Orizonturi.
Studiu sociologic cantitativ comparativ
al efectelor învățării prin proiecte de
serviciu în folosul comunității.

34%

din mediul
rural
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Performanța
la locul de muncă

Alumnii IMPACT și VIAȚA

7.83
6.95

Alții

91.4%
75.4%

Implicare în activități
de voluntariat

Mai pregătiți
pentru viață

90.0%
75.4%

Participarea la vot

Preocupare pentru
generația următoare

T

inerii care au trecut prin programele de educație prin
aventură și serviciu în folosul comunității ale Fundației Noi
Orizonturi au o viziune pozitivă asupra vieții și sunt gata să
se implice mai mult în societate decât ceilalți.
Aceasta este concluzia unui studiu publicat anul trecut de
Doctor Jennifer Feenstra, profesor de psihologie la Northwestern
College, Orange City Iowa, SUA. Psiholog social, dr. Feenstra este
interesată de suport social, voluntariat și învățare prin serviciu
în folosul comunității. În 2011 a primit o bursă Fulbright care i-a
permis să petreacă un an sabatic în România, pentru a studia,
alături de colegi de-ai săi de la Universitatea Babeș-Bolyai,
efectul programelor Fundației Noi Orizonturi în dezvoltarea
capitalului social în rândul tinerilor români. În 2015 – 2016 a
derulat un nou studiu în România, pentru a investiga impactul
pe termen lung al programelor Noi Orizonturi asupra tinerilor.
Studiul a fost realizat în rândul alumnilor IMPACT și VIAȚA cu
vârste cuprinse între 18 și 32 de ani și în rândul altor tineri de
aceeași vârstă, care nu au trecut prin aceste programe.

64,67
58,46

Angajament față
de onestitate și integritate

Autonomie

Dezvoltare
personală

Relații pozitive

Sens al scopului
în viață

Acceptare
de sine
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64,67
58,46

29,6
27.2

27,84
23,44

35,05
29,92

29,73
27,35

28,46
24,78
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Proiectul „Comunicatorii
generației Z” s-a finalizat cu
expoziția FAINtastici.

Cercul influenței

E

conomist de profesie, Corina Farczadi (34 de ani), lucrează
pe partea de management operațional la TRASMEC
PRODUCTION RO SRL, companie specializată în producția
de transportatoare pentru fabrici din industria lemnului.
Această firmă este alături de Fundația Noi Orizonturi din
2016, susținând financiar formarea cadrelor didactice, dar
Corina s-a implicat și personal contribuind, ca voluntar, la
proiectul „Comunicatorii Generației Z”. Ea a învățat tinerii din
cluburile IMPACT participante la proiect despre importanța
imaginii în comunicare și a prelucrat fotografiile din expoziția
„FAINtastici”.
– Ce înseamnă voluntariatul pentru tine?
– Modalitatea prin care ne putem implica într-o cauză în care
credem și prin care putem pune umărul să împingem lucrurile
înainte. Cred în conceptul de „cerc al influenței” și că fiecare
acțiune a noastră în interiorul acelui cerc poate genera mici
unde care se vor intersecta cu undele altora și vor deveni tot mai
puternice, amplificându-se.
– Cum îți alegi cauzele pentru care voluntariezi?
– Dacă mă uit acum în urmă – cred că am fost mereu în zone
conexe cu educația, informarea, deschiderea spre oportunități de
dezvoltare. În ultimii ani – poate și datorită faptului că am devenit
mamă (Corina are un băiețel de 8 ani), dar și datorita modului în
care văd societatea – acțiunile mele s-au concentrat destul de
clar înspre educație, formală sau nonformală, iar cauzele în care
mă implic sunt legate, într-un fel sau altul, de acest domeniu atât
de important.

Corina Farczadi,
antreprenor și voluntar

– De ce educație?
– Pentru că este ceea ce ne duce înainte.
Ne dă șansa de a crește, de a deschide ochii,
de a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul
nostru. Pentru că sunt atâtea lucruri faine
care se pot face cu impact - atât individual,
cu fiecare copil/persoană în parte, cât și
în societate. Deși e un domeniu cu care
trebuie să ai răbdare și să nu te aștepți la
„instant gratification”, rezultatele pe care
le pot produce semințele sădite acolo sunt
extraordinare. Așa cum la copii e important
să îi învățăm că nu toate se întâmplă în
momentul în care zic ei „vreau” și o societate
trebuie să învețe că schimbările nu se
produc instant și mai ales nu putem sta
pe margine să batem din picior, așteptând
să realizeze alții schimbările pe care ni le
dorim. Trebuie să investim răbdare și efort
pentru a obține ceva!
– Ce te-a convins la Noi Orizonturi?
– Noi Orizonturi… cred că a fost pur și
simplu o „potrivire de caracter”. Mi-a plăcut
echipa dinamică – activă, care caută să
facă lucrurile așezat și cu sens, construind
și închegând comunități. Interacțiunea cu
tinerii din programul IMPACT m-a făcut să
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îmi dau seama că obiectivele sunt pe termen lung și că
nu alergăm nicăieri. Că nu se fac programe doar pentru
a bifa proiecte, ci că e o acțiune constantă de suport
pentru copiii care caută modalități să iasă din rutina
clasă-teme și să se dezvolte și în alte direcții, poate mai
aplicate și importante pentru viitorul lor. Iar pasul doi
(cel puțin eu așa l-am perceput) – apropierea de școală
și de profesori – mi se pare cel puțin la fel de important
ca și apropierea de elevi, pentru că este cât se poate de
evident că lucrurile funcționează cel mai bine integrat.
Doar lucrând împreună vom reuși să creăm punți solide
în triunghiul copil – profesor – părinte.
Apropo – pe când o conferință „Arhitecții educației”
cu părinții prezenți? Sau poate conferințe în școli unde
părinții cu profesorii și cu elevii să stea la discuții, cum
se întâmplă la conferințele voastre?
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Tinerii din GreenIMPACT au
învățat, între altele, cum să lanseze
afaceri sociale care să promoveze
localitățile în care trăiesc.

Indiferent de întrebare,
IMPACT este răspunsul!

P

rogramul nostru IMPACT de învățare prin serviciu în
folosul comunității este versatil și poate fi folosit de
orice organizație care lucrează cu adolescenți, fie că
sunt din mediul rural, într-o țară din Orientul Îndepărtat,
strânși în jurul unei credințe sau dornici să se dezvolte
personal. Este esențial pentru identitatea noastră să
lucrăm și să colaborăm cu toate instituțile care doresc
să dezvolte agenți ai schimbării prin serviciu în folosul
comunității și educație în aer liber.

CredoIMPACT
Ca organizație „prietenoasă cu credința”, Fundația
Noi Orizonturi a aprofundat și întreținut activ relații
cu instituții și organizații precum World Vision (alături
de care am facilitat deschiderea de cluburi de inițiativă
comunitară pentru tineri în Albania, Armenia, Bosnia
și Herțegovina, Cambodgia, Georgia, Honduras,
Irak-Kurdiș, Moldova, Nepal, Palestina, Republica
Dominicană, Statele Unite ale Americii, Sri Lanka),
Young Life Europa și Biserica Ortodoxă Română.
Astfel, în 2016, după mai mulți ani de colaborare
formală sau informală, membrii echipei Noi Orizonturi
și lideri ai Bisericii Ortodoxe s-au reunit pentru a
lansa nouă cluburi de inițiativă comunitară pentru
tineri CredoIMPACT. Cluburile CredoIMPACT sunt
asemănătoare celor deschise în școli și centre civice din
întreaga țară. Membri clubului se întâlnesc săptămânal
sau de câteva ori pe lună, ascultă povestiri, desfășoară

activități și pun la punct proiecte de serviciu
în folosul comunității. Proiectele făcute de
cluburi până acum includ operaționalizarea
unui atelier de reparat cărți; strângerea
de fonduri pentru familiile sărace prin
organizarea unui spectacol de Crăciun,
lansarea unei afaceri sociale pentru
achiziționarea celor necesare unui azil de
bătrâni. Diferența este că, în CredoIMPACT,
tinerii îmbrățișează rugăciunea, închinarea,
reflecția intenționată asupra a ceea ce
înseamnă a trăi în spiritul valorilor creștine
și a te pune la dispoziția celorlalți.

GreenIMPACT
Experiența cu proiectele de serviciu
în folosul comunității și orientarea spre
dezvoltarea caracterului ne permit să
oferim instrumente utile partenerilor care
doresc să adapteze noi metodologii la
propriile contexte. Un astfel de instrument
este rețeaua de cluburi GreenIMPACT,
deschise cu sprijinul partenerului nostru
strategic Romanian-American Foundation,
rețea care susține realizarea planurilor de
dezvoltare a destinațiilor de ecoturism, prin
implementarea unui program educațional
cu un curriculum alternativ.
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Credem că tinerii merită și trebuie să
fie implicați în dezvoltarea comunității
lor. De aceea ne dorim să învețe să
aprecieze patrimoniul natural și cultural al
locurilor în care s-au născut, să învețe să
identifice comorile locale, să planifice și să
implementeze proiecte care să le pună în
valoare. În cluburile GreenIMPACT tinerii
își dezvoltă competențe necesare fie ca
angajați responsabili, fie ca antreprenori
creativi în activități destinate turismului,
prietenoase cu mediul.
Lansată în 2017, rețeaua GreenIMPACT
numără acum 32 de cluburi de inițiativă
comunitară pentru tineri, care reunesc
peste 750 de membri. Înființate cu sprijinul
unor parteneri care cred în valoarea acestei
inițiative – Romanian-American Foundation,
Lidl Romania, Fundatia Orange, Banca
Transilvania, Dimeco și Rotary Visio, cluburile
GreenIMPACT ajută la promovarea zonelor
eco-turistice Pădurea Craiului (Bihor), EcoMaramureș, Ţara Dornelor (Suceava), Ţara
Haţegului-Retezat (Hunedoara), Ţinutul
Zimbrului (Neamţ) și Colinele Transilvaniei.
Proiectele realizate până acum în
GreenIMPACT
au
vizat
promovarea
comorilor naturale, a tradițiilor și a
produselor locale prin amenajarea unor
locuri de popas și a unor trasee de drumeție,
manufacturarea de suveniruri, organizarea
unor festivaluri, publicarea de ghiduri
turistice, hărți sau culegeri de rețete.

„Proiectele GreenIMPACT clădesc tineri responsabili
pentru societatea de mâine, implicându-i activ în problemele
comunității lor. Prima lecție pe care ei o învață la club este
aceea de a deschide ochii: în primul rând pentru a descoperi
comorile care ne înconjoară, ca mai apoi să învețe cum
anume să le pună în valoare”, Ildiko Pocan – profesor de
limba română, lider club Moșna-Nemșa.
„Clubul Green IMPACT este împlinirea unui vis nerostit:
acela de a aduna copiii din localitate într-un grup unde să
poată descoperi cât sunt de valoroși fiecare în parte și cum,
prin colaborare, pot face lucruri minunate pentru locul în
care trăiesc”, Codruța Schneider – bibliotecar, lider club
Biertan.
„Existența unui club GreenIMPACT într-o comunitate este
ca o scânteie: trezește idei, îi aduce pe oameni împreună, le
dă forța de a pune lucrurile în mișcare”, Codrina Anghel profesor de limba română, lider club Făgăraș.
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relaționează alte familii. A fost un succes,
dovadă și faptul că în 2017 numărul s-a
dublat, de la 50 la 100 de participanți pentru
acest program. Și tot la capitolul premiere
merită menționat faptul că la cursul nostru
anual pentru Animatori centre de vacanță
a participat o firmă întreagă, Himalaya
Travel, așa că a ieșit un hibrid între curs
și teambuilding. Și tot în 2017 am marcat
primul curs de frânghii construit pentru
un client, firma Simultan, Complex Turistic
Valea lui Liman – trei elemente, în cinci zile.

O nouă viață
pentru VIAȚA

Provocări
Cea mai mare realizare pe 2017 rămâne,
însă, finalizarea, în proporție de 95%, a
parcului de aventură de la Câmpul lui
Neag, unul dintre cele mai ambițioase
proiecte pe partea de turism și educație
prin aventură din țara noastră. Înainte de
a demara acest proiect am făcut un master
în dezvoltare și amenajare turistică, la Cluj,
pentru a fi pregătit. E un proiect complex,

P

rogramul VIAȚA a însemnat, în 2017, peste 1.000 de participanți,
dintre care 752 au fost peste vară în tradiționalele tabere de la
Straja și Băile Tușnad. Ne-am bucurat să putem oferi și în 2017
10 burse integrale unor copii nevoiași din Valea Jiului și 126 de burse
parțiale pentru tinerii care schimbă România, reuniți în cluburile de
inițiativă comunitară IMPACT. Apropo de IMPACT - în 2017 am găzduit
și primul schimb internațional, care a adus la Straja 40 de membri ai
unor astfel de cluburi deschise în România, Moldova și Albania.

care implică partea educațională,
tehnică (alpinism și alpinism
utilitar), dezvoltare comunitară,
management,
intreprindere
socială, turism și așa mai departe.
Are multe fațete, dar un lucru
e sigur – oferă mai multe opțiuni
pentru a descoperi frumusețile naturii,
fiind mai aproape de Parcul Național
Retezat și de Cascada Valea Mării. Am
început amenajarea acum patru ani, când am
primit spre folosință terenul, cu titlu gratuit, din partea
omului de afaceri Emil Părău, din Valea Jiului. Construcția
efectivă a cursului de frânghii din Câmpul lui Neag a avut
loc în perioada 2016-2017, cu sprijinul esențial al colegului
nostru american Jack Organ, care a adunat 13.000 de
dolari din țara lui natală, Statele Unite ale Americii,
printr-o campanie de crowdfunding. Astfel, acest parc se
transformă în moștenirea pe care Jack ne-o lasă la VIAȚA,
după cinci ani în care a lucrat ca voluntar în programul
nostru, contribuind la clădirea caracterului a mii de tineri
români.

Confirmări
Programul VIAȚA a jucat bine și în programele scurte – doar în
București am avut 176 de participanți într-o singură săptămână la
Școala Altfel, iar echipa VIAȚA a parcurs în total peste 4.500 de km
pentru a promova educația prin aventură. În deplasare am marcat
puncte importante și cu taberele mobile. Acest program a demarat
în 2016 din nevoia de a deveni „portabili” în alte zone montane
spectaculoase, pentru a satisface astfel nevoia unor clienți care nu
pot veni la Straja sau Băile Tușnad. Așa se face că în zona Piatra
Craiului am organizat deja un al treilea program împreună cu Școala
Britanică King's Oak și a ieșit minunat.

Echipa Fundației Noi Orizonturi la cursul de frânghii din Câmpul lui Neag.

Ilie Popescu,
director program VIAȚA

Premiere
La capitolul „premiere” suntem încântați că în 2017 am reușit să
demarăm o idee cu care am cochetat de mult – un program pentru
părinți și copii, o tabără de cinci zile la Straja. Scopul principal a fost
acela de a crea un spațiu propice procesului de comunicare necesar
unei bune relaționări. Este și o oportunitate perfectă pentru a petrece
timp de calitate împreună, dar și pentru a putea observa felul în care
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Tabăra VIAȚA
de la Câmpul lui Neag
studenți din Danemarca,
în iulie 2017

15

2013
Au început lucrările
de amenajare.

45
de voluntari străini
au fost implicați în
construcția cursului
de frânghii

2016 – 2017
Au început lucrările la
cursul de frânghii în
regie proprie, mulțumită
trainingurilor și
proiectelor desfășurate
împreună cu staff-ul
Project Adventure USA.

5

10
15

adulți din Massachusetts, SUA,
în august 2017
studenți din Iowa,
SUA, august 2017

adulți din Iowa,
SUA, septembrie 2017

FINALIZARE
400 de ore
de voluntariat

Cursul este finalizat
în proporție de 95% și
va fi folosit în 2018.

13.000
de euro

RESURSE
Banii necesari amenajării
au fost adunați de Jack
Organ printr-o campanie de
crowdfunding.
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zonă, a fost voluntar în tabăra VIAȚA când era
la liceu și încă mai colaborează cu Fundația
Noi Orizonturi, atât cât îi stă în putință. Daria
este un om deosebit, cu valori sănătoase pe
care le „trăiește” la clasă și în comunitatea
noastră de profesori.
– Ce v-a făcut să reveniți în al doilea an?
– Adică ce ne-a făcut să revenim și în
al doilea an, și în al treilea, și în fiecare an
din 2011 încoace... Oamenii frumoși la
suflet. Valorile comune. Naturalețea cu care
copiii sunt puși în situații în care își asumă
responsabilități pentru echipă, cooperează,
se auto-gospodăresc, învață să își accepte
diferențele, explorează mediul înconjurător,
iau decizii bazate pe respect față de oameni
și față de natură.

O tabără
ca o gură de aer!

P

rima grădiniță autorizată Montessori din țară și Montessori
School of Bucharest se numără printre cei mai fideli clienți ai
Taberei VIAȚA. Începând din 2011, copiii Montessori beneficiază
anual de programele prin aventură derulate de colegii noștri, fie la
Straja, fie la Băile Tușnad, fie acasă la ei, în București. Fondatoarea
grădiniței și a școlii, Ana-Maria Brezniceanu, absolventă de Limbi
Străine cu master în Studii Canadiene și doctorat la Institutul pentru
Studii în Educație din Ontario, este fericită că poate oferi elevilor săi
un program de vară în spiritul pedagogiei pe care o promovează
Montessori.

– Care credeți că este cel mai mare plus
al taberei?
– Într-o lume în care concurența se
regăsește peste tot, chiar și în timpul liber,
în cele mai variate tabere, de la cele sportive
la cele cu turniruri de Ev Mediu, o asemenea
tabără este ca o gură de aer proaspăt.
– Ați sesizat vreo schimbare la copiii
care au fost în tabără?
– La noi schimbarea nu este pregnantă,
pentru că și noi suntem adepții acelorași
valori, la școala noastră. Însă cu siguranță
copiilor le place și pot compara cu alte tabere
sau locuri în care își petrec timpul liber.

– Cum ați aflat de Tabăra VIAȚA?
– Am aflat de tabăra VIAȚA de la colega noastră, educatoare și
Director de Studii al grădiniței, Daria Finaru. Ea este născută în acea

Ana-Maria Brezniceanu,
fondator Grădinița Montessori și
Montessori School of Bucharest
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– Cum credeți că poate contribui
educația prin aventură la clădirea
caracterului copiilor?
– O întrebare foarte frumoasă. Cred că
toate activitățile educative ar trebui să țină
cont de educația caracterului. Educația prin
aventură este o oportunitate extraordinară.
Dar pentru ca acest lucru să fie realizabil
este nevoie de oameni care integrează
valorile de mai sus în cotidianul lor - și acasă,
și în tabără. Omul sfințește locul.
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Școala care învață

A

nul 2017 este anul în care am înțeles, în profunzime, printrun șir de gânduri declanșate de spusele unei profesoare
finlandeze, rolul școlii: să îi ajute pe tineri să descopere ce
anume îi poate face fericiți în viață. Imaginați-vă școala în care
conducerea, profesorii, bibliotecarul, secretariatul, personalul
de îngrijire – toți – sunt acolo ca să ajute elevul să exploreze, să
„deguste” oferta lumii adulților și să decidă ce fel de viață îi poate
oferi împlinire, cum este sinele pe care și-l dorește, ce are de
învățat pentru a deveni acea individualitate.
Fiecare elev învață într-un fel unic, căutând explicații pentru
lumea din jurul său în lumina experiențelor trăite. Școala este
locul desemnat de societate pentru a-i oferi contextul propice,
securizat pentru căutarea acestor explicații și ajutor pentru
reformularea continuă a întrebărilor esențiale care-i ghidează
explorările. O astfel de școală nu poate funcționa eficient și nu
poate oferi inspirație autentică pentru explorare decât dacă ea
însăși este o organizație care învață.
La fel ca elevii ei, fiecare școală e unică în felul în care învață,
chiar dacă s-au identificat o serie de trăsături definitorii. O astfel
de școală adoptă o viziune împărtășită a valorii chintesențiale
a învățării tuturor elevilor. Ea asigură oportunități de învățare
pentru toți copiii, tinerii și adulții care vin spre ea, sprijinind
colaborarea și comunitățile autentice de învățare. Școala care
învață se caracterizează printr-o cultură a explorării continue, prin
existența unor rutine de analiză și reflecție colectivă, de fructificare
a ocaziilor de învățare reciprocă, prin schimburi frecvente cu
mediul extern și cu sistemul mai larg de învățare și, nu în ultimul

rând, printr-un leadership dedicat învățării
necontenite.

Maria Kovacs,
arhitect al programului
„Școli conectate la comunitate”

Pentru ca școala românească să devină o
organizație care învață, ea însăși are nevoie
de mult sprijin. Fundația Noi Orizonturi
și-a asumat rolul de a fi partenera a peste
250 de școli din România în procesul lor de
dezvoltare ca organizații care învață, care
progresează continuu pentru a fi cât mai
bine pregătite, la rândul lor, pentru rolul
de facilitator și încurajator al procesului
învățării fiecăruia. Parteneriatul pentru
învățare dintre Noi Orizonturi și școli s-a
concretizat pe mai multe paliere. La nivelul
conducerii școlilor – în diverse forme de
sprijin pentru directori, membri ai Consiliului
de Administrație, grupurile de inițiativă din
școlile comunitare; la nivelul colectivelor de
profesori din școli și al profesorilor arhitecți
ai educației și dărâmători de mituri; la
nivelul elevilor schimbă-lume din cluburile
IMPACT. Am facilitat parteneriate între școli,
am pus în legătură persoane din conducerea
școlilor și profesori cu persoane resursă și
organizații de la care pot învăța.
Noi Orizonturi, ca organizație, a învățat
enorm despre cum funcționează o școală,
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despre provocările cărora le face față zilnic, despre felul
în care poate fi o parteneră de încredere în învățarea
școlilor. Ca orice partener valoros, continuăm să ne
cunoaștem și să ne înțelegem reciproc din ce în ce mai
bine nevoile, viziunile, acțiunile. E nevoie de un sat întreg
ca să crești un copil; e nevoie de o țară întreagă să
dezvolți un sistem de învățământ performant.
Dacă „învățare” e prea frecvent folosit în acest text,
este pentru că acest termen e insuficient de des apelat și
insuficient de profund interpretat în contextul sistemului
nostru de învățământ: ne dorim ca învățarea să devină o
valoare chintesențială în cotidianul școlii românești.
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Școli conectate la comunitate

P

roiectul „Școli conectate la comunitate” a apărut din
nevoia de a găsi o soluție la polarizarea mesajelor
despre asumarea eșecului în succesul școlar al
copiilor - școala dă vina pe familie și societate și familia
pe școală. „Am intrat în acest proiect cu speranța că se va
termina cu singurătatea școlilor – cu chinul școlii de a răzbi,
din toate punctele de vedere, ca si cum ar fi o casă părăsită
în vârful unui deal... pentru că este comunitatea în jurul ei”,
își descrie un director de școală motivația de a participa
la proiect.

Prin proiectul „Școli conectate la
comunitate” am testat, pentru prima oară în
România, conceptul de școală comunitară,
ghidați de International Centre of Excellence
for Community Schools, plecând de la
premisa că atunci când toată comunitatea
școlară colaborează, apar și rezultate mai
bune la învățătură. Cum am procedat mai
exact? Cu sprijinul financiar al Fundației
Charles Stewart Mott, am înființat o rețea
de 30 de școli comunitare cărora le-am
oferit activități de formare pentru liderii
școlilor, facilitator extern pentru echipa
școlii și finanțare pentru proiecte. Cele 30
de școli și-au îmbunătățit vizibil relația cu
comunitatea școlară – un singur exemplu:
la Sînmihaiu de Cîmpie a fost amenajat, în
școală, un club de fitness pentru părinți și
profesori, care îi aduce împreună, dezvoltă
încrederea reciprocă și face colaborarea mai
ușoară atunci când discută despre roluri și
responsabilități în educația copiilor. Iar noi,
ca organizație, ne-am dezvoltat capacitatea
de a susține mișcarea de școli comunitare
prin construirea unor instrumente specifice
(materiale de formare, pregătirea unui
nucleu de facilitatori, sistem de autoevaluare
participativă a școlii).
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Rețeaua școlilor comunitare a avut șansa mai multor contexte de întâlnire și
schimb de experiență. Conferința Arhitecții Educației 2017 a fost o astfel de ocazie.
Cele 30 de școli selectate au mobilizat
5.617 elevi, 2.039 părinți, 50 ONG-uri, 25
primării să se implice în proiectele de
dezvoltare a comunității școlare: la Bălan a
fost înființată o ludotecă la care are acces
orice membru al comunității; la Budești
părinții au înființat o trupă de teatru și
un club de engleză pentru elevi; la Mintiu
Gherlii, copiii, părinții și profesorii au făcut
împreună cursuri de engleză în vacanța
de vară; la Salva elevi, administrație și
antreprenori s-au mobilizat pentru a
readuce la viață vechea bibliotecă comunală.
Mai multe exemple sunt prezentate în
publicația „Școli comunitare în România
– Practici promițătoare”. Ne-am ferit să le
numim „bune practici”, pentru că proba
calității lor încă nu este direct observabilă
sau nu poate fi probată prin impact. Cu
timpul, cu sprijinul comunității de învățare
pe care dorim să o construim în rețeaua
noastră, sperăm să putem exemplifica

practici care s-au dovedit excelente prin efectul lor
durabil, prin rezultatele pe care le produc în primul
rând în învățare – inclusiv cea măsurată prin evaluările
naționale, prin traducerea în realitate a conceptului
de școală a comunității ca organizație care coagulează
energii și conduce la învățare.
Ne dorim ca rețeaua de școli comunitare să
aprecieze învățarea și să o țintească prioritar și, prin
demonstrarea unor efecte sustenabile, să continue
să se lărgească inspirând și alte școli și comunități din
România. În același timp, ne dorim ca această rețea
să fie o sursă de inspirație pentru soluții testate în
contexte specifice, dar și o portavoce, un semnalizator
al problemelor care necesită intervenții sistemice, un
partener de dialog informat al comunității naționale
mai largi, al decidenților de la diferite niveluri ale
sistemului de învățământ. Credem că putem învăța cu
toții să ne unim forțele și să colaborăm pentru a plasa
școala pe traiectoria unui învățământ mai atractiv,
mai performant, în beneficiul dezvoltării inteligente,
sustenabile și incluzive a României.
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33%
licee

249.000 lei

valoarea finanțării

20.558 membri

ai comunității implicați

67%

Traseul școlilor
comunitare

școli gimnaziale

30 școli

în rețeaua școlilor
comunitare

47%

din mediul urban mare

100 de întâlniri

53%

din mediul urban mic/rural

10 zile de formare
70 participanți, reprezentanți

ai conducerii școlilor comunitare

Efectele asupra
conducerii școlii

RELAȚIA CU PĂRINȚII
Școlile comunitare au pus în aplicare planuri
prin care să-i implice pe părinți în viața școlii și în
sprijinirea învăţării copiilor. Aceștia și-au asumat
leadership-ul unor activități pentru elevi.

ȘCOALA NU ESTE SINGURĂ

AU ALES O DIRECȚIE

Profesorii și directorii au conștientizat că pot
apela la comunitate pentru rezolvarea unor
probleme din școală, dar și pentru luarea
deciziilor și stabilirea planului de dezvoltare
instituțională. Astfel, au căpătat o încredere mai
mare în puterea lor de a produce o schimbare.

Folosind Standardele de autoevaluare a
școlilor comunitare, școlile s-au consultat
cu comunitatea, au dezbătut problemele
existente și au decis strategia de dezvoltare,
rezultatele așteptate și acțiunile concrete,
pe care au început să le implementeze.

ÎNVĂȚARE RELEVANTĂ

SCHIMBĂRILE DIN ȘCOALĂ

Demersurile se îndreaptă spre a face învățare
mai eficientă, cu sens, spre a gândi activități de
învățare provocatoare, stimulante și atractive
pentru elevi, cât mai utile, astfel încât aceștia să
simtă că ceea ce învață la școală are relevanță
pentru viața lor din afara școlii și pentru viitorul
lor. Alături de elevi învață întreaga școală.

Directorii au devenit mai conștienți de
lucrurile care ar trebui schimbate în
funcționarea școlii, de la consiliile profesorale,
până la întâlnirile cu părinții. Au început să
încurajeze colaborarea între profesori și să
organizeze dezbateri unde participanții își
asumă responsabilități, propun inițiative.

19
județe

13 proiecte de creștere a implicării părinților
12 proiecte de stimulare a învățării relevante
10 proiecte de îmbunătățire a culturii școlii
30
proiecte

6 proiecte de creștere a incluziunii sociale

de dezvoltare
a școlilor

6 proiecte de dezvolatre a

parteneriatelor locale

4 proiecte de învățare pe tot parcursul vieții
3 proiecte de diversificare a serviciilor oferite de școală
2 proiecte de dezvoltare comunitară
33
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Peste 150 de profesori
au avut acces la cursul
„Strategii ale învățării
experiențiale” mulțumită
unei finanțări oferite
de Auchan.

Comunitatea profesorilor
care iubesc să învețe

P

rin Arhitecții Educației provocăm profesorii să de-construiască
și să re-construiască învățarea la clasă, prin programe de
transFORMARE gândite și facilitate cu grijă și responsabilitate
față de elevi. Știm că ceea ce le cerem este dificil, de aceea ne asumăm
această provocare împreună și pe termen lung.

• 38 de profesori au acceptat provocarea
de a deschide cluburi IMPACT exersând,
susținuți prin training și mentorat
constant, competențe de predare și
relaționare cu clasa;

Profesorul care parcurge programele noastre de transFORMARE
poate să selecteze experiențe de învățare adecvate, aduce în discuție
probleme și provocări reale, creează un mediu de învățare sigur,
sprijină elevii să progreseze în învățare și facilitează reflecția. Metode
precum jocul, povestea sau proiectul de service learning sunt
folosite înțelept și eficient pentru a dezvolta competențe prevăzute
în programa școlară. Dar ceea ce încape într-o singură frază se
dobândește greu, pentru că trebuie să lăsăm în urmă practici și
credințe învățate și exersate mult timp: iluzia controlului, accentul pe
cunoștințe, modul în care interpretăm programele și metodologiile,
teama de evaluare, teama de greșeală, modelul static de sală de clasă
etc. Nu ne mirăm, deci, că este în continuare dificil să facem această
schimbare, deși există dovezi clare că învățarea prin experință are
efecte pozitive în reducerea nivelului de abstractizare a discuțiilor în
clasă și crește motivația pentru învățarea de lungă durată.

• 113 profesori cu experiență în rețeaua
noastră IMPACT au restabilit standardul
unui proiect de service learning;

Sorana Pogăcean,
coordonator formare și mentorat
Fundația Noi Orizonturi

Dar nu creștem atunci când lucrurile sunt simple, creștem atunci
când sunt complicate. Așa că în 2017 am lansat o serie de provocări
acceptate de aproape 650 de cadre didactice :
• 325 de profesori au participat la cursul „Strategii ale Învățării
Experiențiale”, acreditat de către Ministerul Educației, care aduce
în prin plan jocul și povestea ca metode de lucru la clasă;
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• 122 de profesori și directori au pus la
îndoială mituri legate de educație, învățare
și rolul lor în acest sistem, la ediția a doua
a conferinței Arhitecții Educației, unde am
adus în fața participanților oameni care au
avut curajul să inoveze, să schimbe modul
de conducere al școlii, să își construiască
echipe puternice, să gândească strategic,
să recurgă la demersuri de facilitare a
învățării, să facă lucrurile „pe bune”.
Comunitatea Arhitecților Educației a
crescut, așadar, de aproape patru ori față
de anul precedent. Și este doar începutul.
Pentru că fiecare ocazie de a fi împreună
aduce mai multe întrebări, mai multe
provocări, mai multe oportunități de a face
mai bine și de a transFORMA educația din
România.

„La cursul Strategii ale învățării experiențiale am învățat
că pot fi un altfel de profesor, care predă o altfel de chimie.
Momentul meu de aha a fost când am realizat că, dincolo de
a fi profesor, eu vin la clasă cu tot bagajul meu emoțional - pot
fi bun, blând și ferm (...). Am aplicat jocul în diferite momente
ale lecției - la început, pe parcurs sau la sfârșit, urmat de
procesarea experienței trăite și asigurarea unui posibil
transfer în viața reală. Jocurile, chiar dacă unele foarte simple,
le-au stimulat interesul, au lucrat cu plăcere, s-au transformat
din spectatori în actori, s-a redus gradul de oboseală, au
devenit mai atenți” – Mirela Oancea, profesor de chimie la
Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, județul Iași.
„În cadrul acestui atelier am urmărit să transmit o
imagine reală a instituției pe care o reprezint, Inspectoratul
Școlar Județean, imagine clădită pe specific și atribuții,
respectiv: monitorizare, evaluare și control, dar și consiliere
și îndrumare. Sesiunea interactivă a oferit un cadru potrivit
pentru clarificări și experiențe noi, iar intervențiile directe
au vizat problematici specifice educației, dar focalizate mai
mult pe situații particulare și mai puțin pe aspecte de interes
general. Cu toate acestea, consider atelierul un succes, un
exemplu de bună practică și un exercițiu ce poate fi reluat
și în alte contexte de formare/dezvoltare oferite cadrelor
didactice”, – Aurelia Dan, ISJ Bistrița-Năsăud, speaker la
conferința Arhitecții Educației, ediția a II.
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Încrederea în folosirea la
clasă a metodelor de învățare
experiențială, după participarea
la programul de formare.*

739 participanți/zi

Învățarea prin experiență

În 2017,
am avut:

47%

150 zile de formare

4,54 media de zile de

Ce spun participanții
imediat după curs

dintre profesori declară că au început
să le folosească

formare pe participant

„În urma acestui curs mi-am schimbat radical
modul de a mă raporta la procesul de predare. Deși
știam cât de importantă și valoroasă este pentru
elevi învățarea prin experiență, a fost prima dată
când mi s-a oferit un model clar și foarte atractiv.
Chiar dacă nu reușesc de fiecare dată, elemente
ale învățării prin experiență se regăsesc de-acum
în demersul didactic pe care îl gândesc pentru
orele mele. Mă folosesc în special de joc, deoarece
se potrivește la orice tip de lecție la disciplina
limba engleză. Dacă la început elevii au fost uimiți
și nu au înțeles de ce «ne jucăm» atât de mult și
nu mai suntem așa de «serioși» cum ar trebui să
fim la oră, în timp am primit tot mai des cereri de
la ei «să ne mai jucăm», după ce au înțeles că prin
joc învață mai ușor și foarte mult unii de la alții,
interacționând și experimentând. Mă bucur că la
50 de ani de existență și 25 de ani de lucru cu elevii
am primit acest suflu nou și am avut de învățat
o multe lucruri utile care să mă țină și pe mine
proaspătă” .

Proiectul de învățare
prin serviciu în
folosul comunității

Povestea

Jocul

Sucilea Cătălina, profesor limba engleză, Școala
Gimnaziala nr 4 Bistrița

dintre cadrele didactice se
simt pregătite să folosescă
reflecția la clasă

100%

Metodele
pe care le
promovăm
în formare

La o lună
după încheierea
cursului*

95,4%

94,8%

dintre cadrele didactice se
simt pregătite să folosescă
poveștile la clasă

dintre cadrele didactice se
simt pregătite să folosescă
jocurile la clasă

* Conform evaluării pe un eșantion
de 148 de participanți la cursul
„Strategii ale învățării experiențiale”
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ELEVI MAI IMPLICAŢI
Activităţile de învățare experiențială îi fac pe elevi să lucreze mai bine împreună şi
să aştepte cu interes desfăşurarea de noi activităţi, iar acest lucru se observă chiar
și la copiii de obicei tăcuți/ introverți.

RELAŢII MAI BUNE PROFESOR – ELEV

Ce înseamnă să fii
profesor experiențial

O apropiere față de elevi. Elevii pot fi abordați altfel, dacă le înțelegi trăirile
și nevoile. „Această apropriere mă face mai fericită în timpul orelor, iar copiii
lucrează mult mai bine, sunt mai binedispuşi”.

MEDIU DE ÎNVĂŢARE MAI EFICACE
Folosind metode experienţiale, activităţile devin atractive, interesante,
elevii se implică, învață eficient, iar ca profesor îți atingi obiectivele mai
uşor, cu un efort mai redus.

PLĂCERE ÎN ÎNVĂŢARE

Efectele resimțite
de cadrele
didactice care
au participat la
formările noastre

FACILITATOR

Rolurile profesorului
experiențial

Profesorii ajută elevii să creeze
o legătură cu experiența
personală și să reflecteze
asupra ei.

EVALUATOR

COACH

Profesorii realizează
activități de evaluare
și auto-evaluare a
performanței.

Profesorii ajută elevii să aplice
ceea ce au învățat la clasă
pentru a-și atinge obiectivele
personale.

Metodele experiențiale au adus „veselia în clasă”, iar lecţiile sunt
„mai frumoase”. Copiii sunt mai relaxaţi şi „învaţă de plăcere!”.

DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU PROFESOR
Făcând lucruri noi îți redescoperi motivația și interesul pentru propria
învățare și ești dispus chiar să te pui în folosul altor colegi de breaslă,
construind activități destinate întâlnirilor de cerc metodic, de exemplu.

IMAGINE ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN COMUNITATE
Presa locală scrie despre proiectele de serviciu în folosul comunității
realizate de elevi, iar comunitatea contribuie la evenimentele de adunare de
fonduri organizate în școli.

EXPERT/ EXPLORATOR

RECUNOAȘTERE PUBLICĂ

Profesorii ajută elevii să organizeze și să conecteze reflecțiile
personale cu informații relvante despre subiect.

Inspectorate Școlare Județene au invitat profesori care coordonează cluburi IMPACT
să prezinte programul și activitățile clubului ca model de bune practici ce contribuie la
dezvoltarea caracterului și a unor abilități de viață necesare copiilor.
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– Una dintre cauzele principale pe
care le-am slujit cu prilejul ediției din
2017 la Mobilizatron a fost educația.
Fundația Noi Orizonturi s-a impus
de la sine ca un candidat credibil și
sustenabil.

Începutul unei
prietenii frumoase

– Angajații Auchan s-au implicat
în toate fazele proiectului
„Arhitecții Educației”, cauza
finanțată prin Mobilizatron: au
participat la amenajări, dar și
la atelierele de citit împreună. A
fost important pentru ei? De ce?
– Proiectul „Arhitectii educației” a
fost cu siguranță atât distractiv, cât
și răsplătitor, din punct de vedere
moral, pentru angajații noștri. A fost
distractiv pentru că, implicându-se
în toate fazele proiectului, au făcut
altceva decât activitatea de zi cu zi în
magazin, dar și răsplătitor din punct
de vedere moral, deoarece au trăit
sentimentul că ajută, că sunt solidari
cu comunitatea din care fac parte.

C

olaborarea dintre Fundația Noi Orizonturi și Auchan a
început la finalul anului 2016, cu finanțarea a două proiecte
în rețeaua IMPACT: „Less is more” (nouă cluburi din județele
Iași și Neamț au învățat ce înseamnă consumul responsabil și au
implementat proiecte de serviciu în folosul comunităţii în acest
sens) și „Comunicatorii Generației Z” (10 cluburi din Transilvania
au organizat campanii de promovare a unor tineri inspiraționali).
În 2017, Auchan a acordat Fundației Noi Orizonturi privilegiul de
a fi cauză la Mobilizatron – campania de responsabilitate socială
prin care, în fiecare toamnă, retailerul își sărbătorește prezența pe
piața românească. Ne vorbește despre această frumoasă prietenie
Viorica Policsek, Responsabil Resurse Umane Regional Auchan.
– Când a început Auchan să sprijine Fundația Noi Orizonturi
și care au fost argumentele care v-au convins să investiți în
proiectele noastre?
– Colaborarea între Auchan și Fundația Noi Orizonturi a început
cu câteva luni înainte de amplul proiect Mobilizatron, prin alte două
proiecte remarcabile, „Comunicatorii generatiei Z” și „Less is more”, în
parteneriat cu Fundația Auchan pentru tineri. Sunt două lucruri care
ne-au convins să continuăm: pe de o parte, seriozitatea programelor
și echipei Noi Orizonturi și, de cealaltă parte, faptul că organizația
are acoperire națională. În România sunt multe fundații admirabile,
dar nu toate acționează în afara razei unui oraș sau a unei regiuni.
În plus, am apreciat faptul că Fundația Noi Orizonturi dezvoltă și se
implică în multe proiecte de educație ALTFEL.

Viorica Policsek,
responsabil Resurse Umane
Regional Auchan

– Cum a fost aleasă Fundația Noi Orizonturi drept cauză la
Mobilizatron?
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– Noi Orizonturi promovează
educația prin experiență și
serviciul în folosul comunității
ca metodă de învățare. De ce
credeți că e important ceea ce
facem?
– Contactul direct cu comunitatea
este important. Școala nu trebuie să
fie un buncăr, trebuie să se deschidă
către lume, către realitate. Elevii nu
sunt doar viitori profesioniști într-o
meserie sau alta, formați de școală
pentru asta, ci și viitori cetățeni,
care învață acum să contribuie la
dezvoltarea comunității și totodată
să beneficieze în viitor de impactul
lor în dezvoltarea comunității.

Laboratorul de Joc și citit împreună
de la Școala Gimnazială 200 din București.

Mobilizatron pentru
învățarea experiențială
Campania „Mobilizatron”, prin care Auchan a aniversat
10 ani de prezență în România, a sprijinit proiectul nostru
Arhitecții educației, oferind câte o sponsorizare de 10.000
de euro pentru nouă școli din Bacău, Baia Mare, București,
Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Suceava, Târgu Mureș și
Timișoara. Această sumă a acoperit costurile de amenajare
a unui Laborator de joc și citit împreună – cu bănci colorate,
tablă magnetică, bibliotecă și cărți „care iubesc copiii”
– și de organizare a unui atelier de citit pentru profesori
și părinți și a cursului de formare „Strategii ale învățării
experiențiale”, la care au participat 160 de cadre didactice.
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ReSursa de service learning

Î

n 2017 ne-am întărit poziția de principal furnizor
de know-how în domeniul învățării prin proiecte de
serviciu în folosul comunității - am lansat cea mai
mare rețea de traineri voluntari din România, pe care
i-am pregătit să susțină ateliere de service learning în
școli și am conceput o serie de resurse educaționale
utile profesorilor care își doresc să înțeleagă mai bine
metodologia din spatele programelor noastre.

Materiale educaționale
• Făcut și învățat – un ghid cu 36 de activități de
reflecție care îi ajută pe elevi să extragă lecții din orice
experiență;
• Conectează-i la comunitate – un ghid despre pașii
pe care îi pot face profesorii pentru a ghida un proces
de învățare prin serviciu în folosul comunității;

Resurse umane

• Filmulețe despre beneficiile proiectului
de service learning și recomandări pentru
fiecare etapă a unui proiect de acest tip;
• Harta comunității sustenabile – un
poster care poate fi folosit de profesori
pentru a facilita identificarea elementelor
care fac o comunitate durabilă;
• Harta comunității – un instrument
antrenant de analiză a comunității și de
planificare creativă a unui proiect de
service learning;
• Harta experiențelor – un instrument
creativ de stimulare a reflecției în urma
unei experiențe de învățare;
• Valori în acțiune(VIA) – un set de
carduri VIA prin care elevii sunt stimulați
să reflecteze cu privire la dezvoltarea
propriilor trăsături de caracter;
• Calendarul profesorului experențial
– un calendar cu sugestii de activități
experiențiale, folosind proiectul de
service learning;
• 30 de activități noi care au fost
încărcate pe portalul IMPACT, secțiunea
Resurse.
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Peste 120 de elevi, studenți, profesioniști au
aplicat pentru a deveni traineri voluntari gata să
asiste elevii și profesorii în planificarea proiectelor
de service learning. 60 dintre ei au fost formați
timp de o săptămână la Academia de Service
Learning, care a dat naștere celei mai mari rețele
de traineri voluntari din România. Numărul mare
al celor care au aplicat și felul în care cei selectați
și-au îndeplinit angajamentul de a livra minim
două ateliere, în weekend, a fost o confirmare
a faptului că există resurse în comunitate, dar
trebuie activate și puse în valoare. La traingurile
livrate în toamna anului 2017 au participat peste
1.000 de elevi și cadre didactice, ceea ce arată că și
școlile își doresc să învețe altfel.
Atât rețeaua de traineri voluntari, cât și
materialele educaționale s-au născut mulțumită
unui parteneriat strategic cu Lidl Romania, în
proiectul Green Service Learning, al cărui scop a
fost promovarea învățării prin proiecte de serviciu
în folosul comunității în școlile de la oraș, care să
încurajeze locuitorii să redea naturii importanța
cuvenită în viața citadelei. Colaborarea a fost
considerată o reușită de ambele părți, astfel încât
parteneriatul dintre Fundația Noi Orizonturi și
Lidl pentru promovarea învățării prin serviciu în
folosul comunității continuă și în 2018! Proiectul
Green Service Learning a primit premiul II la Gala
Societății Civile 2018, secțiunea voluntariat.

„Susținem Fundatia Noi Orizonturi
pentru ca a demonstrat că prin
proiectele și programele pe care le
implementează are un impact real
în comunitățile în care este prezentă,
deschizând <<noi orizonturi>> pentru
mii de tineri și profesori. A demonstrat
că schimbarea este posibilă în
comunități atunci când tinerii și
profesorii lucrează împreună, cu
metodele și instrumentele potrivite”,
Irina Lapoviță, CSR Manager Lidl
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Așa că mi-a fost destul de teamă, pe de
o parte pentru că eram atât de novice în tot
ceea ce însemna business-ul cu Mountain
Biking, dar și pentru că, în service learning,
proiectul ar trebui să vină dintr-o nevoie
expresă a comunității.
Comunitatea avea o nevoie generală
de diversificare a ecoturismului, din cauza
minelor închise în toată Valea Jiului, dar
nimic în afară de asta. Nicio viziune,
niciun plan. Așa că această idee de service
learning nu a venit din partea comunității.
Deși EU SUNT un membru al comunității,
așa că m-am gândit – ce naiba, hai să
încerc! Nimeni altcineva nu vine cu nicio
viziune sau direcție - dacă nu reușesc, nu
reușesc!

Servind comunitatea

M

artin Luther King a spus „oricine poate fi măreț, pentru
că oricine poate servi”. Cred că asta este adevărat, dar în
același timp cred că nu este întotdeauna ușor să servești
într-un fel care este cu adevărat relevant și folositor comunității.
Serviciul poate fi prost făcut, de pe o poziție de superioritate, sau
chiar în interes personal, nu în folosul celorlalți.

Aceasta a fost cea mai adâncă temere
a mea când am început, în urmă cu câțiva
ani, acest meta-proiect de serviciu în
folosul comunității din Valea Jiului. Acum,
revenind pe fast-forward până în timpurile
noastre, avem o mică echipă dedicată în
întregime proiectului, am construit deja
cele mai bune trasee din România și am
convins destinația de schi din Straja să
îmbrățișeze această nouă viziune, după
cum se vede și în noul logo al stațiunii.

Ca fondator al Noi Orizonturi, organizație care și-a început
activitatea acum aproape 20 de ani, sunt la un punct în viața mea în
care vreau să fac ceva concret, ceva serios și cu adevărat important
pentru Valea Jiului. Organizația se descurcă bine; avem oameni
competenți în locul potrivit; consiliul director crește și așa mai
departe. Așa că am simțit că a venit timpul să servesc Valea Jiului,
unde a început misiunea Fundației Noi Orizonturi.
Cum se întâmplă de multe ori în viață, ideea a venit pe căi
ciudate. Am primit o bicicletă de munte (Mountain Bike), drept
cadou pentru absolvirea doctoratului, și am început să mă dau cu
ea. Nu mă gândisem niciodată la ciclism, niciodată n-am pedalat
mult, dar la scurt timp după ce pedalele au pus în mișcare roțile,
cele din capul meu au început să se învârtă și ele. Și am făcut
legătura cu infrastructura de schi, cu ceea ce se întâmplă în alte
zone similare din lume și, EUREKA!, ideea că Mountain Biking-ul ar
putea fi valoarea unică adăugată unei destinații de schi m-a lovit
dintr-o dată. Așa că am cercetat, am citit, am urmărit video-uri, am
mers la cursuri de amenajat trasee. Dar nu aveam nicio idee dacă și
comunitatea ar merge pe noțiunea de a dezvolta MTB-ul și ar face
toată munca și infrastructura necesară.

Dana Bates,
fondator și director executiv
Fundația Noi Orizonturi

Totuși, încă nu știm dacă va fi cu
adevărat un succes economic pentru zona
noastră - asta doar timpul o va putea
spune - și încă este nevoie de multă muncă
de echipă între diverși actori interesați din
Valea Jiului. Dar, dacă ar fi să aleg un lucru
care-mi place, legat de acest proiect, este
că oferă contextul unor proiecte viitoare
de service pentru tinerii din cluburile
IMPACT, proiecte care pot spori șansele
transformării Văii Jiului într-o adevărată
destinație eco-turistică.
Iar acesta este, sper, un proiect în serviciul
comunității suficient de relevant.
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Dar hai să facem un pas înapoi și să vedem perspectiva
mai largă. De ce este important să îți ajuți comunitatea?
Sunt mai multe perspective din care poți să privești
acest lucru, dar în cele din urmă totul se reduce la sensul
vieții și implică dilema subliniată de Platon: „De ce suntem
noi aici?”.
Întregul teren al învățării prin experiență – educația
prin aventură și prin serviciu în folosul comunității, în
special – este construit pe un răspuns uluitor legat de
motivul pentru care suntem aici. Rostul nostru este să
ne servim unul pe altul. Iar asta înseamnă că-I servim
pe celălalt nu doar pentru că ne aduce bucurie. De
fapt, uneori nici nu ne aduce. Câteodată este doar greu,
complicat, dezordonat, greșit înțeles. Servim pentru
că acesta este lucrul corect pe care trebuie să-l facem,
având încredere că vom deveni mai înțelepți de-a lungul
procesului, învățând din experiența noastră și a celorlalți.
Asta este misiunea pe care ne-am luat-o și o avem în
continuare la Noi Orizonturi. Pentru asta am fost noi
făcuți.

48

COMUNITATE

putut să se bucure de „Traseul Lupilor” și
ulterior, începând cu luna august, și de
„Traseul Baloo”, cel mai lung traseu fluid
din România, deservit, la rândul său, de
gondola din stațiunea Straja.

Punem Valea Jiului
pe roate!

P

roiectul „Ecoturism în Valea Jiului”, care-și propune
să revigoreze economia din Vale, a luat naștere
ca urmare a pasiunii lui Dana Bates, fondatorul
Fundației Noi Orizonturi, pentru ciclismul montan. Totul
a pornit de la o bicicletă pe care a primit-o cadou, la
finalizarea studiilor doctorale. Pentru că locuiește într-o
zonă mai retrasă a orașului Lupeni, Dana a găsit utilă
bicicleta, inițial pentru a ajunge la birou și, la scurt timp,
pentru a explora drumurile forestiere din apropierea
casei sale. Astfel a ajuns să descopere potențialul enorm
al ciclismului montan, să înțeleagă și să lupte pentru a-l

valorifica și transforma într-o alternativă
viabilă de dezvoltare a turismului din Valea
Jiului.
Prim urmare, în anul 2016, împreună cu
Asociația Bike Attack Reșița, Asociația Pro
Straja și cu o serie de voluntari locali, am
amenajat o variantă brută a primului traseul
de ciclism montan de la Straja, deservit de
gondola din stațiune, numit acum „Traseul
Lupilor”. Ulterior, în anul 2017, cu sprijinul
major al SC E-Distribuție Banat SA (care
ne-a oferit un grant în valoare de 20.000
dolari pentru dezvoltarea ciclismului
montan), am reabilitat „Traseului Lupilor”
și l-am făcut mai atractiv pentru cicliști.
Rând pe rând, tot mai mulți oameni
de afaceri și instituții locale din Valea
Jiului s-au alăturat demersului nostru,
demonstrând principiul că unde-s mulți
puterea crește. Efectul s-a concretizat în
ceea ce noi obișnuim să numim „dezvoltare
comunitară participativă”. Astfel, în vara lui
2017, am organizat la Straja, în parteneriat
cu Primăria municipiului Lupeni și SC
Comexim R SRL, mai multe weekenduri
dedicate pasionaților de ciclism montan.
În Open Bike Weekends, aceștia au
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Un efect major al apariției acestor două
trasee s-a reflectat în notorietatea câștigată
de stațiunea Straja în domeniul ciclismului
montan și atragerea de noi parteneri. S-au
alăturat inițiativei noastre Rotary Club
Petroșani - Valea Jiului, SC Diacom Prestcom
SRL, Hotelul Rusu din masivul Parâng și alte
primării locale, care și-au exprimat dorința
de a amenaja trasee de ciclism montan și
în stațiunea Parâng, respectiv Pasul Vâlcan.
Acest mix de factori și efecte ne-a ajutat
în obținerea unui nou grant din partea
SC E-Distribuție Banat SA, în valoare de
30.000 euro, dedicat activităților ce se vor
desfășura pe parcursul anului 2018.
Cu sprijinul sponsorilor și partenerilor
ne propunem ca în 2018 să amenajăm două
noi trasee fluide: unul în stațiunea Straja
(care reprezintă o prelungire a traseului
Baloo) și unul de-a lungul gondolei din Pasul
Vâlcan. În plus, cu ajutorul unui grup de
voluntari din Statele Unite ale Americii, vom
transforma o parte din zona de Agrement
a municipiului Lupeni într-un Bike Skills
Park - zonă de exersare a abilităților de
manevrare a bicicletei. În toamna lui 2018
ne propunem să organizăm o întâlnire
strategică de dezvoltare a turismului activ
din Valea Jiului, la care vrem să invităm toate
cluburile IMPACT din Vale, reprezentanți ai
autorităților locale, oameni de afaceri locali
și invitați speciali din alte asociații dedicate

promovării ciclismului. Împreună sperăm să conturăm
strategii pe termen scurt și lung prin care să valorificăm
turismul.
În viitor, sperăm să includem și stațiunea Parâng
în planurile noastre legate de amenajarea unor noi
trasee. Totodată, dorim să valorificăm și traseele de tip
x-country existente aici și să conectăm stațiunea Straja
cu Pasul Vâlcan, prin traversarea masivului Straja. De
asemenea, ne propunem să facem cunoscută Valea
Jiului la nivel internațional și să oferim mai mult
conținut și culoare obiectivelor și traseelor turistice de
aici, prin promovarea acestora pe platforma Outdoor
Active, utilizând contul dedicat Văii Jiului: https://www.
jiuvalley-adventures.ro/ro/.
Ride safe! Ride on!
Echipa Valea Jiului MTB Trails
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Pentru compania noastră, Valea Jiului
reprezintă o zonă foarte importantă,
în care am început implementarea mai
multor inițiative ce își propun fie să
îmbunătățească accesul la energie pentru
locuitori, fie sprijinirea antreprenoriatului
prin dezvoltarea eco-turismului în zonă.

„Proiect aliniat
cu strategia noastră”

Alinierea cu strategia Enel și experiența
de peste 17 ani a Fundației Noi Orizonturi
ne-a convins să sprijinim pentru al doilea
an consecutiv implementarea proiectului
„Ecoturism în Valea Jiului”.
Prezent pe piața din România încă din
2005, Enel este, în acest moment, unul dintre
cei mai mari investitori privați în domeniul
energetic, cu operațiuni în sectorul
distribuției și furnizării de electricitate, dar
și al producției de energie electrică din
surse regenerabile. Enel are aproximativ
3.100 de angajați în România și oferă servicii
unui număr de 2,8 milioane de clienți din
trei zone importante ale țării: Muntenia
Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea,
acoperind o treime din piața locală de
distribuție. Enel continuă dezvoltarea unui
program de investiții pentru îmbunătățirea

D

ialogul constant cu comunitățile în care operăm și
dezvoltarea de programe în parteneriat cu acestea
sunt, pentru compania noastră, una dintre principalele
preocupări. În acest sens, activitatea Enel se deschide din ce în
ce mai mult spre un nou mod de a gândi despre energie – mai
accesibilă, inovatoare și bazată pe colaborarea cu comunitățile
în care noi operăm.
De aceea, pentru Enel, sustenabilitatea este parte integrantă
din strategia de business. În acord cu această filosofie, în
septembrie 2015, când Organizația Națiunilor Unite a adoptat
definitiv noile Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG) pentru
2030, Francesco Starace – CEO-ul Grupului Enel și-a asumat, ca
membru în Board-ul Global Compact, ținte concrete la nivelul
grupului pentru patru din cele 17 obiective:

calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor
și implementarea pe plan local a standardelor de mediu
ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie Muntenia
sunt importanți furnizori de energie în România,
având în ofertă atât energie electrică și gaze natural,
cât şi servicii cu valoare adăugată (precum servicii de
asistenţă, produse de iluminat etc.).

• asigurarea accesului la electricitate pentru 3 milioane de
oameni până în 2020;
• combaterea schimbărilor climatice prin reafirmarea
angajamentului de a atinge neutralitatea în ceea ce privește
emisiile de carbon până în 2050;

Alina Toader,
manager proiecte
de sustenabilitate Enel

• asigurarea educației incluzive, echitabile și de calitate pentru
400.000 de beneficiari până în 2020;
• promovarea unei creșteri economice susținute, durabilă și
incluzivă și a dezvoltării antreprenoriale pentru 500.000 de
beneficiari până în 2020. Target ce a fost redefinit, în 2016, la
1,5 mil de beneficiari.
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Așa am început să-i urmăresc pe impacți fac niște lucruri extraordinare – și să-i ajut.
Prin aceste cluburi, tinerii au foarte mult de
câștigat, în primul rând pentru că învață să
privească altfel viitorul. Învață să gândească
un proiect, caută sponsori, oameni care să-i
ajute, fac rost de materiale, se implică. Și
bineînțeles că la sfârșit au și satisfacția că
au realizat ceva. Dacă în fiecare clasă din
România ar exista un asemenea club, am fi
mult mai înainte. În ziua de azi copiii își pierd
timpul pe calculatoare, fără să se implice în
activități colective, și devin mult mai egoiști,
iar acest lucru se vede în societatea noastră
– românii sunt tot mai individualiști. IMPACTul vine să arate tocmai invers: te învață să
muncești și pentru semenul tău și să te
bucuri când îl vezi fericit.

Puterea lucrului făcut

O

mul de afaceri Emil Părău a pariat pe cartea turismului încă
de la jumătatea anilor 90, când au început să se închidă
minele. Era convins că aceasta este cea mai bună variantă
de supraviețuire pentru o comunitate lăsată fără catalizatorul
care a dus la nașterea sa – exploatarea bogățiilor pământului.
După 2000, Părău a câștigat niște parteneri neașteptați, în copiii
și tinerii din cluburile pentru inițiativă comunitară IMPACT, care au
început să se implice și ei în rezolvarea problemelor comunității.
Așa că le-a sprijinit ori de câte ori a putut, iar mai nou s-a implicat în
proiectul „Ecoturism în Valea Jiului” – el a fost omul care a declanșat
energiile pozitive: a jucat rolul de ambasador al proiectului pe lângă
autoritățile locale și a promovat inițiativa în fața altor oameni de
afaceri din zonă. Proiectul a fost susținut astfel de clubul Rotary din
Lupeni, de Asociația Pro Straja, de Romsilva și de Primăria Lupeni
și a fost promovat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții tuturor
consiliilor locale din Vale și ai Consiliului Județean.
– Cum ați ajuns să cunoașteți cluburile IMPACT din Vale?
– Niște copii au venit într-o zi aici la birou, au bătut la ușă și au
intrat foarte hotărâți, să-mi spună că vor să facă un wc ecologic în
zona Câmpușel. Am fost foarte impresionat când am văzut că știau
deja ce le trebuie, scânduri – câte bucăți, grinzi – de care și așa mai
departe... Iar după ce au văzut că primesc tot ce au nevoie, au spus
că au nevoie și de transport, pentru ziua cutare, când e programată
amenajarea. Mi-a plăcut de ei și am început să mă interesez ce-i cu
clubul din care fac parte și atunci l-am cunoscut și pe Dana (Bates,
fondatorul Noi Orizonturi) și am realizat că și băieții de la Tabăra
VIAȚA, pe care-i știam dinainte, făceau parte din aceeași organizație.

– V-ați alăturat proiectului de promovare
a ecoturismulu în Valea Jiului, inițiat de
Fundația Noi Orizonturi. De ce?
– Fundația Noi Orizonturi a demonstrat
de-a lungul anilor că știe ce vrea și a dus
până la capăt proiectele pe care le-a
început. Sunt foarte multe organizații

neguvernamentale care încep proiecte, cer fonduri, dar
plătesc din ele niște salarii și cam atât - nu vezi nimic
concret. La Fundația Noi Orizonturi s-a văzut ceea ce s-a
făcut și efectiv am încredere că acest proiect va reuși. E
mult mai greu decât ne-am așteptat, pentru că foarte
mulți au spus că vin și se alătură, dar lucrurile s-au mai
schimbat, când a fost nevoie de muncă. Dar eu am mare
încredere că, fiind un proiect de lungă durată, tot mai
mulți o să ni se alăture, mai ales după ce o să înceapă să
se vadă rezultatele.
– Ați coagulat forțele locale în jurul proiectului. Cum
apreciați răspunsul comunității față de această
inițiativă?
– Am inițiat niște întâlniri la care să participe forțele
locale de aici, dar totodată și din județ. Pentru că e un
proiect mare, care ajută nu numai Lupeniul, ci toată Valea
Jiului și județul Hunedoara. Turistul vrea să facă din ce
în ce mai multe lucruri – numai cetățile nu reușesc să-l
țină un concediu întreg în Vale. Prin acest proiect vom
reuși să ducem turiștii și în mijlocul naturii, să facă și
mișcare, sport, poate să-și aducă întreaga familie, deci
eu zic că sigur va avea viitor. Dar, pentru realizarea lui,
este necesară unirea tuturor forțelor, atât locale, cât
și județene. Sper ca în doi-trei ani să vedem și roadele
acestui proiect.

Emil Părău,
investitor în turismul
din Valea Jiului
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Poză de familie - inițiere lideri
SKYE Irak (Kurdistan).

Educație la export
Germania
3 cluburi IMPACT

Fundația Noi Orizonturi este una dintre puținele organizații
românești neguvernamentale care organizează cursuri de
formare peste hotare, prin care promovează metoda învățării
prin serviciu în folosul comunității, în vederea lansării unor
cluburi de inițiativă comunitară pentru tineri. Din Honduras,
unde au fost exportate pentru prima dată, în 2008, aceste
cluburi sunt prezente acum în 25 de țări din Africa, America
de Nord, America Centrală și de Sud, Asia, Australia și,
bineînțeles, Europa.

Programul SKYE, finalist
al Premiilor Globale de Incluziune
Organizația Child and Youth Finance International
organizează anual Premiile de Incluziune Globală, care
recunosc și onorează acele proiecte care fac dovada inovației
în educația financiară și socială, incluziunii financiare și
sprijinului antreprenorial pentru copii și tineri la nivel
național, regional și internațional. În 2017, World Vision
Armenia a aplicat cu SKYE la categoria Educație pentru
Cetățenie Economică , iar programul a fost selectat ca finalist.
În plus, SKYE a fost certificat de Children and Youth Finance
International, ceea ce reprezintă o mare realizare pentru
vizibilitatea programului la nivel internațional. Cluburile de
inițiativă comunitară SKYE sunt destinate tinerilor în vârstă
de 18-29 de ani cu scopul de a le dezvolta acestora abilități
legate de angajabilitate și antreprenoriat social.

Albania
40 cluburi IMPACT
4 cluburi SKYE
Moldova
16 cluburi IMPACT

Georgia

11 cluburi SKYE

USA

1 club
IMPACT

Haiti
16 cluburi IMPACT

Mexic
18 cluburi IMPACT

Republica
Dominicană
11 cluburi IMPACT

Bosnia și Herțegovina
4 cluburi SKYE

Irak (Kurdistan)
3 cluburi SKYE

Cluburi deschise în 2017

Nepal

11 cluburi SKYE

Macedonia

1 club IMPACT

Armenia
58 cluburi IMPACT
27 cluburi SKYE

Palestina

10 cluburi SKYE
Sri Lanka
1 club IMPACT

Honduras
28 cluburi IMPACT

Cambodgia
46 cluburi SKYE

Burundi
au fost susținute
cursuri de formare

Nicaragua
7 cluburi IMPACT

Australia
au fost susținute
cursuri de formare
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În 2017, 17 studenți americani au
studiat în România, învățând despre
tradițiile și cultura noastră.

Anul evaluărilor
și al premierelor

aflat mult multe lucruri despre mine însumi. După
ce m-am implicat în activități pentru comunitate
am început să fiu respectat și nu mai am probleme.
Părinții mei sunt mulțumiți acum cu mine. În prezent,
sunt serios implicat în activități sportive și mi-am stabilit
un scop în viața”.

Î

n 2017 am „crescut” în cinci țări – Burundi, Kurdish Irak, Macedonia,
Nepal, SUA și am pășit pe un nou continent – Australia. Partenerii
din Palestina și Georgia au decis să extindă programul, așa că am
susținut sesiuni de Formare de Formatori pentru liderii și mentorii
cluburilor existente. Multe din cluburile vechi s-au făcut din ce în ce mai
cunoscute în comunitățile lor și au devenit parteneri ai autorităților în
a stabili prioritățile locale și a pune umărul la rezolvarea acestora. În
Georgia, 6 din cele 11 cluburi au fost deschise sub tutela Ministerului
Justiției, prin Centrul de prevenire a criminalității și cu sprijinul World
Vision. Astfel, modelul acestor cluburi de inițiativă comunitară se
dovedește a fi valoros și apreciat de către tineri aflați în situațiile cele
mai nefavorabile. „Nici o altă instituție nu a reușit să facă ceea ce a
făcut clubul SKYE. Prin activitățile sale, clubul adună la aceeași masă
toate facțiunile/actorii din comunitate", confirmă liderul consiliului
local al satului Farkha, regiunea Salfit, Palestina.
Pentru unele țări din programul internațional, 2017 a fost un an al
evaluărilor. „Ce schimbări se produc în tinerii și adolescenții care participă
la cluburile noastre și cum măsurăm asta?“, s-au întrebat managerii
de program ai organizațiilor care implementează metodologia
Noi Orizonturi la ei în țară. În Armenia, evaluarea intermediară a
modelului a arătat că, prin participarea în cluburile de inițiativă
comunitară, tinerii „sunt mai pregătiți să contribuie în comunitățile lor
și sunt mai implicați social“, „și-au îmbunătățit imaginea pozitivă asupra
lor înșiși și a vieții“. Unul din tinerii din Sri Lanka, Lenujan, spune:
„Înainte de a veni la club, obișnuiam să stau cu prieteni nepotriviți, să
intru în conflicte cu alți tineri și să pierd vremea. Mi s-a spus foarte des că
sunt un tânăr-problemă și părinții mei erau foarte îngrijorați. La club am

Monica Prisacariu,
director program
Cooperare Internațională
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2017 a fost și anul premierelor: Fundația Noi
Orizonturi a lansat prima competiție deschisă tuturor
celor peste 300 de cluburi de inițiativă comunitară
pentru tineri deschise în lume – un concurs fotovideo prin care i-am provocat pe tineri să ilustreze ce
înțeleg ei prin comunități puternice și cum văd propria
contribuție în atingerea acestui scop. Materialele
primite au fost jurizate de experți în fotografie și
film, care le-au ales pe cele mai bune. Fotografia
câștigătoare aparține unui club din Honduras, fiind
realizată în cadrul unui proiect prin care au învățat
cum să combată abuzul sexual al copiilor, iar filmul
câștigător a fost produs de un club din Haiti, în timpul
unui proiect prin care copiii și tinerii au învățat să
protejeze și să curețe singura sursă de apă potabilă a
satului. Tot în vara lui 2017 a avut loc și primul schimb
internațional de tineri din cluburile IMPACT din
România, Albania, Armenia și Moldova. 41 de impacți
s-au adunat, între 25 iunie și 1 iulie, în stațiunea
montană Straja pentru a schimba experiențe, pentru
a sărbători împreună reușitele proiectelor și pentru a
învăța mai multe despre comunicarea inter-culturală.
Săptămâna a fost facilitată de o echipă a Fundației
Noi Orizonturi și voluntari din România, Statele Unite
și Japonia. Odată întorși acasă, tinerii au avut șansa
de a pune în practică ceea ce au învățat la Straja
despre diversitate și comunicare inter-culturală, prin
intermediul proiectelor de serviciu ale clubului lor.

Ilustrată cu România
La Noi Orizonturi, cooperarea
internațională funcționează și în sens
invers – studenți din Statele Unite vin
anual la noi pentru a studia, timp de
un semestru, despre istoria, tradițiile
și realitățile românești. Din 2006, când
a fost lansat, programul Romanian
Semester a adus în România peste
70 de studenți. În 2017 au fost două
asemenea grupe, unul în vară, și unul
în toamnă - studenții au stat cel mai
mult în Valea Jiului, dar au vizitat și
România, de la București la Sighet,
de la Brașov la Delta Dunării și Parcul
Retezat.
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Jack și Kelly Organ.

Să adopți România
și s-o duci în lume

N

ăscută în SUA, Kelly Organ a venit prima dată
în România în 2010, ca student, și a petrecut
un semestru pe Valea Jiului, în Lupeni, unde
s-a îndrăgostit de oameni, de locuri și de Fundația Noi
Orizonturi. În ianuarie 2013 a revenit împreună cu soțul
său, Jack, să lucreze ca voluntari pentru Noi Orizonturi
– Jack la Tabăra VIAȚA, iar Kelly și-a asumat sarcina de
a ajuta programul IMPACT să se extindă în afara țării. Și
dacă atunci existau cluburi doar în Republica Moldova,
Honduras și Republica Dominicană, acum, când Kelly
și Jack au decis să se întoarcă acasă, rețeaua a ajuns la
aproape 300 de cluburi în 25 de țări de pe cinci continente.

Kelly a fost interesată de Europa de Est
încă din copilărie, așa că nu a fost deloc o
surpriză pentru cei care o cunoașteau când
a ales, în 2010, să studieze un semestru în
România. „În facultate am căutat o posibilitate
să ajung în Europa de Est dar – surpriză – nu
sunt așa de multe programe care să-ți ofere
asta”, spune ea. Era o ofertă pentru Ungaria,
dar acolo s-a dus iubitul ei, Jack Organ, și
pentru că nu a vrut să meargă în același loc,
a căutat altceva. Așa a dat peste Romanian
Semester, un program inițiat de Dana
Bates, de la Fundația Noi Orizonturi, pentru
studenții americani.
La un an după experiența românească,
Dana Bates le-a propus de-acum soților
Organ să vină în Valea Jiului să lucreze ca
voluntari. Kelly și Jack erau căsătoriți de șase
luni, dar nu au ezitat să accepte, deși era
vorba despre „o schimbare destul de mare,
pentru că niciodată nu poți știi cum e într-o

„Munca pe care am făcut-o la Noi Orizonturi
reprezintă o sursă continuă de inspirație
pentru mine, inspirație care mă motivează în
tot ceeea ce fac”, Kelly Organ.
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cultură nouă”, spune Kelly. Un lucru a fost
foarte important pentru ei: să știe că nu fură
job-urile românilor, mai ales în Valea Jiului,
unde nu prea sunt locuri de muncă – „Am vrut
să ne asigurăm că mergem într-un loc în care
faptul că suntem străini aduce plus-valoare.
Și cred că asta s-a întâmplat, având în vedere
responsabilitățile noastre – lui Jack i s-a propus
să lucreze cu voluntarii străini din Tabăra VIAȚA,
iar eu am preluat cluburile IMPACT deschise
în afara granițelor, prin intermediul unor
parteneriate cu alte organizații”. Au venit cu
un contract de trei ani, dar cu gândul că vor
rămâne aici toată viața. „Dacă ne gândeam
că e doar pentru o perioadă, nu am fi reușit să
prindem rădăcini aici. Și când nu sunt rădăcini
nu te implici la fel de mult”, explică Jack.
Pe lângă ceea ce au făcut fiecare pentru
Fundația Noi Orizonturi, Kelly și Jack s-au
implicat și altfel în comunitatea locală: au
coordonat cu club IMPACT de inițiativă
comunitară pentru tineri și au asistat biserica
baptistă din Lupeni în administrarea cantinei
sociale deschisă pentru cei aflați în nevoie.
Șederea lor în România a fost sponsorizată
de o uniune de biserici din Statele Unite
ale Americii și Canada, așa că în fiecare an
Kelly și Jack și-au rezervat trei săptămâni
pentru a-și vizita sponsorii din SUA și a le
vorbi despre munca lor. În afară de aceste
vizite acasă, ei au avut o singură vacanță mai
lungă de o săptămână, în cei cinci ani de
ședere în România – în primăvara lui 2018
au vizitat împreună cu niște prieteni Spania și
Marocul. Au vizitat, în schimb, România – de
la mănăstirile din Moldova la Delta Dunării,
Marea Neagră și Maramureș. Ce a însemnat
pentru ei România? „Este locul în care am
devenit adulți”, sintetizează, simplu, Kelly. Însă

chiar dacă se simt mai confortabil și le place mai mult stilul
de viață de aici, decât cel din Statele Unite, soții Organ
simt că au o datorie față de țara lor natală. „Nu cred că
Dumnezeu ne-a pus din greșeală în SUA. Trebuie să explorăm
și nevoile din țara noastră, pentru că sunt o grămadă. Și da,
cred că în anul care vine o să vedem dacă rămânem sau dacă
venim înapoi în țara noastră adoptivă”, spune Kelly, care, în
august 2018, începe un master de un an în International
Education Policy la Universitatea Harvard.
După cinci ani în România soții Organ au luat cu ei
acasă: covorul din apartamentul în care au locuit; ar fi vrut
niște brânză, dar nu este voie; limba română; o grămadă
de prieteni; experiențele, abilitățile câștigate și dorința de
a trăi într-un oraș mic. Kelly lasă în România o speranță:
ca programul IMPACT să se extindă mai mult în Europa
de Est: „Încă nu avem parteneriate în Bulgaria, în Ungaria, în
Serbia sau chiar Ucraina și mi se pare foarte ciudat. Cluburile
merg foarte bine în Armenia, în Georgia - în contexte care
sunt foarte asemănătoare cu contextul românesc. Și cred că
merită să ne facem un pic de timp să găsim parteneri potriviți
aici, în zona noastră, pentru că e și mai ușor să ne întâlnim”.
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FINANȚĂRI
ȘI PARTENERI
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Venituri
1%
2%
2%
3%

Cheltuieli
1%
1%
2%
4%

37%

4%

8%
9%

Raport financiar 2017

6%

22%

Total lei		

Total (USD)

19%

10%

16%

Venituri / Categorii venituri 					

34%

4%

Categorii buget de cheltuieli				

15%

Total lei		

Total (USD)

Program IMPACT			

34%

1,081,003

266,750

Granturi					

37%

1,167,143

288,006

Program Școli Comunitare		

19%

609,657

150,440

Sponsorizări și donații România

22%

703,119

173,503

Program VIAȚA				

15%

460,334

113,593

Contribuții participanți Program VIAȚA		

16%

488,773

120,610

Arhitecții Educației			

10%

322,288

79,528

Parteneriate internaționale			

9%

274,152

67,650

Cheltuieli organizaționale		

6%

193,971

47,865

Parteneriate universități SUA				

8%

242,684

59,885

Programe pentru studenții străini

4%

128,356

31,673

Sponsorizări și donații Internaționale			

3%

95,115

23,471

Proiect Ecoturism în Valea Jiului

4%

126,849

31,301

Sponsorizări și donații pentru proiectele voluntarilor

2%

69,530

17,157

Programe internaționale		

4%

118,336

29,201

Taxe participare cursuri Arhitecții Educației		

2%

69,500

17,150

Proiecte ale voluntarilor		

2%

63,551

15,682

47,468

11,713

1%

27,253

6,725

Investiții				

1%

Alte venituri						

Alte cheltuieli				

1%

22,001

5,429

100%

3,137,269

774,156

100%

3,173,815

783,175

Total						
*Nota: 1 usd=4.0525 (Curs BNR mediu 2017)

Total					
*Nota: 1 usd=4.0525 (Curs BNR mediu 2017)
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Asociația Bike Attack
Asociația CLUB ARTI Craiova
Asociația Education for Life
Asociația Envision
Asociația Mioritics
Asociația OvidiuRo

Parteneri

CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje
y Servicio Solidario)
Harrisburg Area Community College,
Pennsylvania (SUA)
Harrisburg High School, Pennsylvania (SUA)
IMBA – International Mountain Bike Association

Asociația ROI

International Centre of Excellence for Community
Schools (Regatul Unit)

Asociația Tinerilor Ortodocși Români – filiala Iași

Justice For All (SUA)

Comexim R SRL

Kuyper Bible College, Michigan

Episcopia Caransebeșului

MIOS – International Association „Interactive
open schools” (Bosnia – Herțegovina)

Parteneri strategici

ENEL Distribuție Banat

Episcopia Devei și Hunedoarei

Romanian-American Foundation

Fundația Inocenți

Fundația INOCENȚI

Ministerul Educației Naționale

Grup Transilvae SRL

GAL Dealurile Târnavelor

Hotel Rusu SRL

GAL Podișul Mediașului

KLG Trucking SRL
Lidl Discount

King's Oak British International School of
Bucharest

Prime Bi Expertise SRL

Montessori School of Bucharest

Young Life Central and Eastern Europe

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara

Raiffesen Bank

Ocolul Silvic Lupeni

Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea Europeană Extinsă, fond operat
de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Rotary Club Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Lupeni

Sepatu SRL (Kalapod)

Rotary Club Petroșani - Valea Jiului

World Vision: Albania, Armenia, Australia, Bosnia
and Herzegovina, Burundi, Cambodia, Georgia,
Jerusalem – West Bank – Gaza – Palestina,
Kurdish Region of Iraq, Nepal

Finanțatori
Agenția Națională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educației și Formării Profesionale Program Erasmus+

TERAX SRL

Parteneri internaționali

Fondation de France/Fundația Auchan pentru
tineri

Trasmec Production RO SRL

Fundația Charles Stewart Mott

Parteneri de implementare

Asociația La Via (Moldova)

SG Foundation USA

Auchan România

Association for a More Just Society (Honduras)

World Vision International

Calvin College, Michigan (SUA)

Asociația Pro Straja

Parteneri de programe

Center for Transforming Missions (Republica
Dominicană)

Banca Transilvania

American International School of Bucharest

Christian Reformed Church in North America

Ciclaton (prin Fundația Adept Transilvania)

ARDOR – Asociația Română de Dezbateri,
Oratorie și Retorică

Christian Reformed World Missions (Haiti,
Honduras, Mexic)

Sponsori

Cosmec SRL

Asociația Făclia (Moldova)
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Nehemiah Center (Nicaragua)
Northwestern College, Iowa (SUA)
Randers Produktionshojskole Dalager
Reformed Church in America
St. Joseph's College, New York (SUA)

Școli partenere în proiectul
„Școli conectate la comunitate”
Școala Gimnaziala Nr 1 din Ardeoani, Colegiul
Tehnic George Barițiu din Baia Mare, Școala
Gimnazială Jókai Mór din Băile Tușnad, Școala
Geo Bogza din Bălan, Școala Gimnaziala Nr 7
din Bistrița, Școala Gimnazială Ferdinand I din
București, Școala Gimnazială Gheorghe Manu
din Budești, Colegiul Național CD Loga din
Caransebeș, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu
din Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic Energetic
din Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Horea
din Cluj-Napoca, Colegiul Național Decebal
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Judeţul Bistriţa Năsăud: Şcoala Gimnazială
Sînmihaiu de Cîmpie, Şcoala Gimnazială
Dumitriţa, Şcoala Gimnazială „Iacob şi Ioachim
Mureșanu” Rebrişoara, Şcoala Gimnazială
„Tiberiu Morariu” Salva, Şcoala Gimnazială Josenii
Bârgăului.

din Deva, Școala Gimnazială din Dragomirești,
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate din
Galați, Colegiul Economic Virgil Madgearu din
Galați, Colegiul de Industrie Alimentară Elena
Doamna din Galați, Liceul Teoretic Ioan Cotovu
din Hârșova, Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu
din Iași, Școala Gimnazială din Iratoșu, Școala
Gimnazială din Mintiu Gherlii, Școala Gimnazială
Aurelian Stanciu din Salcea, Școala Gimnazială
Tiberiu Morariu din Salva, Școala Gimnazială
Dimitrie Păcurariu din Scheia, Școala Gimnazială
din Sînmihaiu de Cîmpie, Liceul cu Program
Sportiv din Suceava, Școala Gimnazială Grigore
Hagiu din Târgu Bujor, Școala Gimnazială din
Timișești, Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria
din Timișoara, Școala Gimnazială IL Caragiale din
Tulcea, Liceul Tehnologic Malaxa din Zărnești.

Şcoli și instituții partenere
în programul IMPACT
Judeţul Alba: Colegiul Economic „Dionisie Pop
Marțian” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Singidava”
Cugir, Colegiul Național „David Prodan” Cugir,
Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel,
Şcoala Gimnazială Unirea, Şcoala Gimnazială
Noșlac.
Judeţul Bihor: Școala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Oradea, Colegiul Economic „Partenie
Cosma” Oradea, Colegiul Național „Iosif Vulcan”
Oradea, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea,
Şcoala Gimnazială Ţetchea, Școala Gimnazială
Șuncuiuș, Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crișului,
Liceul Tehnologic nr. 1 Dobrești, Centrul de
Informare și Promovare Turistică Bratca.

Judeţul Braşov: Colegiul Tehnic „Simion
Mehedinţi” Codlea, Liceul Tehnologic „Malaxa”
Zărneşti, Școala Gimnazială Sânpetru, Fundația
Culturală „Negru Vodă” Făgăraș.
Municipiul Bucureşti: Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Școala
Gimnazială „Ferdinand I”.
Judeţul Călăraşi: Liceul „Danubius” Călăraşi,
Colegiul Economic Călăraşi, Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” Călăraşi, Colegiul Naţional
„Barbu Ştirbei” Călăraşi, Colegiul Tehnic
„Ştefan Bănulescu” Călăraşi, Şcoala Gimnazială
„Constantin Brâncoveanu” Călăraşi, Școala
Gimnazială „Carol I” Călăraşi.
Judeţul Caraş-Severin: Colegiul Național „C. D.
Loga” Caransebeş.
Judeţul Cluj: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Cluj-Napoca, Liceul de Informatică „Tiberiu
Popoviciu” Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială
Specială CRDEII Cluj-Napoca, Liceul Teoretic
„Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic
„Alexandru Papiu Ilarian” Dej, Şcoala
Gimnazială Mintu Gherlii, Şcoala Gimnazială
„Traian Dârjan” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic
„Avram Iancu” Cluj-Napoca, Liceul Special
pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca,
Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca,
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla,
Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” ClujNapoca, Scoala Gimnaziala Rugășești, Şcoala
Gimnazială Tritenii de Jos, Şcoala Gimnazială
Ciurila, Şcoala Gimnazială Chiuieşti, Şcoala
Gimnazială „Ioan Alexandru” Sînpaul, Şcoala
Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Şcoala
Gimnazială Suatu.
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Judeţul Constanţa: Liceul Teoretic „Ioan
Cotovu” Hârşova, Colegiul Naţional „Mircea
cel Bătrân” Constanţa, Liceul Tehnologic „C. A.
Rosetti” Constanţa, Colegiul Naţional Pedagogic
„Constantin Brătescu” Constanţa, Şcoala
Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa,
Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa.

Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iaşi, Colegiul
Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi, Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Iași, Liceul Tehnologic
„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei.

Judeţul Dâmboviţa: Colegiul Naţional „Vladimir
Streinu” Găeşti, Şcoala Gimnazială Nr.2 „Boboci”
Picior de Munte.

Județul Maramureș: Colegiul Tehnic
„C.D.Nenițescu” Baia Mare, Colegiul Tehnic
„George Barițiu” Baia Mare, Colegiul Tehnic de
Transporturi Auto Baia Sprie, Liceul Pedagogic
„Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, Parohia
Bisericii Ortodoxe Breb.

Judeţul Dolj: Colegiul Național „Nicolae Titulescu”
Craiova, Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”
Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Craiova.
Judeţul Galaţi: Şcoala Gimnazială Nr. 29
Galaţi, Colegiul Naţional „Mihail Kogalniceanu”
Galaţi, Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galaţi,
Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galaţi, Colegiul
Tehnic „Aurel Vlaicu” Galaţi, Liceul Tehnologic
Transporturi Căi Ferate Galaţi, Liceul Tehnologic
„Anghel Saligni” Galaţi.
Judeţul Harghita: Şcoala Gimnazială „Jokai Mor”
Băile Tuşnad, Liceul Tehnologic Corbu.
Judeţul Hunedoara: Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Petroşani, Liceul Tehnologic „Retezat”
Uricani, Colegiul Naţional de Informatică „Carmen
Sylva” Petroşani, Scoala Gimnazială „I. G. Duca”
Petroşani, Colegiul Național „Avram Iancu” Brad,
Școala Gimnazială „Avram Stanca” Petroşani.
Judeţul Iaşi: Liceul Tehnologic Economic de
Turism Iaşi, Colegiul Tehnic de Transporturi
şi Construcţii Iaşi, Colegiul Naţional „Mihail
Sadoveanu” Paşcani, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Iaşi, Colegiul Naţional „Garabet
Ibrăileanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii,
Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi, Colegiul
Naţional Iaşi, Colegiul de Industrie Alimentară
„Vasile Adamachi” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Vasile
Conta” Iaşi, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”
Hârlău, Școala Gimnazială Ruşi Belceşti, Şcoala
Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” Iaşi, Şcoala

Judeţul Ilfov: Școala Gimnazială Nr. 2
Voluntari, Şcoala „Gimnazială Mihai Eminescu”
Ghermăneşti.

Judeţul Mehedinţi: Colegiul Tehnic „Decebal”
Drobeta Turnu Severin, Colegiul Naţional „Traian”
Drobeta Turnu Severin.
Judeţul Mureș: Biblioteca Comunală Saschiz.
Judeţul Neamţ: Colegiul Tehnic „Miron
Costin” Roman, Şcoala Gimnazială Tămăşeni,
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Pildeşti, Colegiul Tehnic
„Danubiana” Roman, Liceul Tehnologic
Adjudeni, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
Roman, Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș”
Roman, Școala Gimnazială Nr.1 Cordun Roman,
Liceul Tehnologic Oglinzi-Răucești, Colegiul
Național „Stefan cel Mare” Târgu Neamț, Școala
Gimnazială Nemțisor, Biblioteca Județeană „G.T.
Kirileanu” Neamț, Biblioteca Comunală Bîra.
Judeţul Prahova: Liceul „Brâncoveanu Vodă”
Urlaţi, Școala Gimnazială „Cănuță Ionescu” Urlaţi.
Judeţul Satu-Mare: Colegiul Național „Ioan
Slavici” Satu-Mare, Liceul Tehnologic “Anghel
Saligny” Turţ.
Judeţul Sălaj: Colegiul Național „Silvania” Zalău,
Şcoala Gimnazială Dobrin, Şcoala Gimnazială nr.
1 Dragu.
Judeţul Sibiu: Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaş,
Școala Gimnazială Alțîna, Școala Gimnazială
Chirpăr, Școala Gimnazială Merghindeal, Școala
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Alina Zară, Mândra Chic

Emil Părău, SC Comexim R SRL

Donatori individuali:

Ana Maria Brezniceanu, Montessori School of
Bucharest

Fiess Andreas, voluntar

Adrian Magdas, Adrian Ster, Adriana Daniela
Șerban, Alexandru Sereseoan, Alina Lerca,
Alina Nicoleta Mustață, Ana-Maria Gaidoș, Anca
Daniela Nicovescu, Andrei Popescu, Andrei
Tudor Florescu, Andriana Moldovan, Ashley
Stanislav, Ben Patzlaff, Brian Webb, Brooke
McGeorge, Bryce VanDeWalker, Camelia
Maianu, Carmen Marcu, Charlotte Richards,
Clark Griffin, Corina Daniela Certan, Cornelia
Popovici, Cosmin Dumitrașcu, Cosmin Ionuț
Stoian, Cristian Dima, Cristina Andra Sărdărescu,
Cristina Anișoara Cosmia, Cristina May, Dan
George Ofrim, Dan Georgescu, Daniel Vasile
Ursan, Daniela Voica, David Vanderhooft, Delia
Lucia Fedoreac, Diana Certan, Diana Luca, Doina
Nistor, Ecaterina Bogheanu, Elena Berbecuț,
Elena Dogaru, Elena Vasile, Elvis Ion Tinca,
Emma Coman, Erin Toews, Eugenia Busuioc,
Gabriela Adriana Rosa, George Cosmin Stoica,
George Ștefan Șerban, Georgeta Chisavu, Gina
Lavinia Morar, Ioan Stir, Ioana Elisabeta Dima,
Ioana Mihaela Todoca, Irina Mariș, Irina PopPăcurar, Iulia Negru, Jenna Griffin, Jennifer
Hyde, Kara Nonnemacher, Karyn Vander Wal,
Kathryn Kelly, Kimberly Casto, Laura Bellisle,
Laura Pissea, Laurențiu Dumitrescu, Lenuța
Neata, Ludovic Ștefan Brok, Maria Buturuga,
Maria Butuza, Maria Cristina Pascu, Maria Livia
Dobrescu, Maria Luiza Mureșan, Maria Milea,
Marilena Tatu, Marioara Butyka, Marius Ilior
Todoruț, Martha Patzlaff, Matthew Latchaw,
Michaela Filip, Mihai Lucian Adam, Octavia
Mihaela Borș, Oxana Stancu, Rachel DeHaan,
Radu Ion, Radu Roman, Rafael Butaru, Răzvan
Claudiu Cornea, Robert Bogdanffy, Roxana
Anca Martian, Roxana Chebac, Roxana Cheregi,
Simona Ionela Sipica, Sorana Mihaela Pogacean,
Tatiana Tudor, Teodor Andrei Carpen, Tiahra
Adderley, Tyler McKenney, Valentin Marian
Șerban, Willard Noyes.

Anda Culișir, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
Cluj-Napoca

Georgiana Mincu, Romanian-American
Foundation

Andreea Loredana Tudorache, A.R.T. Fusion
Gimnazială Moșna, Școala Gimnazială „Sava
Popovici Barcianu” Rășinari, Școala Gimnazială
Roșia, Școala Gimnazială Ruși.
Judeţul Suceava: Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială
Dorna Arini, Școala Gimnazială Neagra Șarului,
Școala Gimnazială Panaci, Liceul Tehnologic Dorna
Candrenilor.
Judeţul Timiş: Liceul Teoretic „William
Shakespeare” Timişoara, Școala Gimnazială Nr.
515 Sînandrei.
Judeţul Tulcea: Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”
Tulcea.
Judeţul Vaslui: Școala Gimnazială „Andone
Cumpătescu” Rafaila, Liceul Teoretic „Mihail
Kogălniceanu” Vaslui.

Florentina Florescu, Centrul Schubz

Aurelia Dan, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița
Bogdan Papuc, Asociația de Ecoturism
din România (AER)

Harry Shuttleworth, Transylvania College
Ian McLean, Transylvania College
Kinga Cimpan, Societatea Ornitologică Română

Brandi Bates, Citim Împreună România

Liliana Preoteasa, MEN, Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Camelia Maianu, Harrisburg Area Community
College, Pennsylvania (SUA)

Liliana Tîrnăucă, director Școala Gimnazială
„Geo Bogza” Bălan

Catrinel Grigorovici, Transylvania College

Lisa Vernon, Uncover Manager,
Historic Royal Palaces, Marea Britanie

Cătălina Chendea, Ministerul Educației Naționale
Cătălina Murariu, World Wild Fund
Chris Jones, International Centre of Excellence
for Community Schools
Constantin Dicu, SC Diacom Prestcom SRL
Corina Farczadi, Transmec Production RO SRL
Cristina Iliescu, Asociația Mioritics

Judeţul Vârlcea: Colegiul Național de Informatică
„Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național
„Mircea cel Bătran” Râmnicu Vâlcea.

Daniela Țepeș, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”
Hârșova

Judeţul Vrancea: Liceul Teoretic „Ioan Slavici"
Panciu, Liceul Teoretic „Emil Botta” Adjud.

Diana Frăteanu, Liceul de Arte Plastice
„Romulus Ladea”, Cluj-Napoca

Luminița Chicinaș,
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Luminița Tănasie, Centrul Schubz
Magdalena Balica,
Institutul de Științe ale Educației
Maria Dobrescu, voluntar
Marius Mariș, alumni IMPACT
și antreprenor The Workaholic
Mihaela Popescu, Casa Corpului Didactic Cluj

Diana David, De Dimineața

Mihai Dragomir, Asociația Mioritics
Ramona Manghiuc, Artă de mic

Domnița Szabadi, Transylvania College

Ruxandra Mercea, Transylvania College

Dorina Kudor, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”
Cluj-Napoca

Saul Pop, fotojurnalist freelancer
Szabó István, Castelul Kálnoky

Dr. Jennifer S. Feenstra, Northwestern College

Teodora Pălărie, Atelierul de Pânză

Ada Sucală, Liceul de Arte Plastice „Romulus
Ladea” Cluj-Napoca

Edina Malkic, MU „Interaktivne otvorene skole”
(Bosnia-Herțegovina)

Alexandra Marc, Liceul de Arte Plastice „Romulus
Ladea” Cluj-Napoca

Elena Darie, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”
Tulcea

Tudor Ticlău, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării,
Universitatea Babeș-Bolyai

Mulțumim pentru sfaturi bune,
implicare și susținere
Ada Neagoș, Liceul de Arte Plastice „Romulus
Ladea” Cluj-Napoca
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Echipa Noi Orizonturi

Ilie Popescu, Director de program VIAȚA
Ionuț Stupar, Responsabil IT
Jack Organ, Asistent director
program VIAȚA (până în aprilie 2018)

CONSILIUL DIRECTOR
Dana Bates, co-fondator
Anca Bahna, antreprenor,
fondator al business-ului MiniPrix
Gabriel Bădescu, profesor universitar,
șef catedră Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, Universitatea
Babeș-Bolyai
Robert Bogdanffy, consultant senior în afaceri
publice la Links Associates - Edelman Affiliate
Diana Certan, director executiv, comunicare și
fundraising organizația umanitară Concordia
Patricia Otvos, consilier la Biroul Comisarului
pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei

ECHIPA FNO
Adrian Albeț, Asistent proiect CredoIMPACT
Alexandra Giurgiu, Asistent comunicare
Anca Gaidoș, Director operaţional
Andrada Suciu, Manager de proiect VIAȚA
(până în ianuarie 2018)

Andreea Băltărețu,
Manager de proiect IMPACT

Janelle Silva, Sala de cățărare
Fără Limite, Vulcan

Bucur Marius Cătălin, Asistent manager
proiect Ecoturism Valea Jiului

Jeffery Lampen, Specialist curriculum
dezvoltare internațională

Cătălina Rentea, Asistent proiect
Școli Conectate la Comunitate

Kelly Organ, Coordonator program
dezvoltare internațională
(până în aprilie 2018)

Charlotte Richards, Administrator
program academic pentru studenți străini
(până în februarie 2018)

Laura Borbe, Specialist educațional
Lidia Bondiuc, Manager rețea IMPACT

Chelsea Lampen, Coordonator
program internship studenți străini

Maria Butyka,
Coordonator resurse educaționale

Dana Bates, Co-fondator și director executiv

Maria Kovacs, Manager proiect
Școli Conectate la Comunitate

Dave Nonnemacher,
New Horizon Fundation SUA

Marilena Tatu, Manager financiar
Monica Luminița Prisacariu,
Coordonator program dezvoltare
internațională (din februarie 2018)

Elena Ivan, Secretar Administrativ
(până în martie 2018)
Elena Nicolae, Manager Comunicare și PR

Ramona Cîmpean, Specialist
programe educaționale și mentor

Elena Pârvan,
Coordonator proiect Ecoturism Valea Jiului

Sorana Mihaela Pogăcean,
Coordonator formare și dezvoltare

Felipe Silva, Director Sala
de cățărare Fără Limite, Vulcan

Tiberiu Culidiuc, Specialist resurse
educaționale (până în aprilie 2017)

Ibrian Cărămidaru, Responsabil Financiar
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COOPERARE

AU MAI LUCRAT CU NOI ÎN 2017
Alex Ardelean, Alex Konyar, Alina Mustață, Alina
Zlati, Amalia Barbă, Ana Maria Marin, Anamaria
Boghean, Anca Dorneanu, Andrada Filipciuc,
Aurelia Dan, Bogdan Dumitrașcu, Caitlin
Strikwerda, Ciprian Hagău, Cristiana Stefoane,
Cristina Tudorașcu, Daniela Țepes, Dasha Goga,
Delia Gavlitchi, Elena Anfile, Emil Lazăr, Erin
Enright, Florin Ghețău, Francesca Sabău, George
Chiriță, Ildiko Pocan, Ioana Marinescu, Ionela
Radu, Jason Withe, Larisa Condriuc, Lăcrămioara
Marița, Leonard Stoica, Liliana Bulgagiu, Liliana
Chivulescu, Lorand Butyka, Magda Ropotan,
Maggie White, Maria Gavaneci, Marcian Enache
Poti, Maria Pavelescu, Maria Șoloman, Marian
Donț, Marius Andrași, Mădălina Ene, Mihaela
Sîrghi, Monica Marchiș, Nicu Scoruș, Oana
Gorceag, Oana Mucea, Octavia Borș, Omar
Portillo, Raluca Mărginaș, Raluca Vesa, Robert
Daradics, Roxana Chebac, Simona Vulpe,
Teodora Borghoff, Thea Codreanu, Theea Ursu,
Valters Melderis.

TRAINERI RECRUȚI/VOLUNTARI
Ada Neagoș, Ada Sucală, Adrian Fărău,
Alexandra Marc, Alexandru-Ionuț Bădărău,
Alina Ștefania Timofte, Anais Bîra, Ana-Maria
Marin, Andra Chiseliță, Andra-Raluca Nechita,
Andreea Țoiu, Andrei Isac, Beatrice Simona
Țimonea, Bogdan-Constantin Budai, Camelia

Popa, Cătălina Chendea, Cosmina Ioana
Motriuc, Costin-Cătălin Țepeș, Crina Florentina
Ostaci, Cristian Tetcu, Cristiana Apreutese,
Cristian-Dumitru Berbece, Daniela Tuțuleasa,
David-Nicolau Bucurenciu, Denisa Elena Mălina
Enache, Diana Mazga, Diana Oprițescu, Eduard
Lucian Blendea, Elena Darie, Elena-Mihaela
Hrițcu, Elisa Stoica, Emilia Mocanu, Gabriela
Lupei, Gabriela Marusia Cobel, Gabriela Roșa,
Gabriela-Teodora Stângaciu, Gabriella Szabo,
George Sîrbu, Ilie Nelu Cioată, Ioana Mincu,
Isabela Șerpe-Lazăr, Iulia Călin, Iulia Matyas,
Lăcrămioara Clucerescu, Leonard Stoica, Marius
Lazăr, Mihaela Laura Pral, Miruna Chirilă,
Mugurel Gelu, Oana Dincă, Oana Gorceag, PaulCristian Lungeanu, Rareș Oarga, Sabrina Rotaru,
Simona Crisbășanu, Simona Păcurar, Simona
Petronela Gherasim, Sorina Matiu, Ștefania
Cobzaru, Tasia Chiș, Tița-Georgiana Negoițescu,
Valentin-Roberto Dragomir, Vlad Bejinariu.

Proiectul „Școli conectate la comunitate”
a primit premiul I la Gala Societății Civile
2018, secțiunea Comportament civic și
participare publică.
Proiectul „Green Service Learning” a
primit premiul II la Gala Societății Civile
2018, secțiunea Proiecte și campanii de
voluntariat.

INTERNI FNO 2017
Albert Grancea, Alexandra Dima, Alina Andreea
Marta, Ana Maria Mungiu, Andreea San, Flavia
Nechitelea, Andreia Toiu, Bianca Pop, Bianca
Vaida, Cristiana Stefoane, Elena Radu, Elisa
Bălan, George Sîrb, Ioana Cosmina Bârstan,
Larisa Mocan, Octavian Bora, Ștefan Gaman.
Suntem membri în Coaliția pentru Educație,
Federația Volum, FOND.
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