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Dragă cititorule, 

 
Anul 2009 a fost unul dintre cei mai importanţi ani în dezvoltarea programelor organizaţiei 
noastre. Fundaţia Noi Orizonturi , chiar de la înfiinţare în 2000, a dezvoltat programe de calitate 
şi relevante pentru tineri, folosind educaţia prin experienţă – în principal educaţia prin serviciul 
în folosul comunităţii şi educaţia prin aventură, introducând în programele sale şi alte metode şi 
instrumente cum ar fi teatrul celor opresaţi sau antreprenoriatul social. 
 
Am crescut simţitor în ultimii ani. Credem că această dezvoltare pentru care muncim zi de zi 
este importantă întrucât marea majoritate a tinerilor din România nu au acces la programe de 
educaţie non formală, acestea fiind complementare educaţiei formale, prin programele noastre 
încercând să adresăm această nevoie a lor. Acest aspect este suprins în citatul care urmează „  
În ultimii ani nu există un program educativ despre cetăţenia activă, participare sau 
cursuri/lecţii despre cetăţenia europeană, care să aibă la bază aspecte practice. Astfel, în teorie 
cursurile şi programele par decente, dar în practică lucrurile se mişcă destul de încet” 
(http://youthvoice.network-together.eu/questionnaire-romania). Această problemă a accesului 
către astfel de programe este prioritară întrucât cu fiecare an care trece, o generaţie ratează 
efectele benefice ale educaţiei non-formale (populaţia din România cu vârsta cuprinsă între 13 
şi 30 de ani reprezintă 27,6% din populaţia ţării – şi acest procent este unul semnificativ). 
 
În momentul scrierii acestui raport avem 100 de cluburi IMPACT active şi până la sfârşitul lui 
2010 vor exista 170 de astfel de cluburi. Pentru a oferi o perspectivă comparativă  asupra 
importanţei muncii noastre putem spune că în acelaşi moment de timp Cercetaşii României au 
57 de cluburi înregistrate. 
 
Faptul că educaţia non formală este importantă este demonstrat de psihologi şi pedagogi care 
au ajuns la concluzia că oamenii învaţă nu într-un mediu pasiv, ceea ce era numit de Paulo 
Freire „învăţământ de tip depozit”,  proces în care studentul e privit ca o bancă, iar moneda 
folosită este informaţia, ci mai degrabă studentul învaţă mai mult în momentul în care el/ea 
este în centrul procesului de învăţare, atunci când el/ea este solicitat(ă) să aibă o atitudine 
orientată pe soluţionarea problemei, devenind astfel agenţi activi ai schimbării. În timp ce 
România are rata de alfabetizare de 98%, în ceea ce priveşte cultura civică este incredibil de 
scazută, vehiculându-se ideea că 1-3% dintre tineri au oportunitatea de a lucra împreună într-
un club pe o anumită tematică cu alţi tineri.   
 
Unul din moto-urile Fundaţiei Noi Orizonturi este „îmbunătăţirea continuă” şi astfel de la an la 
an încercăm să ne îmbunătăţim performanţa în ceea ce priveşte programele noastre pentru 
tineri, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Am menţionat mai devreme că vom 
avea 170 de cluburi în România, 12 cluburi îşi desfăşoară activitatea în Honduras şi explorăm şi 
alte oportunităţi de replicare a modeului IMPACT în Kenia. În ceea ce priveşte calitatea 
programului am restructurat curriculum IMPACT pe 4 dimensiuni (pilari):  cetăţenie activă, 
angajabilitate, antreprenoriat şi leadership. Echipa noastră de asemenea creşte ca şi număr dar 
ca şi competenţe, încercând să devenim unul dintre cele mai de calitate programe pentru tineri 
nu doar pentru România dar şi la nivel global. 
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De asemenea ne bucurăm să vedem că programul VIAŢA a ajuns în punctul în care se 
autosusţine financiar. Ne-am dezvoltat o reputaţie bună în ceea ce priveşte calitatea serviciilor 
noastre de tabără educativă între alte organizaţii non guvernamentale precum World Vision, 
Fundaţia Dinu Patriciu, astfel încat acestea îşi trimit beneficiarii anual în tabăra noastră. Acesta 
este un aspect important pentru noi întrucât din cauza crizei financiare, a suprasolicitării 
donatorilor, VIAŢA continuă să se dezvolte şi să îşi atingă scopul an de an. În ceea ce priveşte 
calitatea programului, în 2009 am lucrat la îmbunătăţirea obiectivelor de învăţare şi a 
activităţilor programului pentru VIAŢA 2010. 
 
Sperăm să vă bucuraţi alături de noi citind acest raport şi încercaţi să urmăriţi mai ales 
proiectele de serviciu în folosul comunităţii implementate de către tinerii din cluburile IMPACT.  
Chiar dacă derulăm proiecte de cercetare în ceea ce priveşte efectele programului, aceste 
proiecte sunt cheia dezvoltării tinerilor şi a transformării lor în agenţi ai schimbării care 
contribuie la binele comun, dezvoltându-şi competenţe şi valori ce le vor servi pe parcursul 
vieţii.  
 
Cu stimă,  
Dana M. Bates 
Fondator şi Director Executiv 
 
 

Prezentarea organizaţiei 
 

 
Fundaţia Noi Orizonturi  - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu sediul în 
Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia Noi Orizonturi îşi doreşte o lume în care toţi tinerii se 
implică pentru binele comun al tuturor şi simt că pot face o diferenţă în societate. Misiunea 
Fundaţiei Noi Orizonturi este de a promova modele de educaţie prin experienţa de calitate, 
care dezvoltă abilitaţi de viaţă în randul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a 
societăţii. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere tinerilor cu vârste cuprinse între 
12 şi 18 ani.  Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt: educaţie non-formală în cadrul şcolilor 
prin metoda educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii (service learning) şi  educaţia prin 
aventură. Până în prezent, Fundaţia Noi Orizonturi a pus bazele a două programe adresate 
tinerilor: programul VIAŢA (un program de educaţie prin experienţă, constând în tabere anuale 
pentru copii în staţiunea Straja) şi programul de educaţie prin serviciul în folosul comunităţii 
IMPACT. 

Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin experienţă pentru a promova în rândul tinerilor 
valorile pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură 
pentru a-i scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase 
(cursul de franghii la înălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de 
peşteri, orientare în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le 
comunica valori şi comportamente pozitive. În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, prin 
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programul VIAŢA a fost nominalizată în cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind iniţiatorul unuia 
dintre cele mai bune trei programe în domeniul activităţilor de tineret din România.  

Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciul în folosul 
comunităţii, unul dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciul în 
folosul comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică 
proiecte în folosul comunităţii. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin serviciul în folosul 
comunităţii sunt următoarele: (1) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin 
proiectele în folosul comunităţii; (2) înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de 
implementare a proiectelor; (3) promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile 
civice şi respectul reciproc. În acest fel, educaţia prin serviciul în folosul comunităţii contribuie 
la implicarea tinerilor în problemele comunităţii, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi 
promovarea în rândul tinerilor a calităţilor necesare cetăţenilor într-un mediu democratic. 

Programul IMPACT constă în cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate 
prin îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin  experienţă cu cerinţele educaţiei prin 
serviciul în folosul comunităţii. Modelul IMPACT este uşor replicabil, datorită simplităţii pe care 
o presupune. Fiecare club se întâlneşte de două ori pe săptămână. Activităţile sunt formate din 
trei componente: o activitate distractivă de echipă (un joc), urmată de explicarea rezultatelor 
jocului, o poveste de dezvoltare a caracterului şi povestirea semnificaţiilor din poveste şi un 
training (de exemplu îmbunătăţirea comunicării, management de proiect, aplicaţii în Excel) care 
are legătură cu un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Aceste proiecte trebuie scrise, 
implementate şi evaluate în trei luni. Activităţile au caracter vocaţional şi urmăresc dezvoltarea 
capitalului social în rândul membrilor cluburilor IMPACT. Fiecare club este format din 15 copii şi 
patru lideri de grup (animatori socio-educativi). Liderii sunt în prealabil formaţi în vederea 
coordonării întâlnirilor IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual 
pentru liderii IMPACT, pe baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum şi un set de 
3 traininguri care să le ofere acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de 
club; pe lângă aceste materiale exista o curiculă, baze de date pentru jocuri, povestiri şi 
training-uri. Grupul ţintă al cluburilor este format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul 
putând fi implementat atât în şcoli generale cât şi în licee. În 2006 Fundaţia Noi Orizonturi a 
primit diploma de excelenţă din partea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a 
meritelor programului IMPACT. 

Membrii  fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi 
implementării efective a unui proiect comunitar. Un mare număr de proiecte au avut ca 
beneficiari copii proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni 
institutionalizaţi. Specificul proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a grupurilor 
defavorizate, la campanii de informare pe teme ca prevenirea violenţei domestice şi prevenirea 
infectării cu HIV, evenimente comunitare ocazionate de zile festive (1 iunie, 8 martie, Crăciun, 
Paşte) şi acţiuni de ecologizare a spaţiilor verzi.  Modelul de educaţie non-formală  IMPACT este 
considerat de către Cathryn Thorup, specialist în educaţia prin serviciul în folosul comunităţii 
(service learning) – consultant al Fundaţiei Internaţionale pentru Tineret (International Youth 
Foundation), ca model de bună practică în domeniul educaţiei prin serviciul în folosul 
comunităţii (http://www.noi-orizonturi.ro/new-
horizons/about_us/recomendations.asp?page=5). 
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Efectele ambelor programe de educaţie non-formală asupra tinerilor constituie de 
asemenea subiectul unei cercetări realizate de Centrul pentru Studii Democratice, Universitatea 
Babeş-Bolyai, sub coordonarea conf.dr.univ. Gabriel Bădescu, Şef de Catedră Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca; ambele cercetări au scos în evidenţă 
potenţialul acestor programe de a creşte încrederea interpersonală a participanţilor şi de a 
spori implicarea acestora în probleme de interes comunitar. 

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

 
Programul VIAŢA 
 

 

                                                      
 

  
 

În 2009 programul VIAŢA a împlinit 10 ani de activitate , sărbătorită de peste 50 foşti lideri şi 
colaboratori ai programului. Programul VIAŢA 2009 s-a desfăşurat în Masivul Straja, în perioada 
5 iulie – 4 septembrie. 564 de tineri au participat la tabăra în anul 2009. Printre beneficiari s-au 
aflat: membri ai cluburilor IMPACT din Valea Jiului, Iaşi şi Cluj precum şi participanţi provenind 
din Valea Jiului şi organizaţiile World Vision Craiova, Fundaţia Dinu Patriciu, Fundaţia Soros, 
Fundaţia Baylor Marea Neagră, Fundaţia Internaţională Pentru Copil şi Familie, Asociaţia 
Caritas, Asociaţia Romană Anti SIDA, Organizaţia Concordia. În toamna anului 2009  a avut loc o 
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analiză a punctelor tari şi slabe ale programului, astfel echipa de program a luat în discuţie 
reformularea obiectivelor de învăţare şi dezvoltarea activităţilor în concordanţă cu acestea 
pentru vara lui 2010. 
 
 

Programul IMPACT 

 

         
 
 

   
 

a. IMPACT în 2009  

 
În anul 2009 programul IMPACT a deschis 67 de cluburi IMPACT în 6 judeţe din România: 

Cluj, Iaşi, Neamţ, Mehedinţi, Bucureşti, Timiş în cadrul proiectului Conectează-te la Comunitate, 
proiect finanţat de Nokia şi International Youth Foundation. Acest grant a fost de departe cea 
mai mare oportunitate de a replica programul IMPACT la nivel naţional, având ca target 
deschiderea în 2009 şi 2010 a 145 de cluburi IMPACT. În ceea ce priveşte susţinerea activităţilor 
cluburilor deja existente au existat 2 proiecte ce au încercat să ducă cluburile IMPACT la un alt 
nivel în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor de a se susţine. Astfel un curriculum de 
antreprenoriat social a fost dezvoltat şi pilotat în Valea Jiului (IMPACT –Pasul 2, FDSC, Fondul 
ONG) şi în Iaşi şi Neamţ (One Level Up – proiect sponsorizat de firma Mini Accesories). Tot spre 
susţinerea activităţilor în 2009 a fost şi proiectul  Reach Out! Experience Active Citizenship 
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proiect parte a European Voluntary Service prin care 6 voluntari s-au alăturat echipei FNO 
(către cele 3 birouri: Lupeni, Cluj, Bucureşti) pe perioada unui an.  

În mai 2009 a avut loc primul training internaţional cu 15 viitori Lideri IMPACT în 
Honduras Tegucigalpa; training-ul a avut loc la iniţiativa Association for a More Just Society, 
organizaţie creştină din Honduras care a fost impresionată de structura modelului IMPACT. A 
fost o experienţă de neuitat pentru noi şi ca rezultat la sfârşitul lui 2009 existau 12 cluburi 
IMPACT în Honduras.  

 

                   
 

 
 

b. IMPACT în cuvintele IMPACŢ-ilor în 2009 

 
“Când am început IMPACT, eram un copil de doar 13 ani. Un prieten mi-a zis ceva de un grup de 
tineri care fac diferite lucruri. Prima dată, am fost foarte timidă şi doar jucam jocuri sau 
ascultam la discuţii. Chiar mi-au plăcut primii mei lideri, care mai tarziu au devenit exemplele 
mele în viaţă. 
     Dupa câteva luni, am început să mă implic mai mult în grupul de discuţii după un joc sau o 
poveste. Cu timpul, mi-am depăşit timiditatea şi m-am transformat într- o persoană implicată în 
viaţa comunităţii, o persoană care vroia cu adevărat să ii ajute pe ceilalţi. Am învăţat o mulţime 
de lucruri şi m-am implicat în orice activitate IMPACT. 
    Acum, am 5 ani de activitate IMPACT şi sunt cu adevărat fericită, pentru că am luat parte la 
atât de multe proiecte în serviciul comunităţii şi am ajutat atât de multă lume. În acelaşi timp, 
am învaţat noi lucruri şi dezvoltat noi abilităţi şi competenţe. Acum, ştiu mai multe despre 
munca în echipă, comunicare,  lucrul cu oamenii, şi multe altele. 
     Cel mai bun lucru din toate este că acum pot învăţa şi alte persoane ceea ce eu am învăţat de 
la primii mei lideri.  Am fost lider pentru grupul meu şi văd cum ei cresc în fiecare zi şi cum 
învaţă din fiecare lucru pe care îl realizăm. Am învăţat că IMPACT este mai mult decât un loc în 
care faci ceva diferit, este un loc unde am învăţat despre viaţă, despre cum să mă descurc în 
viaţă. 
IMPACT cu siguranţă , m-a schimbat şi pot spune că este cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut 
întâmpla.” (Anca Anastasiu, IMPACT Evolution, Uricani) 
 
„Prin implicarea în acest proiect am reuşit să descopăr o nouă latură a personalităţii noastre şi 
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anume aceea  de a ne solidariza cu ceilalţi, de a deveni mai altruişti.  Acest exerciţiu de 
solidaritate ne-a  învăţat să experimentăm noi atitudini faţă de probleme sociale, să trăim 
bucuria de a fi alături de cei aflaţi în nevoi, dar mai ales bucuria de a dărui.” (Roxana, IMPACT 
Muşatinii, Roman) 
 
,,Ştiu că în viitor mă pot întoarce în şcoala mea şi voi putea să le spun celor care stau la umbra 
copacilor plantaţi de noi: bucuraţi-vă de umbra şi aerul dăruit de aceşti copaci. Eu i-am 
plantat!” (Manu, IMPACT CFR, Timişoara) 
 
„Numele meu  este Iacob Ion şi în calitate de director al  Liceului Teoretic Cujmir ţin să 
mulţumesc în primul rând Fundaţiei Noi Orizonturi pentru ideea grozava a organizării unor 
astfel de cluburi cum este şi cel din liceul nostru, dar şi sponsorilor dumneavoastră pentru că în 
felul acesta proiectele propuse de către elevi reuşesc să se materializeze. 
Cu privire la proiectul în derulare de la clubul IMPACT Cujmir 2009, ideea amenajării unui 
părculeţ ce a debutat acum cu realizarea unor bănci este extrem de benefic atât pentru şcoală 
cât şi pentru ceilalţi membrii ai comunităţii, deoarece se ştie faptul că şcoala reprezintă în orice 
comunitate mică, cum este şi a noastră, un centru de polarizare pentru diverse activităţi şi 
întâlniri ai membrilor acesteia. Nu pot să închei fără să mulţumesc membrilor clubului IMPACT 
Cujmir 2009 pentru implicarea lor în toate activităţile clubului dar mai ales liderilor, care prin 
activitatea susţinută pe care o depun dau dovadă de multă dragoste atât pentru meseria de 
dascăl cât şi pentru formarea unei generaţii de tineri înzestraţi cu competenţe ce le vor folosi 
ulterior în viaţă şi în carieră.” (Iacob Ion – director Liceul Teoretic Cujmir, Club IMPACT Cujmir) 
 
“Îmi plac întâlnirile IMPACT unde munca şi distracţia se îmbină. Nu simt niciodată oboseala 
după întâlnirile clubului. “ ( Pop Mirela , Liceul V. Negrutzi, Cluj) 
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c. IMPACT în cifre  

 

Fundaţia Noi Orizonturi - Programul IMPACT 

Indicatori de evaluare a activităţii 

      

Indicator  

Iaşi 

&Neamt 

Valea 

Jiului Cluj 

Extindere 

naţională Total 

Număr de cluburi IMPACT 6 15 17 50 88 

Număr de tineri activi în IMPACT 138 254 635 1106 2133 

Număr de lideri activi în IMPACT 22 31 109 221 383 

Număr de proiecte în folosul comunităţii 12 17 64 48 141 

Număr de ore în proiectele de folosul 
comunităţii 1800 227 3720 6635 

1238

2 

Număr de beneficiari direcţi 130 5794 12729 9325 
2797

8 

Număr de persoane instruite în IMPACT 22 41 70 198 331 

Număr de traininguri IMPACT livrate 1 2 8 33 44 

Suma RON strânsă de cluburi pentru 
proiecte 3000 10322 10890 19893.56 

4410

5.18 

Număr de articole în media locală 3 6 2 9 20 

Număr de articole în media naţională 0 0 0 0 0 

Număr de apariţii la posturile de TV locale 0 0 0 6 6 

Număr de apariţii la posturile TV naţionale 0 0 0 0 0 

Număr de apariţii la posturile de radio 
locale 1 1 0 0 2 

Număr de apariţii la posturile de radio 
locale 0 0 0 0 0 

Număr de lideri IMPACT care au participat 
la alte traininguri 16 23 0 1 40 

Număr de lideri IMPACT care au participat 
la traininguri internaţionale 0 1 0 1 2 

Număr de parteneriate dezvoltate local de 
cluburile IMPACT 8 24 27 57 116 

Număr de tineri cu vârste între 12 şi 15 ani 31 151 344 247 773 

Număr de tineri cu vârste între 15 şi 18 ani 107 103 292 859 1361 

Număr de tinere 105 170 430 782 1487 

Număr de tineri 33 84 205 324 646 

Număr de tineri IMPACT în zona rurală 10 0 111 10 131 

Număr de tineri IMPACT în zona urbană 128 254 524 40 946 

Număr de cluburi închise în 2009 1 2 3 0 6 

Număr de cluburi deschise în 2009 0 0 17 50 81 
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d. Proiecte implementate de cluburile IMPACT 

În 2009 au fost implementate 141 de proiecte în folosul comunităţii, având 27978 beneficiari 
direcţi. Peste 2000 de tineri şi-au dezvoltat competenţe în domeniul cetăţeniei active şi a 
antreprenoriatului social. Ataşat prezentului raport se regăsesc cele mai reprezentative proiecte 
implementate de cluburile IMPACT în 2009: 

• IMPACT 36, Iaşi – Creactorii Păpuşari (proiect de antreprenoriat social) 

• IMPACT 2, Lupeni – Scoateţi fumurile din minte (campanie de conştientizare împotriva 
fumatului, folosind arta participativă) 

• IMPACT Barnova (Iaşi) – Cinesat –IMPACT Cinema (proiect cultural –proiecţii de filme în 
mediul rural) 

• IMPACT 2, Lupeni – Traieşte curat. Oraşul nu este un coş de gunoi (proiect ecologic) 

• ART IMPACT, Împreună trăim o poveste de Crăciun (proiect social) 

• IMPACT Hope, Dr. Tr. Severin – Dalb veşmant de viaţă nouă (proiect social) 

• IMPACT Scoala 30, Timişoara – Cu mâinile curate (proiect de educaţie pentru sănătate) 

• IMPACT Ecoefect, Cluj Napoca – Primăvara din sufletul meu (proiect social) 

• IMPACT No Name, Cluj Napoca – Liga IMPACT (proiect de conştientizare). 
 

e. Parteneri ai Cluburilor IMPACT 
 

• Radio Televiziunea Severin,  

• Televiziunea Tele2, Dr.Tr. Severin 

• Televizunea Datina, Dr.Tr. Severin 

• Crucea Roşie, Dr.Tr Severin 

• Asociaţia Juventus Mundi, Dr. Tr. 
Severin 

• Episcopia Romano – Catolică, 
Timişoara 

• Teen Press, Bucureşti 

• Centrul Naţional al Dansului, 
Bucureşti 

• Parohia Izvorul Tămăduirii, Iaşi 

• Organizaţia Salvaţi Copiii, Iaşi 

• Protopopiatul II,  Iaşi 

• Parohia Sfântul Andrei – Iaşi 

• Parohia Adormirea Maicii Domnului 
- jud. Iaşi 

• Primăria Grajduri, Iaşi 

• SC. SICME S.R.L., Paşcani 

• Centrul de Plasament „Sf. Stelian”, 
Paşcani 

• Centrul de zi “Sfânta Marina”, Iaşi 

• Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, 
Iaşi 

• Centrul de Plasament Bucium, Iaşi 

• Universitatea Alexandru Ioan Cuza’’ 
Iaşi, Facultatea de Matematică 

• Asociaţia “ELPAR”, Iaşi 

• Hotel Unirea Iaşi  

• Centrul de Zi „Sfântul Nicolae” Lunca 
Cetăţuii 

• Primăria Ciurea 

• SC.SMIRODAVA.SRL, Roman 

• S.C. TransMoldavia, Roman  

• Primăria Tămăşeni 

• Biserica romano-catolică "Coborârea 
Duhului Sfânt"Adjudeni 

• S.A.M Adjudeni. 

• Clubul Copiilor Săbăoani 

• Centru Baia de Arieş, Baia de Arieş  

• Casa de Copii Prichindelul, Cluj 
Napoca 

• Fundaţia Ruhama 

• Federaţia Româna pentru Nutriţie 
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• Youth Bank, ARC 

• ROSAL, Cluj 

• Avocat Roxana Chiperi, Iaşi  

• Duplea Marius, consilier local, Dr. Tr. 
Severin 

 

 
Proiecte Internaţionale  
 

 
"Escalada şi speoplogia – mai mult decât sport, instrumente de educaţie non-formală!" a fost 
un program de formare implementat de Fundaţia Noi Orizonturi în Romania (în staţiunea 
montană Straja, şi în zona Munţilor Vâlcan, jud. Hunedoara), în perioada 25 aprilie - 2 mai 2009, 
pentru 26 de tineri (voluntari, lucrători de tineret, lideri de tineret) din 4 tări: Danemarca, 
Olanda, Portugalia, România. 
 

 

 

Activitaţi generatoare de venituri 
 

Program Universitar – “Semester Abroad Program” 
 

Ca parte a strategiei de sustenabilitate a organizaţiei noastre, Fundaţia Noi Orizonturi a lansat 
programul universitar “Semester Abroad Program” (program ce nu este doar un stagiu de 
internship dar prin care studenţii primesc credite universitare) în parteneriat cu Nortwestern 
College (IOWA, USA). Studenţii participă la 4 cursuri (Sustainable Development, Eastern 
Orthodoxy, Romanian Culture and History, and Experiential Education:  Theory and Praxis) 
susţinute de Dana M. Bates, profesor asociat Nortwestern College. Programul contribuie la 
susţinerea financiară a programelor Fundaţiei Noi Orizonturi, îmbunataţirea resurselor 
informaţionale ale programelor organizaţiei. Pentru a oferi studenţilor o experienţă academică 
şi cuturală de neuitat FNO a dezvoltat un parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Universitatea Babeş Bolyai. 
 

    
 

Cabana “Noi Orizonturi” - Straja 

În 2009 echipa FNO cu sprijinul NESsT a lucrat pentru a dezvolta un plan de afaceri prin care 
FNO va deschide cabana pe care o avea în dotare spre turism, cu scopul de a investi profitul în 
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programele sale non-profit. Cabana se află în masivul Straja şi în anul 2009, cu sprijinul financiar 
NESsT a suferit importante modificări şi îmbunătăţiri pentru a răspunde nevoilor turiştilor.  
 
Parteneri 
 

World Vision Craiova 
Fundaţia Dinu Patriciu 
Fundaţia Soros  
Fundaţia Baylor Marea Neagră 
Fundaţia Internaţională Pentru Copil şi Familie  
Asociaţia Caritas 
Asociaţia Romană Anti SIDA  
Organizaţia Concordia 
Inspectoratul Şcolar Municipal Bucureşti 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
Asociaţia Art Fusion, Bucureşti 
Centrul Naţional de Voluntariat, Pro Vobis, Cluj Napoca 
 
 

 

 

Donatori 

 

NOKIA şi International Youth Foundation 
Tineret în Acţiune, ANPCDFP  
FDSC, Fondul ONG 
Global Children and Youth Foundation 
Young Life Foundation 
Mini Accessories 
Miniprix 
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) 
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Bugetul Fundaţiei Noi Orizonturi - 2009 

 

FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI - VENITURI 

Nr. Surse de finanţare Valoare (RON) 

Fonduri nerambursabile (granturi)        1,157,233.84  

International Youth Foundation şi NOKIA                  690,526.70  

Fondul ONG (FDSC)                  127,565.00  

Tineret în Acţiune -Training Internaţional (Caving and Climbing)                    52,054.23  

Global Fund for Children                    26,894.79  

Fundaţia Soros (Bucureşti)                    28,196.78  

Tineret în Acţiune - Rambursare proiect One Level Up                      5,323.08  

Tineret în Acţiune - Rambursare proiect Traieste Verde                      7,902.81  

ARC - programul Youth Banck                          602.00  

A. Venituri Tabăra VIAŢA                  218,168.45  

Program sponsorizări România           141,879.84  

MINIPRIX (pentru organizaţie)                    60,000.00  

MINIACCESORIES (pentru organizaţie)                    60,000.00  

MINIACCESORIES (pentru proiect One Level Up)                    15,100.00  

  Altele sponsorizări pentru organizaţie                          695.00  

E. Venituri din vânzarea activelor                      2,941.18  

 TOTAL (RON)        1,453,729.85  

 TOTAL (EURO)/ 1 EURO=4.2373 RON/ CURS MEDIU 2009  EUR  343,079.28  

 TOTAL (USD)/ 1 USD=3.0493 RON/ CURS MEDIU 2009  USD  476,742.15  
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 FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI - CHELTUIELI 

Nr. Categoria Procente Total 2009 
1. 

Transport şi benzină 6.44%                 98,853.22  

2. Mentenantă (vehicole) 0.12%                   1,849.00  

3. 
Consumabile 8.92%               137,056.49  

4. 
Articole de inventar 1.80%                 27,667.36  

5. 
Protocol 4.35%                 66,737.61  

6. 
Utilităţi 0.69%                 10,594.63  

7. 
Chirie 3.57%                 54,864.33  

8. 
Asigurări 0.61%                   9,363.71  

9. 
Publicitate 0.01%                      225.00  

10. 
Poştă 0.45%                   6,865.83  

11. 
Telefon/internet 2.06%                 31,566.95  

12. 
Comisioane bancare 0.39%                   5,951.90  

13. 
Cheltuieli cu serviciile 33.21%               510,097.84  

14. 

Cheltuieli cu taxe şi impozite 0.43%                   6,581.18  

15. 
Salarii şi colaboratori 33.12%               508,758.17  

16. 

Alte cheltuieli de exploatare -0.089% -                1,373.11  

17. 

Cheltuieli de diferenţă de curs valutar 1.76%                 27,054.62  

18. 
Costuri de amortizare 1.98%                 30,373.80  

19. Impozit pe profit 0.19%                   2,867.00  

 Total 100.00%            1,535,955.53  

 

 

 

Obiective operaţionale 2010 
  

 

1. Dezvoltarea manualului VIAŢA 2010, potrivit obiectivelor de învăţare 
2. Restructurarea curriculum-ului IMPACT pe 4 pilari: cetăţenie activă, antreprenoriat 

social, angajabilitate şi leadership 
3. Deschiderea a 75 de cluburi IMPACT, ca parte a proiectului Conectează-te la comunitate, 

finanţat de Nokia şi International Youth Foundation 
4. Acreditarea CNFPA a cursurilor: formare de formatori, animatori socio educativi, 

animatori de tabără 
5. Dezvoltarea  “Semester Abroad Program” cu alte 2 universităţi - Gordon College  şi 

Calvin College (USA) 
6. Dezvoltarea unei strategii de PR şi strângere de fonduri în România 
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Consiliul Director 
 

Dana  Mattew Bates, fondator şi director executiv 
Gabriel Bădescu, profesor Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice 
Diana O. Certan, director operaţional Fundaţia Noi Orizonturi 
Patricia Otvos, avocat Barou Cluj. 
 
 


