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Stimate cititor,
Anul 2008 a fost un an plin de entuziasm pentru Fundatia Noi Oriozonturi.
Marea majortiate a donatorilor inernationali se retrag, stimulentele financiare
au fost anulate, cheltuielile cresc mereu, toate acestea avand un impact negativ
asupra situatiei financiare a multe ONG-uri. Insa orice criza aduce cu sine noi
oportunitati, atunci cand lucrurile sunt luate in serios.
Atat programul de educatie prin experienta (tabara de aventura VIATA), cat si
modelul IMPACT de educatie prin serviciu in folosul comunitatii, s-au dovedit
vaibile si eficiente, si devin treptat sustenabile din punct de vedere financiar.
Programul VIATA este in intregime sustinut din forte proprii, necesitand in
prezent un foarte mic suport din strainatate.
Viata a avut peste 500 de participanti pe an din care 50 participanti la IMPACT.
Cu toate acestea, suntem inca in situatia ca, din cauza nevoii de sustenabilitate,
sa nu putem aduce gratuit la fel de multi participanti din Valea Jiului, cum am
inceput in 1999. Unul dintre scopurile noastre viitoare este sa incercam sa
adresam aceasta problema.
In ceea ce priveste programul de educatie prin serviciu in folosul comunitatii –
IMPACT - lucrurile stau si mai bine. In 2008 au fost 47 de cluburi active pe
teritotiul Romaniei, programul IMPACT fiind sustinut de Ministerul Educatiei si
Cercetarii. Pana in 2011 cu ajutorul Nokia si International Youth Foundation vom
mai reusi sa dezchidem 145 de cluburi de initiativa comunitara pentru tineri
IMPACT. In prezent avem 10 cluburi in Valea Jiului si inca 20 pe teritoriul
Romaniei.
In consecinta, suntem foarte entuziasmati de viitorul Fundatiei Noi Orizonturi.
Mai sunt inca multe dificultati, ca de pilda consolidarea echipei de conducere,
dezvoltarea unui departament de fundraising, consolidarea relatiilor cu
autoritatile locale. Insa viitorul este promitator si noi ne vom da toata silinta in a
oferi modele de calitate pentru dezvoltarea tinerilor din Romania.

Dana M. Bates
Fondator si Director Executiv
Fundatia Noi Orizonturi
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I. Prezentarea organizaţiei
Fundaţia Noi Orizonturi - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu
sediul în Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere
tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt:
educaţie non-formală în cadrul şcolilor prin metoda educaţiei prin serviciu în folosul
comunităţii (service learning) si 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 serviciu 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 ĩnălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole,
explorare de peşteri, orientare în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre
viaţă şi de a le comunica valori şi comportamente pozitive. În anul 2002, Fundaţia Noi
Orizonturi, prin programul VIAŢA a fost nominalizată ĩn cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind
initiatorul unuia dintre cele mai bune trei programe ĩn domeniul activităţilor de tineret din
România.
Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul
comunităţii, unul dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în
folosul comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în
practică proiecte ĩn folosul comunităţii. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin
serviciu în folosul comunităţii sunt următoarele: (1) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul
comunităţii, prin proiectele ĩn 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 serviciu în
folosul comunităţii contribuie la implicarea tinerilor în problemele comunităţii, înzestrarea
lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a calităţilor necesare cetăţenilor
într-un mediu democratic.
Programul IMPACT constă din cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri,
caracterizate prin îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin experienţă cu cerinţele
educaţiei prin serviciu 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 si un set de 3
traininguri care sa le ofere acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de
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club; pe lângă aceste materiale exista o curiculă, baze de date pentru jocuri, povestiri si
training-uri. Grupul ţintă al cluburilor este format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul
putând fi implementat atât ĩn şcoli generale cât şi ĩn licee.
Membrii fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi
implementării efective a unui proiect comunitar. În acest sens, începând cu 2003, au fost
realizate în jur de 160 proiecte in serviciul comunităţii. Un mare număr de proiecte au avut
ca beneficiari copii proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni
institutionalizaţi. Specificul proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a
grupurilor defavorizate, la campanii de informare pe teme ca prevenirea violenţei
domestice si prevenirea infestării cu HIV, evenimente comunitare ocazionate de zile festive
(1 iunie, 8 martie, Crăciun, Paşte) si acţiuni de ecologizare a spaţiilor verzi. Modelul de
educaţie non-formală IMPACT este considerat de către Cathryn Thorup, specialist în
educaţia prin serviciul in folosul comunităţii (service learning) – consultant al Fundaţiei
Internaţionale pentru Tineret (International Youth Foundation), ca model de bună practică
în domeniul educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii. (http://www.noiorizonturi.ro/new-horizons/about_us/recomendations.asp?page=5).
Efectele ambelor programe de educaţie non-formală asupra tinerilor constituie de
asemenea subiectul unei cercetări realizate de Centrul pentru Studii Democratice al
Facultatii de Stiinte Politice, Universitatea Universitatea Babeş-Bolyai, sub coordonarea
conf.dr.univ. Gabriel Badescu. Rezultatele preliminare ale cercetarilor 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.
În 2008, Fundaţia Noi Orizonturi a gazduit un număr de 47 de cluburi de iniţiativă
comunitară, în următoarele judeţe: Cluj, Hunedoara, Timiş, Constanţa, Mehedinţi, Ialomiţa,
Iaşi, Neamţ şi în municipiul Bucureşti si este pe drumul de a deschide alte 128 de cluburi
IMPACT.
O altă componentă a activităţii Fundaţiei Noi Orizonturi o constituie organizarea de
programe de internship şi programe off campus în cadrul cărora participă studenţi de la
colegii din Statele Unite (Gordon College, Calvin College, Northwestern College). Programele
durează un semestru (3 luni) şi anual Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte aproximativ 10
studenţi de la universităţile mai sus menţionate, care contribuie activ la dezvoltarea
programelor Fundatiei.
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Programul VIATA

VIATA este o tabăra de educaţie prin aventura al cărei suport tehnic a fost construit de
Project Adventure USA (www.pa.org) in anul 1999, primul curs de aventura de acest fel in
România, construit după standardele internationale in vigoare. In fiecare vara, timp de o
saptamana, beneficiază de acest program 500 de adolescenţi din toate judeţele din tara.
Pana in anul 2005 programul a fost oferit gratuit tinerilor din familiile dezavantajate
Activitatile programului includ: curs de frânghii (un set de cabluri suspendate la
semi-inaltime sau la inaltime pe care participanţii trebuie sa le parcurgă cu ajutorul echipei),
escalada pe stanca, orientare cu busola, curs de ecologie si proiecte in folosul comunitatii,
schiţe educative, teatru, carnaval, discoteca, excursii montane.
Programul VIATA 2008 s-a desfăşurat in Masivul Straja, in perioada 2 iulie - 31 august.
Programul taberei a fost precedat de o saptamana de antrenament la care au participat 4
lideri seniori, 10 lideri aplicanti, 3 lideri juniori, 4 persoane in staff si 1 voluntar american
In jur de 500 de tineri si copii au participat la tabăra din anul 2008. Printre beneficiari
s-au aflat: membri ai cluburilor IMPACT din Uricani, Bucuresti si Timisoara, membri IMPACT
din Iasi, Roman, Severin si Uricani, participanti provenind din Valea Jiului si organizatiile
Vasiliada din Craiova si Salvati Copiii din Petrila, participanti de la Organizatia Ovidiu Rom
din Bucuresti si Bacau, World Vision Craiova, si Organizatia Caritas din Petrila.
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Programul VIATA Corporate Adventure
In anul 2008, Fundatia Noi Orizonturi a continuat implementarea programului VIATA
Corporate Adventures, specializat in organizarea de sesiuni de team building pentru firme.
Printre organizatiile care au beneficiat de programele din cadrul VIATA Corporate in anul
2008 se numara: Johnson Controls Romania (29 feb – 2 martie si 4 -6 iulie); ALD Automotive
(BRD) (26 – 28 septembrie) si Word Vision Craiova (10 – 11 octombrie).
Veniturile realizate în urma acestui program de teambuilding contribuie la sustinerea
financiara a programelor de educaţie pentru tineret VIATA şi IMPACT.
Training-uri internationale organizate de FNO
In perioada 15-22 septembrie 2008, in zona masivului Straja (Lupeni, jud.
Hunedoara) a avut loc cursul de formare “Service Learning and Outdoor Education Training”
(SLOET) la care au luat parte 25 de tineri voluntari si coordonatori de proiecte de tineret din
4 tari:
Armenia - Federation of Youth Clubs
Bosnia - Youth Communication Centre
Estonia - Estonian UNESCO Youth Association
Romania – Fundatia Noi Orizonturi
Scopul proiectului a fost de a transfera participantilor instrumente si metode
specifice invatarii prin serviciu in folosul comunitatii si din sfera educatiei prin aventura,
pentru imbunatatirea competentelor si atitudinilor specifice ale participantilor in lucrul cu
tinerii. Printre obiectivele proiectului s-au numarat:
 dezvoltarea si imbunatatirea abilitatilor si cunostintelor din sfera educatiei nonformale, in general, si despre invatarea prin serviciu in folosul comunitatii si educatia
prin aventura, in special;
 imbunatatirea comunicarii in echipa si a motivatiei participantilor de a demara
proiecte de invatare prin serviciu in folosul comunitatii la nivel local/national;
 dezvoltarea de atitudini pro-active in rândul membrilor ONG-urilor partenere si, de
asemenea, printre beneficiarii directi ai partenerilor proiectului;
 identificarea asemanarilor si diferentelor dintre problemele sociale cu care se
confrunta tarile participante la curs, si a metodelor de abordare a acestora, folosind
instrumentele specifice acestui proiect: serviciul in folosul comunitatii si educatia
prin aventura;
 dezvoltarea sentimentului de responsabilitate comuna pentru viitorul comunitatilor
locale, precum si la nivelul intregii comunitati europene;
 organizarea unui training pentru propria organizatie, odata intorsi in tarile de origine
si inceperea utilizarii metodelor invatate, infiintând un club de initiativa comunitara
pentru tineret.
Proiectul a fost finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune.
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Programul IMPACT

Anul 2008 a însemnat pentru cluburile IMPACT continuarea seriei de proiecte in folosul
comunitatii, pe diferite teme de relevanta pentru beneficiari locali dar si aparitia
oportunitatii de a replica modelului IMPACT in 145 de scoli si licee din tara cu sprijinul Nokia
si International Youth Foundation.
Mai jos sunt prezentate pe scurt proiectele de serviciu in folosul comunitatii concepute si
implementate de membrii cluburilor IMPACT din regiunile in care Fundatia Noi Orizonturi
gazduieste cluburi de tineret.
Proiecte nationale
Proiectele nationale sunt acele proiecte care s-au intamplat in mai multe regiuni si sunt
coordonate de staff-ul FNO si in general isi propun motivarea si trecerea la un alt nivel – mai
dificil al activitatii cluburilor.
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Campania Esti Spectator? Ia ARTitudine!
Si iata ca a mai trecut an de cand tineri voluntari, artisti amatori sau profesionisti, s-au
implicat, alaturi de cluburile IMPACT, in 2007, in campania Esti Spectator? Ia ARTitudine! si
festivalul cu acelasi nume din Bucuresti. Terasa La Motoare a fost plina, si aproximativ
10.000 de beneficiari din toata tara s-au alaturat intr-un efort comun pentru a se exprima
pentru promovarea nondiscriminarii la nivel national folosind ca metoda de interventie
culturala
Teatru
Forum.
Fundatia Noi Orizonturi, Asociatia A.R.T. Fusion si Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii si-au unit din nou fortele in 2008 pentru a activa, prin mijloacele artei
participative, constiinta tinerilor privind problematica discriminarii si a intolerantei la nivel
local in Bucuresti, dar si la nivel national in: Timisoara, Slobozia, Constanta, Valea Jiului, Iasi.
Tineri lideri pentru o comunitate mai buna
Crearea de oportunitati reale de implicare pentru tinerii activi in structuri de initiativa si
voluntariat reprezinta o prioritate permanenta pentru organismele neguvernamentale care
sustin dezvoltarea personala a tinerilor, precum si a comunitatilor din care provin. Fundatia
Noi Orizonturi si Centrul National de Voluntariat ProVobis incurajeaza procesele de formare
si dezvoltare pentru tineri, valorizand competentele acumulate de catre beneficiarii acestor
programe de dezvoltare prin proiecte in care sunt implicati toti membrii comunitatilor
locale. Rezultatul direct al acestei preocupari comune il reprezinta un proiect dezvoltat in
parteneriat, in care sunt implicate 6 comunitati (Craiova, Iasi, Slobozia, Timisoara, Uricani si
Vladesti-Valcea) prin intermediul a 3 cluburi IMPACT si a 3 Centre Locale de Voluntariat.
Proiectul este finantat de catre Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune si are
drept scop formarea de tineri lideri in comunitatile locale, prin desfasurarea de sesiuni de
formare si stagii de invatare prin experienta practica, valorificate prin initierea si
coordonarea de proiecte cu un vizibil impact asupra comunitatilor implicate. Proiectele vor
fi initiate si coordonate de catre tinerii lideri, sub indrumarea unor mentori cu experienta in
cadrul proiectelor de tineret, iar in activitati vor fi angrenate cat mai multe structuri publice
si ale societatii civile. La finalul proiectului “Youth leadership for a better community”
(februarie 2009) cei 18 tineri vor avea cunostintele si experienta practica necesara pentru a
actiona ca lideri locali si de a atrage si alti tineri in activitati de voluntariat si serviciu in
folosul comunitatii.
Campania nationala Traieste Verde!
Traieste verde! este mesajul pe care il transmit cele 10 cluburi de initiativa locala
comunitara IMPACT, in cadrul unui proiect derulat de Fundatia Noi Orizonturi cu sprijinul
financiar al Comisiei Europene, prin programul Tineret in Actiune. In perioada 15 ianuarie –
15 decembrie 2008, activitatile campaniei vor implica 7 comunitati locale (Bucuresti,
Constanta, Iasi, Roman, Slobozia, Timisoara si Uricani) in diseminarea valorilor cetateniei
active in general, si de protejarea mediului inconjurator, in particular. Scopul campaniei este
de a implica actorii locali (institutii publice, organisme ale societatii civile, canale mass8

media) din comunitatile vizate, in promovarea unei atitudini responsabile fata de mediul
inconjurator, la nivelul intregii comunitati.
Cluburile IMPACT desfasoara, in parteneriat cu institutii publice locale (primarii, institutii de
invatamant) activitati de colectare a deseurilor de hartie in scoli si plantare de copaci in
spatiile publice cu ocazia Zilei Pamantului (22 aprilie); celebrarea Zilei Europei pe data de 9
mai prin reprezentatii de Teatru Forum si dezbateri pe tema cetateniei europene. In luna
octombrie se va desfasura simultan in toate orasele implicate in proiect, o campanie
stradala de ecologizare a unei zone verzi din fiecare comunitate, ce va viza importanta
procesului de reciclare si a implicarii active a fiecaruia in protejarea mediului inconjurator.
Alatura-te tinerilor voluntari IMPACT in fiecare activitate si invata sa traisti verde!
Suntem Voluntari!
Pe 5 decembrie 2008, Fundatia Noi Orizonturi in parteneriat cu ProVobis a sarbatorit ziua
internationala a Voluntariatului cu copiii IMPACT si liderii din Valea Jiului.Aproximativ 45 de
copii, membrii impact cu vechime de la 5 ani la 6 luni, au fost prezenti pentru a fi
recunoscuti pentru munca pe care o depun in folosul comunitatii lor. Un articol despre
voluntariat a fost publicat in ziarul local numit "Ziarul" si cativa participanti cheie au fost
mentionati.
A avut loc o expozitie de arta, pentru care copiii IMPACT au facut planse pe tema "Ce
inseamna voluntariatul pentru ei" - majoritatea au folosit imaginea unei maini pentru a
exprima ceea ce cred ei ca inseamna voluntariatul. Ca voluntar folosesti mainile dar si
mintea, energia si inima pentru a-i ajuta pe altii. Ideea de a celebra acest eveniment a venit
atunci cand doi voluntari au avut o tema de la o organizatie pro-voluntariat numita
"ProVobis", care au explicat ca recunoasterea meritelor voluntariatului in Romania este
foarte dificila.In zilele noastre voluntarii, sunt primiti cu cinism si indiferenta in mare parte
din cauza voluntariatului "obligatoriu" din perioada comunismului. Pentru a celebra munca
voluntara este important pentru ca subliniaza importanta ei in societate si recunoaste
implinirea adusa de serviciu in folosul comunitatii.
Fundatia Noi Orizonturi si ProVibs simt ca este important sa ii recunoastem pe cei care isi
folosesc timpul liber pentru a se implica activ in facerea de bine.
Proiecte ale cluburilor IMPACT din Valea Jiului
Cele mai importante activitati si proiecte ale cluburilor
IMPACT 1, Lupeni - Speed Bumps – proiect ce se afla in desfasurare ; Halloween party –
pregatirea unei bal mascat pentru membrii IMPACT din Valea Jiului, concurs de dans si
jocuri energizante ; Spiritul Craciunului – proiect care a presupus strangere de fonduri in
vederea pregatirii unor pachete pentru batranii de la azilul de batrani "Glasul
penticostalilor" şi un spectacol de colinde organizat impreuna cu IMPACT Nihil Sine Deo in
sala de mese a azilului.

9

IMPACT 2, Lupeni - Singur acasa – proiect desfasurat in parteneriat cu Gradinita “Lumea
Copiilor”. Membrii IMPACT au conceput un set de materiale informative si piese de teatru
dedicate copiilor prescolari dar si parintilor acestora. Prin aceasta, voluntarii clubului au
dorit sa-i facă pe copiii de grădinită să înteleagă cum să răspundă la unele situatii cu care sar putea confrunta atunci când sunt singuri acasă (de ex: incendiu, inundatii, etc.). De
asemenea s-a dorit informarea parintilor cu privire la riscurile la care sunt supusi copiii
atunci cand sunt lasati singuri acasa sau nesupravegheati precum si cresterea gradului de
responsabilitate a parintilor fata de aceste situatii. ; Noua ne pasa. S.O.S. Suspina natura! A
fost o continuare a proiectului desfasurat in 2007 si finantat de FDSC. Scopul proiectului a
fost acela de a constientiza elevii din comunitate cu privire la efectele pe termen lung a
defrisarilor. In primavara acestui an membrii clubului au participat la plantarea de puieti de
brad in zone despadurite impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic. ; Esti spectator? Ia
ARTitudine. Proiect national, desfasurat de Fundatia Noi Orizonturi si asociatia ART Fusion,
prin cluburile IMPACT. "Esti spectator? Ia artitudine!" este o campanie sociala de atitudine
menita sa activeze, prin mijloacele artei participative (muzica, teatru forum, fotografie,
film), constiinta tinerilor in vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si a
discriminarii fata de grupurile vulnerabile la aceste probleme sociale. Membrii clubului
IMPACT 2, Lupeni au fost implicati prin organizarea unei campanii de animatie stradala si
organizarea a doua piese de teatru forum desfasurate astfel: in cadrul Grupului Scolar
Industrial Minier Lupeni, avand ca tematica Discriminarea profesorilor si la Cinematograful
municipiului Lupeni, cu tema Discriminarea femeii. ; One Level up. Acest proiect si-a propus
initierea de catre tineri a unor proiecte antreprenoriale cu finalitate indreptara spre
beneficiul final al comunitatii dar si al propriei dezvoltari. Proiectul isi doreste imbunatatirea
dialogului tinerilor cu reprezentantii autoritatilor locale in vederea initierii de parteneriate
pentru implementarea de catre tineri de proiecte antreprenoriale in beneficiul
comunitatilor locale in care activeaza. Clubul IMPACT 2, Lupeni – a participat cu 2 proiecte si
a fost unul din castigatorii premiului de 800 de euro, cu proiectul antreprenorial de
promovare a turismului montan: “Straja in miscare”; Tabara Nationala IMPACT, Retezat,
Poiana Pelegii. Scopul acestei tabere l-a constituit creşterea gradului de responsabilitate
personală în ceea ce priveşte ocrotirea mediului înconjurător. ; Deschide-ti sufletul.
Membrii clubului IMPACT 2 Lupeni, au observat ca foarte multi oameni sunt internati in
spitale si nimeni nu se intereseaza de soarta lor. Astfel, pe parcursul a 3 luni, membrii au
efectuat o serie de vizite saptamanale la un numar de 24 de pacienti din cadrul Spitalului
Municipal Lupeni. Tinerii de la IMPACT si-au propus nu numai intelegerea mecanismelor de
functionare a unui spital, a modului in care sunt tratati pacientii in aceasta institutie dar si a
felului in care poate fi promovat un stil de viata sanatos. ; Craciuniada. Scopul acestui
proiect a fost de a colecta jucarii din scolile si liceele din Lupeni. In perioada 1-18 decembrie
in fiecare scoala au fost amplasate cutii si saci pentru colectarea jucariilor. Beneficiarii au
fost aproximativ 80 de copii din cartierul Stefan, Lupeni.
IMPACT Evolution, Uricani - Esti spectator? Ia ARTitudine! Proiect national, desfasurat de
Fundatia Noi Orizonturi si asociatia ART Fusion, prin cluburile IMPACT. "Esti spectator? Ia
artitudine!" este o campanie sociala de atitudine menita sa activeze, prin mijloacele artei
participative (muzica, teatru forum, fotografie, film), constiinta tinerilor in vederea luarii de
atitudine pozitiva in fata indiferentei si a discriminarii fata de grupurile vulnerabile la aceste
probleme sociale. In urma campaniei incepute la Bucuresti si a festivalului desfasurat acolo
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in mai , clubul IMPACT Evolution a facut o piesa de teatru-forum pe tema influentei
anturajului in viata tinerilor, in special in viata unei fete. Cu aceasta piesa membrii clubului
au mers la liceul Teoretic « Mihai Eminescu » din Petrosani si la un liceu din Deva.
Reprezentarea piesei a avut un mare succes in ambele licee. ; Lasa Mess-ul! Ia o carte! –
Membrii voluntari de la IMPACT au observat ca tineretul se indeparteaza tot mai mult de
carti, prilej cu care au demarat un proiect prin care si-au dorit sa readuca in atentia tinerilor
cartea. Dupa o campanie de promovare a proiectului si de anuntare a functionabilitatii
bibliotecii, tinerii de la IMPACT au desfasurat in fiecare sambata(incepand cu data de 15
noiembrie si terminant cu data de 20 decembrie) activitati cu tinerii din oras, grupati pe
varste, in cadrul bibliotecii. Pe langa jocurile, filmele si cartile sau povestile dezbatute in
cadrul activitatilor, tinerii din orasul Uricani au avut posibilitatea sa participe la diferite
concursuri pe diferite teme derivate din activitatile precendente.; IMPACT celebration –
Membrii clubului au organizat o excursie in Straja pentru a celebra al 4-lea an de existent.
IMPACT Best Hurricane, Uricani - Traieste verde ! – este un proiect national in cadrul caruia
membrii clubului au dezvoltat proiecte ecologice pe parcursul intregului an. Dintre acestea
mentionam: activitati de ecologizare in diverse zone ale orasului Uricani, concursuri
interscolare, prezentari avand ca tematica ecologia, activitati de animatie stradala si teatru
forum.
IMPACT New Generation, Petrosani - Esti spectator? Ia ARTitudine! Proiect national,
desfasurat de Fundatia Noi Orizonturi si asociatia ART Fusion, prin cluburile IMPACT. "Esti
spectator? Ia artitudine!" este o campanie sociala de atitudine menita sa activeze, prin
mijloacele artei participative (muzica, teatru forum, fotografie, film), constiinta tinerilor in
vederea luarii de atitudine pozitiva in fata indiferentei si a discriminarii fata de grupurile
vulnerabile la aceste probleme sociale.Proiectul a implicat membrii clubului in organizarea
unei campanii de animatie stradala. ; MOL - spatii verzi - proiect de ecologizare, prin care
tinerii au ajutat la amenajarea unei zone din incinta Liceului Dimitrie Leonida din Petrosani.
Elevii au amenajat spatial, au facut banci si mese. ; O viata mai curata pentru comunitate ! proiect prin care scolile au fost sustinute (au primit roabe, manusi, saci menajeri) si
incurajate sa amenajeze spatii verzi din jurul scolii. A avut loc o expozitie de desen pe tema
ecologica, iar cele mai bune a fost premiate.
IMPACT Nihil Sine Deo - Sexul e placere. Dar HIV...? multi elevi isi incep viata sexuala inca
din liceu, iar statisticile dovedesc ca un numar foarte mare de persoane sunt afectate de
aceasta boala, majoritatea fiind adolescenti. Denumirea proiectului vine din dorinta de a
pune un semn de intrebare tinerilor care cred ca folosind prezervativul riscurile de infectare
cu HIV nu exista. ; Targul de Craciun. Membrii clubului au organizat un spectacol colinde,
scenete, pantomime cu scopul de a strange fondue pentru familii nevoiase.
IMPACT Herepeia
Acest club si-a inceput activitatea la sfarsitul anului 2008 in cadrul Fundatiei
Herepeia din Petrosani si inca nu a desfasurat nici un proiect
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Proiecte ale cluburilor IMPACT din Cluj Napoca
Cele mai importante activitati si proiecte ale cluburilor
IMPACT Barnutiu – „ Spiridusii lui Mos Craciun”, proiect social care a avut ca scop actiunea
de strangere de fonduri pentru acizitionarea de cadouri de Craciun destinate copiilor din
centrul de plasament nr.1 „Prichindel”;
IMPACT Baritiu – „O lume minunata pentru toti copii”, proiect social care a avut ca scop
strangerea de fonduri pentru cadouri pentru 10 copii institutionalizati de la orfelinatul „Sf.
Maria”;
IMPACT Mihai Eminescu – „Carnavalul lui Mos Craciun” a constat in organizarea unui
eveniment caritabil pentru 20 de copii internati la spitalul de oncologie din Cluj Napoca; la
evenimentul caritabil au participat 150 de elevi si s-au strans atat bani cat si produse;
IMPACT Brancoveanu – Coltul Verde, proiect de amenajare a scolii din punct de vedere
estetic;
IMPACT Lucian Blaga – „Un zambet pentru o carte”, eveniment de strangere de fonduri
pentru carti avand ca beneficiari tinerii din orfelinatul Grigorescu;
IMPACT Balcescu – „Un Craciun cu IMPACT”, proiect ce a constat in strangerea de fonduri
pentru materiale didactice si coordonarea unor activitati distractive pentru tinerii ce isi
petrec dupamiazele in centrul Familia Regasita;
IMPACT Vaida Voievod – „Si eu pot fi mai bun de Craciun” strangere de fonduri penru un
azil de batrani, Cluj Napoca;
IMPACT Lazar – „Colinda din suflet”, proiect de promovare a valorilor si traditiilor
romanesti;
IMPACT Cosbuc – „Bucuria de a darui”, proiect de strangere de fonduri si alimente pentru
batranii si copii defavorizati din Baia de Aries si organizarea unui concert de colinde pentru
acestia;
IMPACT Traiana Darjan – „Noi suntem Mos Craciun”, strangere de fonduri pentru
achizitionarea de cadouri de Craciun pentru copii cu situatii materiale precare din clasele IIV din scoala.
Participări internaţionale ale membrilor si liderilor IMPACT
In anul 2008, membrii IMPACT au participat din partea Fundaţiei Noi Orizonturi la
următoarele proiecte/conferinte/training-uri nationale si internationale.
Traininguri si participari international ale membrilor si liderilor IMPACT (8 membri
beneficiari)
Once upon a time Serbia (3)
IMPACT 2 – George Apostoleanu
IMPACT Evolution – Claudius Rosca, Bogdan Borta
Behavioral disorder, Croatia (3)
IMPACT 2 – Tiberiu Culidiuc
IMPACT 1 – Andrada Suciu
IMPACT Evolution – Gabriela Niculae
Intercultural competences, Luxemburg (1)
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IMPACT 2 – Tiberiu Culidiuc
Cultural youth work as a tool in Intercultural learning, Finlanda (1)
IMPACT Evolution – Evelina Ursu
Becoming Citizens, Italia (1)
IMPACT Evolution – Vali Popescu
Active Citizenship, Georgia
IMPACT Evolution – Vali Popescu
Traininguri nationale - membri si lideri IMPACT (27 membri beneficiari)
Teatru Forum, Petrosani: (12)
IMPACT 2 – Cristi Boldi, Valentin Costanciuc, Daniel Barsan, Claudiu Busuioc,
Adriana Ghenade, Catalin Chiritoiu, Catalin Dumitrescu
IMPACT 1 – Diana Matei , Iulian Burglechner
IMPACT Evolution – Gabriela Nicolae, Anca Anastasiu
IMPACT Best Hurricane – Andreea Ursu
Animatie Stradala, Bucuresti (4)
IMPACT 2 – Alina Condurache, Emanuela Panti
IMPACT 1 – Andrada Suciu
IMPACT Evolution – Sorina Rusu
Esti spectator?Ia ARTitudine!, Bucuresti (3)
IMPACT Evolution – Ursu Evelina, Anastasiu Anca, Nicolae Gabriela
E-lidereaza-te, Straja (4)
IMPACT Evolution – Claudius Rosca, Macoviciuc Roxana, Anastasiu Anca,
Moise Alin
Voluntariatul se invata!, Sulina (3)
IMPACT 2 – Emanuela Panti
IMPACT Nihil Sine Deo – Nelutu Trifan
IMPACT Best Hurricane – Lavinia Cocora
Training Animatori sociali, Mamaia (1)
IMPACT 2 – Emanuela Panti
Programul de internship FNO – Northwestern College
In anul 2008, Fundatia Noi Orizonturi a gazduit ca intern un student de la colegiul
Northwestern din Statele Unite. In cadrul programului de practica pe care l-au realizat la
FNO, acesta a avut ocazia sa se implice in numeroase activitati relevante pentru organizatie,
avand in acelasi timp posibilitatea de a invata lucruri noi despre realitatile romanesti. Kailen
Fleck a participat la intalnirile membrilor IMPACT Bucuresti si la sesiuni de training al
liderilor de club precum si la coordonarea diverselor proiecte in folosul comunitatii.
Programul „ Romanian Semester Abroad” – Northwestern College
In anul 2008, 6 studenti de la Northwester College din SUA au petrecut un semestru in
programul nostru. Ei au urmat cursuri de: teorii ale dezvoltarii, teologia ortodoxa in
contextul dezvoltarii, Cultura si istorie Romaniei, Educatie Experientiala, Limba Romana. Ei
au activat si ca lideri IMPACT in cluburile din Valea Jiului.
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Programul Viata Corporate Adventures
VIATA Corporate Adventures este un program al Fundatiei Noi Orizonturi specializat in
organizarea de stagii de team bulding pentru firme si organizatii. Obiectivele urmarite prin
programul VIATA Corporate sunt urmatoarele: promovarea lucrului in echipa, dezvoltarea
capacitatii de leadership, descoperirea de sine, asumarea riscului, gestionarea conflictelor,
planificarea gandirii strategice. Metodele utilizate in cadrul programului cuprind: curs de
outdoor specializat, activitati complexe interactive, sesiuni de debriefing si transfer al
activitatii la locul de munca, sesiuni de evaluari si feedback.
Printre organizatiile care au beneficiat de programele din cadrul VIATA Corporate in anul
2008 se numara: Johnson Controls Romania (29 feb – 2 martie si 4 -6 iulie; ALD Automotive
(BRD) (26 – 28 septembrie) si Word Vision Craiova (10 – 11 octombrie).
Veniturile realizate în urma acestui program de teambuilding contribuie la sustinerea
financiara a programelor de educaţie pentru tineret VIATA şi IMPACT.

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