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Misiunea Fundaţiei Noi Orizonturi, fondată în anul 2000 în
Valea Jiului, este să inspire tinerii să conducă și să producă
schimbări sociale. Facem acest lucru inovând și susținând
modele de educație prin experiență, care-i împuternicesc pe
tineri să se dezvolte pe sine, comunitatea și lumea în care
trăiesc!

În 2015, Fundația Noi Orizonturi a primit premiul pentru
Proiectul de Voluntariat al Anului în Domeniul Activism și
Drepturile Omului cu proiectul „Educația nonformală. TOT
Educație”, la Gala Națională a Voluntarilor, eveniment
organizat de Federația VOLUM.
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Ilustrațiile de la paginile 4-5 au fost realizate pro-bono de artiștii Tea Tomescu, Radu Pose, Ioana Sopov și Andrei Ogradă în cadrul proiectului
„Conectează-te la comunitate”. Fondurile încasate din vânzarea tricourilor imprimate cu ilustrațiile lor, care pot fi comandate de la
www.printoteca.ro/impact, merg către Programul IMPACT al FNO.

2015:
turbulență versus
stabilitate

Anul 2015 a început, de asemenea, cu un efort adevărat
de a integra programele VIAȚA și IMPACT. Am ținut în
inimă acest obiectiv pentru cel puțin șapte ani, iar Ilie s-a
declarat „pentru” de cel puțin câțiva. Este extraordinar să
vezi cum acest lucru prinde formă și planul pentru noul
curs de frânghii pentru Tabăra VIAȚA începe să dea roade.
Terenul a fost donat și toate piesele sunt pe poziții,
așteptând ca mecanismul să se pună în mișcare.
Este extraordinar de important, pentru că această nouă
variantă de tabără va permite o experiență memorabilă în
natură pentru tineri și o semnificativă reducere a
costurilor – deci un efect și mai puternic!

În 2010 am ținut un discurs în fața echipei, în care am
folosit metafora unui avion și a unei flote de avioane,
pentru a descrie creșterea mișcării care a devenit IMPACT.
Coordonarea acestor eforturi, în special a creșterii
mișcării IMPACT, prespune importante competențe
tehnice, dar, mai important, competențe de relaționare.
Cercetătorii din domeniul industriei aeronautice duc
analogia și mai departe, arătând că, de cele mai multe ori,
prăbușirile nu se datorează erorilor tehnice ale acestor
mașinării incredibil de complexe, ci pur și simplu eșecului
comunicării, tributar, de cele mai multe ori, mândriei,
aroganței și refuzului de a lucra împreună.
În opinia mea, 2015 este anul potrivit pentru a readuce în
discuție metafora avionului, pentru că a fost cel mai
semnificativ și memorabil an din istoria Fundației Noi
Orizonturi. Memorabil: ca atunci când, pe durata unui
zbor, turbulențele sunt atât de mari încât nici măcar nu ți
se mai servește mâncare.

DANA BATES
co-fondator

2015 a adus multe schimbări semnificative pentru Noi
Orizonturi, inclusiv angajarea unui nou director
operațional, Anca Gaidoș. Întregul proces a fost similar
unei turbulențe, pentru că schimbarea directorului
operațional a fost foarte dificilă, precum pierderea unui
drag copilot alături de care ai zburat timp de peste 10 ani.
Dar am trecut de turbulență. Și avem alături un nou
copilot care a redresat avionul și-l face să zboare.

Pe lângă schimbările programate și creștere, 2015 a fost
un an important și pentru clarificarea valorilor noastre.
Toate programele Noi Orizonturi vizează dezvoltarea
valorilor, dar nu am putut răspunde ușor care valori, și,
odată identificate – de ce tocmai acestea? După ani de
dezbateri, am rămas la o foarte importantă listă numită
Valori în Acțiune (ViA). Este o listă de 24 de valori - cel mai
apropiat lucru de ceea ce putem numi un set universal de
valori sau, mai bine spus, de trăsături forte de caracter.
Are o uriașă încărcătură de validitate științifică într-o
zonă în care cu greu poți fi științific; are o cantitate
enormă de instrumente de cercetare; curge dintr-o bază
de atribute apropiate dezvoltării și se potrivește bine
pedagogiei experiențiale sau învățării prin practică și
multe alte motive.
De fapt, 2016 va pioniera lansarea studiului ViA pentru
tineri în română!

“A fost cel mai memorabil an din
istoria FNO”

Multe semințe au fost plantate în 2015 – sau, ca să
păstrăm metafora - multe avioane au fost lansate, pentru
a zbura în 2016. Grantul de la Fundația Mott și lansarea
Școlilor Comunitare; proiectul de eco-turism al RAF și
multe altele. 2015 a fost anul în care a început să prindă
formă și oferta pentru Școala Altfel, care a atras atenția
pe plan național, sărind de la mai puțin de 50 de școli în
2014, la peste 150 în 2015. Iar acest subiect a fost pus pe
radarul Ministerului Educației ca niciodată până acum!

Sunt multe, multe alte lucruri care pot fi scrise despre
2015. A fost anul marilor turbulențe, cum am spus mai
sus, dar și al stabilizării și promovării calității și cantității
IMPACT-ului. Multe avioane ale Noi Orizonturi decolează
și zboară în jurul lumii. Iar ca fondator al Noi Orizonturi,
rămân, personal, la fel de dedicat ca și până acum puterii
educației prin experiență de a tranforma vieți și
comunități – și știu că și membrii echipei simt la fel. Astfel
că sunt încântat să văd unde vom zbura împreună atât în
viitorul imediat, cât și pe termen lung!

IMPACT (împreună cu fratele mai mare SKYE) continuă
misiunea noastră de creștere internațională în
Cambodgia și Sri Lanka, printre altele. Conform
rapoartelor partenerilor internaționali, adunate de Kelly
Organ, numărul cluburilor a ajuns, în 2015, la 167!
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Clădită să
dureze
Nu cred că este cineva din sectorul nonprofit care să nu fi
auzit măcar despre conceptul de sustenabilitate.
Finanțatorii au avut grijă să-l definească, global dar și pe
felii (financiar, replicabilitate de model intra sau
extra-organizațional etc) iar organizațiile s-au străduit să
găsească soluții care să primească un scor bun, la
evaluare. Iar realitatea - cu haosul, crizele financiare,
schimbările legislative, incapacitățile instituțiilor statului
- a oferit suficiente argumente pentru ca multe idei și
proiecte frumoase să se oprească, odată cu încheierea
finanțării.
Am lucrat aproape toată viața mea în sau pentru sectorul
nonprofit și credeam că știu ce este cu această
sustenabilitate, dar lecția adevărată am primit-o în cei doi
ani în care am lucrat în sectorul de business, într-o firmă
de consultanță și training pentru dezvoltare managerială.
Într-o lume în care clienții cereau să li se spună „cum” și
„ce” să facă, noi îi împingeam să înceapă prin a explica
„de ce”. În continuare cred că eram înaintea vremurilor și
că puțini au crezut că îi va ajuta cu adevărat această
abordare.

ANCA GAIDOȘ

director operațional
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Tot atunci l-am descoperit pe Jim Collins și studiile lui
pe companii excelente, bune sau durabile. Și a venit
astfel și confirmarea adevăratei sustenabilități –
credința în schimbarea pe care o aduce în societate
ideea, proiectul, produsul tău și capacitatea de a
insufla această credință celor din jur, astfel încât să
construiești cu ei o organizație care să facă acea
schimbare posibilă. Ambele pleacă de la „de ce?”.

Am avut noroc în viața mea. Noroc să dau peste
oameni și proiecte despre care s-au scris cărți și teorii.
Dintre cele frumoase. Noroc să cunosc și să lucrez
pentru o organizație care a fost clădită să dureze.
Pentru că, așa cum scrie în cărți, a fost clădită pe o
viziune de schimbare a oamenilor, prin educație. În
organizația aceasta este un cult al „dă tot ce poți mai
bun, ca să schimbi acum ceva în mai bine”. Și este
molipsitor, motivant și determinant.
Organizația aceasta are 15 ani de viață și a pierdut în
anul 2015 doi oameni cheie. Dar s-a scuturat puțin și a
continuat să lucreze pentru a-și îndeplini visul. A
trebuit să alerg să-i prind din urmă ritmul și să mă
aliniez la bătăile inimilor oamenilor ei.

“ La Noi Orizonturi, toată lumea
știe de ce este aici”

Pentru că toată lumea știe de ce este aici, iar
sustenabilitatea acțiunilor noastre nu este un cuvânt
ONG-ist, este un efort implicit pentru a asigura că ne
respectăm angajamentele luate în fața partenerilor
noștri - profesori, elevi, finanțatori, organizații
neguvernamentale - și un efort explicit pentru a
începe doar proiecte în care credem pe termen lung.
2015 a fost, și pentru mine și pentru organizație, un an
de început, dar și de încheiere. De stabilitate, dar și de
schimbare. De predictibilitate, dar și de suspans. De
înnoire, dar și de acumulare. Și l-am trecut cu bine,
pentru că știm „de ce”. Am avut noroc în viața mea. Să
lucrez într-o organizație clădită să dureze.
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IMPACT

CUVÂNTUL ANULUI
Dedicare.

Cluburi de Inițiativă
Comunitară pentru Tineri

Este impresionantă dedicarea liderilor profesori pentru
cluburile pe care le coordonează, în unele cazuri și de peste 10
ani! Este impresionantă blândețea și răbdarea lor; faptul că fac
voluntariat; că reușesc să fie model pentru copiii cu care
lucrează, în ciuda tuturor „furtunilor” interioare.
Aceşti profesori schimbă lumea chiar sub ochii noștri!

În 2015, rețeaua IMPACT a însemnat 130 de cluburi active
în 27 de județe din țară.
Lidia Bondiuc a devenit la începutul anului coordonatorul
rețelei naționale IMPACT - poziție nou-înființată în FNO.
Absolventă de Comunicare și Relații Publice și cu un
master în Resurse Umane, Lidia lucrează pentru FNO din
martie 2013.
În afară de preluarea coordonării rețelei de cluburi
IMPACT, ea a coordonat în 2015 prima competiție de
proiecte pe advocacy a Fundației - „Fii vocea comunității
tale!”.

Tea Tomescu

LIDIA BONDIUC
coordonator rețea IMPACT

Când am preluat cluburile. Dacă până atunci, coordonatorii
locali și regionali vizitau cluburile și le țineau la curent cu toate
oportunitățile oferite de FNO, liderii au fost nevoiți să se
obișnuiască, dintr-o dată, cu un nou tip de coordonare, făcută
de o persoană cu care unii nu se auziseră, poate, nici măcar la
telefon.
S-a întâmplat să nu știe la cine să apeleze, când întâmpinau o
dificultate sau aveau o nelămurire. Încă mă aflu în punctul în
care încerc să stabilizez această relaţie cu liderii, astfel încât să
vină cu toată încrederea către mine.

CE A ÎNSEMNAT 2015

Pentru mine personal a însemnat asumarea unei
responsabilităţi foarte importante - preluarea tuturor
cluburilor IMPACT cu o vechime de peste doi ani. În cifre,
asta înseamnă comunicarea directă cu 93 de cluburi: 321
de profesori şi aproape 2.800 de elevi. Pentru program, a
însemnat crearea de noi contexte care să îi provoace pe
impacți să înveţe cât mai mult despre ei şi comunitate.
Astfel, am introdus competiţii pe teme noi sau metode
noi, cum ar fi Diversitate (folosind metoda animaţiei
stradale) sau Advocacy. Am organizat traininguri tematice
şi schimburi de bune practici. Prin proiectele coordonate
de colegii mei Cătălina, Andreea şi Adi am reuşit şi anul
acesta să menţinem reţeaua IMPACT activă și dornică să
facă bine.

CEL MAI GREU MOMENT

CEL MAI FRUMOS MOMENT

Schimbul de bune practici organizat în septembrie la Băile
Tuşnad, la care au participat peste 40 de membri şi lideri
IMPACT din 20 de cluburi implicate în implementarea unor
campanii de advocacy locale.

Radu Pose

Atunci am avut ocazia să-i cunosc pe liderii cu care ținusem
legătura prin telefon şi e-mail și m-am molipsit de energia,
entuziasmul şi de încrederea că “o să fie bine, pentru că nu
renunţăm noi aşa uşor…”.
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LECȚII

De la liderii IMPACT am învăţat să fac lucrurile cu inima
deschisă şi iubire, având încredere că astfel voi reuşi ceea
ce îmi propun. De la tinerii IMPACT am învăţat despre curaj
şi creativitate și despre transformarea provocărilor în
oportunități.
De la colegii mei am învăţat despre pasiune şi
determinare; nu avem o misiune uşoară - de a crea o
generaţie de tineri cu valori morale puternice şi pregătiţi
pentru viaţă - însă ei mi-au demonstrat în nenumărate
rânduri că împreună, asemeni unui club IMPACT, putem
muta munţi.

PRIETENI

Ioana Sopov

Una dintre persoanele pe care le-am adăugat în lista mea
de prieteni/oameni pe care-i admir este Cătălina
Chendea, de la Ministerul Educaţiei, care a fost un real
sprijin pentru programul IMPACT. Am descoperit o
persoană deschisă, care crede în educaţia nonformală şi
în profesorii deosebiţi.
Mai adaug în listă toţi liderii şi membrii IMPACT cu care am
avut ocazia să lucrez în acest an.

GÂNDURI DE 2016

Am început anul cu gândul de a pregăti oportunităţi
pentru liderii şi membrii IMPACT care să răspundă
intereselor şi nevoilor lor de învăţare; să fac cunoştinţă
publicului larg cu schimbările reale pe care le produc
tinerii şi profesorii prin proiectele lor; să consolidez relaţia
începută în 2015 cu cluburile IMPACT.

Andrei Ograda

Îmi doresc ca ei să simtă că sunt aici pentru ei, oricând au
o anumită nevoie în club.

Programul IMPACT
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DIVERSITATE

CULTURĂ

3.066Elevi

Rețeaua de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT adună în
România peste 3.000 de elevi şi 400 de profesori voluntari în
aproximativ 100 de unităţi de învăţământ din 27 de judeţe. Prin
întâlniri săptămânale – cu jocuri şi poveşti educative – şi realizarea
de proiecte de serviciu în folosul comunităţii, ghidaţi de lideri
voluntari (profesori, cel mai adesea), tinerii IMPACT devin cetăţeni
responsabili, pregătiţi să contribuie activ la schimbarea în bine a
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societății, pentru că știu să găsească soluții creative pentru
probleme reale. Prin proiectele IMPACT reuşim să ne apropiem mai
mult de acea Românie mai bună pe care ne-o dorim cu toţii: mai
puţin indiferentă şi mai mult implicată.
Aceşti tineri realizează anual peste 200 de proiecte cu teme sociale,
culturale, ecologice, proiecte de antreprenoriat social şi advocacy.
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IMPACT PENTRU
COMUNITATE
Proiectul IMPACT – model de educație pentru cetățenie
activă și implicare comunitară în rândul copiilor și
tinerilor, a fost implementat în perioada iulie 2014 –
aprilie 2016. Cu o valoare totală de 89.015 euro, acesta
este cel mai mare proiect coordonat până acum la FNO de
Cătălina Rentea. Licențiată în sociologie și cu un master în
Managementul Resurselor Umane, Cătălina a început să
lucreze cu FNO din 2009, mai întâi ca voluntar, iar din 2013
ca angajat, pe poziția de coordonator local pentru
cluburile IMPACT din Cluj-Napoca.

SCOP

Prin acest proiect ne-am propus să-i încurajăm pe tineri
să se implice în viața comunității în care trăiesc. Prin
participarea la întâlnirile săptămânale ale clubului, dar
mai ales prin proiecte de serviciu în folosul comunității,
tinerii au învățat să fie mai atenți la problemele celor din
jur și să vină cu idei pentru rezolvarea lor; să se cunoască
mai bine și să construiască prietenii solide; să lucreze mai
bine în echipă; să comunice mai bine; să găsească sprijin.

CĂTĂLINA RENTEA
manager de proiect

CEL MAI GREU OBIECTIV

Să îi identificăm pe acei profesori dispuși să își dedice din
timpul lor liber pentru a face o diferență în educația
elevilor. A fost greu, pentru că sistemul de învățământ nu
încurajează voluntariatul și pentru că nu toți profesorii
sunt pregătiți pentru a dezvolta un alt gen de relație cu
elevii lor, bazată pe joc, pe încredere și respect reciproc.

SURPRIZA

DIFERENȚA

IMPORTANȚA PENTRU FNO

LECȚIA

Bucuria copiilor. Ei sunt încântați că fac ceva practic, că
implicarea lor contează pentru cineva, că își pot face
auzite ideile, că pot alege ce și cum să dezvolte.

Prin acest proiect am reușit să lărgim rețeaua IMPACT cu
22 de cluburi și ni s-a confirmat încă o dată că intervenția
pe care o avem în școli are rost – profesorii își dezvoltă
competențe de buni facilitatori, iar tinerii se tranformă în
cetățeni activi.
La nivel organizațional, proiectul ne-a permis să
dezvoltăm un sistem de evaluare a competențelor
impacților și să ne perfecționăm pe comunicare și
adunare de fonduri.

Cred că diferența cea mai mare este la nivelul copiilor.
Acum știu că trebuie doar să vrei ca să poți repara ceva.
Până să se implice în IMPACT nu își puteau imagina că ei
au o putere așa de mare.

Am învățat că în România există profesori extraordinari.
Oameni care, în ciuda faptului că sunt prost plătiți, au
puterea și dorința de a face ceva în plus pentru elevii lor.
Deși sunt implicați în multe dintre proiectele școlii, își fac
timp să petreacă și cu elevii de la IMPACT două ore pe
săptămână.
Sunt profesori care, în ciuda rigidității sistemului de
învățământ, reușesc să-și creeze relații extraordinare cu
elevii lor, să îi ajute să „prindă aripi”.
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CONECTEZĂ-TE
LA COMUNITATE
Licențiată în asistență socială și teologie, Andreea
Băltărețu, a urmat cursurile programului de masterat
„Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală” la
Universitatea de Vest – Timişoara. În sectorul
neguvernamental lucrează din 2002.
După o perioadă de aproximativ patru ani în care a
colaborat cu Asociația Vasiliada din Craiova, s-a alăturat
echipei FNO în 2006. Conectează-te la comunitate a fost,
și pentru ea, cea mai mare provocare de până acum la
FNO, având în vedere valoarea totală a proiectului 90.319 euro.Proiectul a fost implementat în perioada iulie
2014 – aprilie 2016.

SCOP

Creșterea nivelului de participare a copiilor, tinerilor și
adulților din România în activități de voluntariat cu arie
de intervenție națională și pe termen lung, ce stimulează
cetățenia activă.

ANDREEA BĂLTĂREȚU

manager de proiect

CEL MAI GREU OBIECTIV

Creșterea nivelului de implicare a 1.788 de copii, tineri și
adulți din România în programul IMPACT. De ce? Pentru că
indicatorul de atins a fost foarte specific și, având în
vedere că lucrăm cu voluntari, nu putem menține costant
numărul de oameni activi în program. Întotdeauna există
fluctuații de membri și lideri și nu putem avea control
asupra lor.

SURPRIZA

Numărul mare de proiecte implementate de cluburi (cu
24 mai multe decât era indicatorul) și faptul unele dintre
acestea au avut un impact semnificativ în comunitate
sau/și în dezvoltarea cluburilor.

IMPORTANȚA PENTRU FNO

Efort susținut din partea echipei de proiect pentru a
putea atinge rezultatele propuse, posibilitate de
dezvoltare organizațională (curs pentru staﬀ pe
Managementul Voluntarilor și creionarea unei politici de
lucru cu voluntarii IMPACT, consultanță și folosirea
SalesForce ca bază de date pentru organizație) și mai
multă vizibilitate prin intermediul campaniei de
promovare a voluntariatului (inclusiv în rândul
bloggerilor).

DIFERENȚA

Profesorii și-au dezvoltat noi abilități (management de
proiect, facilitare de metode non-formale, gestionare de

grup informal) și au reușit să interacționeze cu elevii lor
într-un mod mult mai deschis decât la clasă. În plus,
foarte mulți din ei au început să folosească metodele
IMPACT la clasă. Copiii au găsit în IMPACT un mediu sigur
emoțional în care s-au simțit încurajați să învețe prin
descoperire, să își asume responsabilități și să nu se
teamă de eșec, pentru că nu vor fi judecați și nu li se vor
da calificative.
În comunități, diferența a fost făcută de proiecte – multe
dintre ele au fost axate pe înfrumusețarea spațiului din
curtea școlii (ecologizare, plantare de flori/copaci,
montare de coșuri de gunoi sau băncuțe etc), sau și-au
propus ajutorarea unor categorii de persoane
dezavantajate, lucru care a condus în mod direct la
schimbări pozitive.

LECȚIA

Am învățat că orice problemă are o soluție și că uneori e
necesar să te dai un pas în spate, pentru a putea vedea
mai clar ce ai în față.
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INIȚIATIVĂ
SUPRASUBSCRISĂ

Practic, ideea de a pedala cu un scop a pornit încă din 2014,
când Irina și Marcian, la vremea aceea corporatiști cu acte,
angajați ai Orange România, s-au gândit să dea o
semnificație pasiunii lor pentru bicicletă și să inițieze o
mișcare care să atragă atenția asupra subfinanțării
educației, dar și asupra faptului că învățământul românesc
nu oferă tot echipamentul necesar pentru viață copiilor.
Inițial și-au prezentat ideea corporației la care lucrau, ca pe
un proiect de responsabilitate socială. Doar că, așa cum
spune Enache, era prea mare pentru așa ceva.
În loc să renunțe, cei doi s-au ambiționat și, în doar patru
luni, au reușit să pună la punct conceptul, să adune
sponsorizări și să implementeze o platformă care să
vorbească atât despre ceea ce fac, cât și despre cauzele pe
care au ales să le susțină. În timpul lor liber. „A fost o
emisiune de bonduri suprasubscrisă, cum se spune la
Bursă. Chiar din primul an, mișcarea comunității noastre
de bicicliști a reușit să implice persoane, companii și să își
depășească ținta de bani strânși pentru cauze”, arată
Marcian. Au fost 650 de kilometri pedalați de 14 cicliști de
anduranță - care au parcurs tot traseul și de 27 de „temerari”
- care au parcurs doar câte un segment.

Schimbă-lume cu

IMPACT

Programul IMPACT a fost ales drept cauză educațională la
cea de-a doua ediție a Ciclaton (2-6 septembrie 2015),
eveniment imaginat și construit de o echipă de voluntari
care pune laolaltă pasiunea pentru un ritm de viață
sănătos, dinamic și dorința de a da ceva înapoi
comunității.
Fondurile adunate la Ciclaton au fost folosite pentru
co-finanțarea competiției de proiecte „Elevi de serviciu în
folosul comunității”, lansată în rețeaua IMPACT în 2016.

S-au folosit de bicicletă ca de un instrument de
schimbare – a lor și a lumii. Practic, Irinei Calomir și lui
Marcian Enache le-a luat doi ani ca să pună în mișcare
roțile Ciclatonului. Și ale educației.
Pornit ca inițiativă corporatistă, Ciclatonul s-a transfomat
în antreprenoriat, „cifra sa de afaceri” susținând și
finanțând cinci „linii de business”: zeci de bicicliști
pedalează peste 600 sute de kilometri, pentru a atrage
atenția și a-i convinge pe cei cu care se intersectează - pe
traseu, dar și în cercurile lor de socializare, oﬀ și online să se implice în cauze care transformă felul în care ne sunt
educați copiii. După o primă ediție de succes, roțile au
continuat să se învârtă.

PUNEM ÎN MIȘCARE ROȚILE
EDUCAȚIEI

2015 a venit cu schimbări: după ce au constatat că se
poate, cei doi fondatori au lucrat la cauze - nu toate se
potriveau cu viziunea lor asupra schimbării în educație.
Singura pentru care au decis să pedaleze în continuare a
fost Ajungem mari. „Noi am ajuns mari alături de ei. Am
crescut împreună, fiind alături de ei încă de la apariție”,
explică Marcian. Au schimbat și logo-ul și alte câteva
elemente de identitate vizuală. „Schimbarea începe cu
fiecare dintre noi. De anul trecut tot spunem asta. Și așa
ne-am hotărâ să punem Ciclatonul sub semnul – Împreună
punem în mișcare roțile educației”, explică el. Între cauzele

susținute de Ciclaton în 2015 s-a numărat și IMPACT-ul.
Deși ideea a venit din partea Irinei, pentru IMPACT a
pedalat Marcian – 660 de km, alături de alți cicliști de
anduranță Stelian Tufaru, Ion Gruea, Marian Marin și
Francois Le Galliot. Și Irina a pedelat pentru IMPACT, dar
în calitate de temerar, ca și Ben Mehedin.
Traseul – 660 de km - a fost gândit prin Transilvania, iar la
Cluj cicliștii au avut ocazia să-i întâlnească pe impacți.
S-au bucurat și unii și alții – cicliștii și-au văzut rostul
efortului cu ochii, iar impacții au început să viseze roți
uriașe care le pun în mișcare viitorul.

”Educația este esențială, din punctul nostru de vedere,
dacă vrem să se petreacă acea schimbare fundamentală
de care vorbește toată lumea”, spune Marcian Enache,
fondator - alături de Irina Calomir - a Ciclatonului. ”Eu
sunt de păre re că nu poți face asta decât acționând la
sursă, asupra copiilor și asupra lucrurilor pe care ei le
învață. Pentru că, după noi, educația nu înseamnă școală,
ci înseamnă abilități de viață. Adică chiar ceea ce face
IMPACT – îi face pe copii conștienți de lumea în care trăiesc,
le spune să se implice și să fie responsabili”, explică el
legătura dintre Ciclaton și FNO.

15.880 de lei adunați la Ciclaton
pentru cluburile IMPACT
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În februarie, am terminat de scris un proiect masiv,
dezvoltând un set complet de instrumente de învățare
pentru SKYE (Skills and Knowledge for Youth Economic
Empowerment) în colaborare cu World Vision.
Bazat pe modelul IMPACT, acest program și-a propus să
ofere tinerilor între 18 și 25 de ani oportunități care să le
schimbe viața, cu un puternic accent pe angajabilitate și
abilități antreprenoriale.
Tot pentru World Vision am conceput un curriculum nou
de training și învățare prin experiență pentru programul
lor de Facilitare de Business.
Pe parcursul anului am organizat 15 traininguri
internaționale: opt pentru IMPACT, cinci pentru SKYE și
două pentru Facilitare de Business. În urma lor s-au
deschis în lume 85 de noi cluburi IMPACT și SKYE, o parte
dintre ele în țări noi: Germania, Cambodgia și Sri Lanka.
Dacă la finalul lui 2014 aveam 90 de cluburi în lume, până
la finele lui 2015 numărul acestora a crescut la 167!

IMPACT
Internațional

CUVÂNTUL ANULUI
Aglomerat!
2015 a fost anul cu o creștere uriașă pentru IMPACT
Internațional și a celorlalte programe din departamentul
de cooperare internațională, numite SKYE și Facilitare de
Business.
În acest moment, activitatea internațională a FNO
înseamnă 18 parteneri internaționali și 13 țări de pe patru
continente unde programele IMPACT și SKYE sunt
traduse, adaptate și puse în practică de tineri.
Nu este de mirare, având în vedere că jocul preferat al
coordonatorului
departamentului
de
cooperare
internațională, Kelly Organ, este despre cum înveți
oamenii din diferite culturi să construiască poduri .

Pe lângă stabilizarea și întărirea parteneriatelor existente
și rafinarea instrumentelor de lucru pe IMPACT, am avut
de pilotat în 2015 modelul SKYE în Armenia, Albania și
Cambodgia. Rezultatul: rata de creștere a parteneriatelor
a rămas stabilă, la un ritm care ne-a permis să oferim
asistență de calitate.

CEL MAI GREU MOMENT

Terminarea în termen a curricumului de Facilitare de
Business, pentru care am lucrat până târziu în noaptea de
Sfântul Valentin. Din fericire, soțul meu a fost înțelegător
și m-a aprovizionat cu vin și ciocolată fix când mă
gândeam să renunț.

KELLY ORGAN
manager dezvoltare internațională
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Cooperare internațională

Implicare

8
traininguri IMPACT
150 participanți

CEL MAI FRUMOS MOMENT

Discuțiile cu trainerii armeni după ce au terminat
trainingul de inițiere a liderilor. Am început procesul de
replicare a IMPACT cu World Vision în 2013 în Armenia și
programul a crescut minunat. Au avut de atunci două
cursuri de formare de formatori și au închegat un grup de
lideri IMPACT experimentați, care instruiesc noii
voluntari. Entuziasmul lor și mândria de a face parte din
IMPACT sunt inspiraționale!

LECȚII
Cel mai adesea am învățat cum să țin balanța între
control/supraveghere și libertate/flexibilitate. Partenerii
noștri sunt de încredere și fac o treabă minunată cu
IMPACT în context local. Învăț în continuare cum să le ofer
cel mai bun sprijin fără a le sta în cale! Dacă aș putea să
mă întorc în timp, chiar la început, m-aș asigura că facem
cercetare de bază cu copiii care intră în program, astfel
încât să adunăm date de peste tot, legat de rezultatele
concrete ale programului. Noi știm că schimbă vieți –
avem multe povești de succes și studii pe termen scurt –
dar ar fi cu adevărat valoros dacă am putea studia
efectele pe termen lung.

PRIETENI

Gayane Simonyan. Am cunoscut-o în 2013, dar prietenia
noastră s-a adâncit în 2015. Este trainer în Armenia și
dacă la început era timidă – talentată, dar ezita să-și
împărtășească ideile – acum exultă de încredere și este
iubită de majoritatea liderilor pe care-i mentorează. I-am
fost trainer acum câțiva ani, dar mi-ar plăcea să particip la
training de-al ei și să învăț de la ea!

5
traininguri SKYE

120 participanți

GÂNDURI DE 2016

Aș vrea să putem pune la punct un sistem de cercetare și
să creăm sentimentul apartenenței la o rețea
internațională, organizând schimburi de tineri, inițiative
comune și alte lucruri asemănătoare.

17Traineri

Rezultate

1.430Tineri

curriculum
TRADUS ÎN 7 LIMBI

cluburi în 9 ţări

980Tineri

223.820
km
PARCURȘI de traineri

DESCHISE ÎN 2015

curriculum
TRADUS ÎN 5 LIMBI

cluburi în 3 ţări

:) Facts

cluburi

cluburi

DESCHISE ÎN 2015

18
aeroporturi
SCHIMBATE de traineri

Anul acesta vom termina și o variantă revizuită a
curricumul-ui internațional – un produs solid, pe care
oamenii îl așteaptă de mult timp.
Din Honduras, unde a fost exportat prima dată, în 2008, programul
IMPACT a ajuns acum în 10 țări din Europa, America de Nord și America
Centrală.
În 2015 Fundația Noi Orizonturi a început să exporte un nou program,

SKYE – de fapt acest produs a fost „fabricat” doar pentru export –
ajungând, în doar câteva luni, în trei țări din Europa și Asia. Pe lângă
IMPACT și SKYE, Noi Orizonturi a pregătit, în parteneriat cu World Vision
Internațional două Training of Trainers în Cambodia și Kenya, pentru
programul de Facilitare a Afacerilor și Dezvoltare Comunitară.
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CEL MAI FRUMOS MOMENT
Când toată echipa VIAŢA a făcut o fotografie la cursul de
frânghii. La fel şi momentul în care Andrada Suciu ne-a
devenit colegă. Andrada a crescut cu mine - de la membru
IMPACT, participant VIAŢA, lider VIAŢA... Este o satisfacţie
enormă să văd ca programul în care eu cred este atât de
eficient. Şi acum, când mă uit la fotografie, mă încearcă
emoţiile.

PRIETENI
Lista este lungă, dar dacă o luăm cronologic, ar fi cam aşa:
Colegii de la Erste NGO Academy 2015, cu care am lucrat
trei luni și mulțumită cărora 150 de tineri au venit în VIAŢA.

VIAȚA

educație prin aventură
Pentru programul VIAȚA, 2015 a fost anul în care s-a
concretizat unul dintre cele mai îndrăznețe vise ale
echipei: un nou curs de frânghii.
Astfel, a fost făcut planul de afaceri pentru noua
intreprindere socială și s-a obţinut terenul unde se vor
desfășura cursurile, la Câmpul lui Neag.
Odată finalizată, noua locație va permite înjumătățirea
costurilor de tabără față de Straja. Nu e de mirare că Ilie
Popescu, directorul de program, privește în urmă cu
mândrie.

CE A ÎNSEMNAT 2015
Un an plin, cu mulţi participanţi, dar şi un an al
începuturilor, în care am pus în practică două proiecte
noi. VIAŢA Frate cu IMPACT, prin care am adus peste 200 de
impacți în VIAŢA prin susţinerea costurilor de program
(550 lei/ persoană) și Programe MOBILE, cu un set nou de
elemente care pot fi montate atât outdoor cât şi indoor.

CUVÂNTUL ANULUI:
Provocare!

Este anul în care am pus cu succes în practică multe dintre
ideile pe care le-am discutat înainte cu un an în FNO.

LECȚII
Am învăţat că este important să crezi în tine şi să continui
să te dezvolţi. Programul pe care îl coordonez m-a educat
(prin experienţă :D).

Profesorii de la Erste NGO Academy 2015 – oameni
dedicaţi de la univeristăţi de prestigiu. Oameni care m-au
motivat mult. Participanţii la cursul de animator centre
de vacanţă organizat de FNO prin VIAŢA – în fiecare an
avem ocazia să cunoaştem oameni deosebiţi.
Liderii şi internii VIAŢA, atât din România cât şi din SUA,
care au dat 200% pentru participanţi la program şi sunt
adevărate exemple de compasiune şi sacrificiu personal.

GÂNDURI DE 2016
Să aducem 500 de tineri la Straja şi 500 la Tuşnad, să
construim cursul de frânghii la Câmpul lui Neag, să
continuăm parteneriatul cu Europeean Ropes Course
Association şi să îl facem mult mai solid. Să facem ca şi
intreprinderea socială VIAŢA să fie una de succes.
Să dezvoltăm o nouă locaţie unde să putem oferi un
program educaţional complet şi eficient pentru tineri
noştrii participanţi.

ILIE POPESCU
director program VIAȚA

Să continuăm să marcăm drumul spre dezvoltarea unei
federaţii la nivel naţional pentru cei care fac educaţie prin
aventură. Asta pentru început!
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VIAȚA - Educație prin aventură
Programul VIAŢA are deja 15 ani de istorie

Până în prezent, acest program a ajutat la dezvoltarea
personală şi interpersonală a peste 7.000 de persoane.

Construit de Project Adventure SUA, lideri mondiali în
domeniul educaţiei prin aventură, VIAŢA le oferă copiilor
şi tinerilor ocazia să îşi dezvolte curajul şi abilităţile de
comunicare, să lucreze în echipă, să fie solidari şi atenţi la
problemele celor din jur.

Programul VIAȚA se desfășoară în fiecare vară în stațiunile
montane Straja - județul Hunedoara şi Băile Tuşnad județul Harghita, oferind activităţi precum cursuri de
frânghii, escaladă, orientare cu busola, drumeţii, activităţi
artistice şi proiecte de serviciu în folosul comunităţii.

Implicare
10
burse

213
burse

INTEGRALE

82
ore
de verificare

ECHIPAMENTE

Realizări
PARȚIALE

17Lideri

1.109

elevi PARTICIPANȚI
61% gimnaziu/39% liceu

1
curs
de formare ANIMATORI

504
angajamente
de DEZVOLTARE PERSONALĂ

4.436
zile
de program VIAȚA

42.360
ore
de

Centre de vacanță

:) Facts

10
ONG-uri
PARTENERE

30
școli
PARTENERE

la plecare din tabără

FERICIRE în VIAȚĂ

600
îmbrățișări de COPACI

300
căzături de ÎNCREDERE

300
personalități
imitate la Carnavalul VIAȚA
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Aventură
de-o VIAȚĂ
pe același Kalapod
Se spune că nu poți înțelege un om decât dacă mergi în
pantofii lui, însă trei tinere de la un club IMPACT din
Lupeni au descoperit că este posibil să ajungi și altfel la
un numitor comun cu ceilalți, cel puțin în ceea ce privește
sistemul de valori pe care ar trebui să-l urmezi în viață.

În perioada 5-10 iulie 2015, Maria (13 ani), Simona (14 ani)
și Adelina (14 ani) au participat la activitățile din Tabăra
VIAȚA alături de alți 60 de tineri din Vâlcea, Cluj, Lupeni,
Uricani, Giurgiu, Piatra Neamț, Vaslui și Oradea.

apelul lui Ilie Popescu care încearcă să facă lumea un pic
mai bună pentru copiii din România. Domnul Popescu ne-a
contactat pentru a sponsoriza participarea în Tabăra VIAȚA
pentru trei copii aflați în situații defavorizate.

Nu a fost o întâmplare, ci începutul unei frumoase
prietenii care, sperăm noi, va dăinui cât VIAȚA.

Programul acestei tabere este special conceput pentru a
dezvolta participanților valori precum respect,
compasiune,
încredere
personală,
perseverență,
solidaritate, curaj și toleranță dar și abilități de viață
precum lucrul în echipă, comunicarea, negocierea, luarea
deciziilor și planificarea resurselor.

Participarea celor trei fete în tabără a fost sponsorizată de
Kalapod.ro, aceeași companie care, în preajma
sărbătorilor de Paști a făcut o donație de 240 de perechi
de pantofi sport care și-au găsit destinatarii cu ajutorul
Fundației Noi Orizonturi, Asociației „Salvaţi Copii” Valea
Jiului și Centrului de plasament Lupeni, alături de Caritas
Petroșani și Asociația DOWN Valea Jiului.
Și aventura pantofilor de Paști are legătură cu Fundația
Noi Orizonturi, după cum veți putea să constatați citind
povestea publicată chiar de Kalapod.ro:
„În spiritul generozității specifice românilor, în preajma
Sfintelor Sărbători de Paști, echipa Kalapod.ro a răspuns la

Sărbătorile sunt perioada în care familiile se aduna iar noi,
la Kalapod.ro, suntem norocoși de două ori: pentru familia
de-acasă, care ne-așteaptă după muncă, dar și pentru
familia de la birou, pentru că ne-am transformat pasiunea
pentru pantofi în mod de viață.

am putut decât să ne oferim ajutorul.
Care a venit sub forma a 240 de perechi de pantofi
nou-nouți, asortați cu o mulțime de dulciuri care să le
răsfețe micuților burticile.
Mulțumim tuturor pentru ajutor si ne bucurăm că împreună
am putut aduce un zâmbet pe chipurile celor aflați în
dificultate”.

Revenind însă la VIAȚA, mulțumită Kalapod, Maria,
Stimona și Adelina au trăit o experiență pe care nu o vor
uita curând în tabăra de la Straja, pentru că, spune
Simona, au avut șansa să cunoască oameni deosebiți și să
învețe „ce înseamnă munca în echipă” și – o completează
Adelina, „să ne respectăm reciproc și multe alte chestii
super-super distractive”.

De aceea suntem mereu inspirați să împărtășim cu alții din
pasiunea noastră.
Când am aflat de la Dl Popescu de numărul mare de copii
aflați în situații materiale dificile din zona Valea Jiului, nu
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de care ne amintim mereu.

În acest an am găzduit cel mai mare grup de studenți
înscriși până acum pentru România în programul
Semester Abroad! Am avut în total 11 studenți - șase
băieți și cinci fete, de la Northwestern College, Calvin
College și Kuyper College din Statele Unite. Ca și în anul
de dinainte, am avut și o echipă academică puternică –
profesorul de Ortodoxie Românească și-a început
masterul în teologie la Universitatea din Sibiu, iar acest
lucru va aduce și mai multă greutate echipei de profesori.

CUVÂNTUL ANULUI
Însuflețire

Semester
Abroad

academic despre România

Deși în 2015 programul Semester
Abroad a ajuns la ediția cu numărul
nouă, studenții străini au plecat din
nou cu amintiri frumoase și aprecieri
pozitive.
Ei au descoperit istoria și cultura românească și munca
Fundației Noi Orizonturi, dar au ajuns să se cunoască și pe
ei mai bine; să afle cum anume să fie cetățeni mai buni, nu
doar ai Statelor Unite, ci și ai lumii.
Janelle Silva, care s-a mutat în Lupeni în 2013 special
pentru a se ocupa de acest program, este convinsă, de
altfel, că prin cultură poți învăța multe despre tine,
Dumnezeu și lume.

Grupul a debordat de energie, fiecare student dorind să
profite la maxim de timpul petrecut în România. Au fost
mereu pregătiți pentru următoarea aventură, căutând tot
timpul să interacționeze cu români, preocupați să-i ajute
să-și îmbunătățească traiul. La capitolul evenimente
deosebite ar merita inclusă vizita, în România, a noului
director global al programului, John Hubers, de la
Northwestern College și faptul că am angajat doi
voluntari care să fie implicați în administrarea
programului în 2016!

poza
din folder

CEL MAI GREU MOMENT
Ziua a patra a excursiei noastre în Retezat. La scurt timp
după ce s-a dat stingerea, ne-am trezit în mijlocul unei
furtuni; unul dintre corturi s-a rupt; altul era plin de apă;
sacii de dormit și hainele noastre erau leoarcă. Am fost
nevoiți să adunăm totul și să pornim la drum, în timp ce
rafele de vânt ne aruncau în față stropi reci. Eram
înghețați, uzi, obosiți și descurajați și a trebuit să
mărșăluim peste trei ore până am ajuns la următoarea
noastră destinație. A fost greu, dar a fost și unul dintre
cele mai pline de înțelesuri momente pe care le-am trăit și
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CEL MAI FRUMOS MOMENT

Când ne-am adunat cu toții la cabana din Straja pentru
Ziua Recunoștinței. Am petrecut dimineața rememorând
Semestrul - ce am făcut, ce a fost greu, ce a fost amuzant
și în ce măsură ne-a ajutat să creștem. Ne-am dat seama
atunci că niciunul dintre noi nu va mai fi la fel, mulțumită
faptului că ne-am împărtășit gândurile. Seara am
organizat un talent show și am râs împreună cu lacrimi. A
fost cea mai potrivită cale de a încheia un semestru și de a
ne pregăti pentru întoarcerea acasă.

LECȚII

Implicare

Rezultat

Am avut câteva momente dificile cu dinamica grupului și
nu se prea poate altfel, când vorbim de 11 oameni care
trec împreună prin experiențe care-ți schimbă viața. A fost
dificil, dar crucial. Am fost capabili să comunicăm deschis
și să învățăm să apreciem diferențele dintre noi.

11
studenți
din 2 ȚĂRI

Dacă aș putea să mă întorc în timp să schimb ceva, nu aș
mai pune ore vinerea, să le dau posibilitatea să
călătorească mai mult pe cont propriu.

192
ore
de PREGĂTIRE
ACADEMICĂ

PRIETENI

Profesorii de la Facultatea de Științe Politice de la
Universitatea Babeș-Bolyai; oamenii de la hotelul
Somewhere Diﬀerent, din Breb; familiile din Lupeni care
au găzduit studenții: copiii de la Sala de cățărat Fără
Limite, din Vulcan; Cristinela, de la Asociația Thumende.

GÂNDURI DE 2016

Începem anul cu „orizonturi noi”. Administratorul
programului pentru următorii trei ani va fi Charlotte
Richards; iar Chelsea Lampen este primul voluntar
responsabil cu internii din partea Fundației. Avem deci
echipă de coordonare nouă și ne așteptăm la o altă ediție
de succes a Semestrului!

47
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pe SUBIECT

15Experți

110
zile/student
petrecute în
ROMÂNIA

:) Facts
2.925km

parcurși de studenți
vizitând ROMÂNIA

peste

500de

cuvinte românești
învățate de fiecare
student

Programul de studii Romania Semester Abroad, găzduit de
Northwestern College (Orange City, Iowa) şi Gordon College (Wenham,
Massachusetts), se desfăşoară în timpul semestrului de toamnă, de la
sfârşitul lui august până în decembrie. Acest program oferă o experiență
de studii în străinătate unică, în România post-comunistă, aducând
laolaltă cultura românească şi activitatea Fundaţiei Noi Orizonturi în
domeniul dezvoltării tinerilor. Locuind la familii din Valea Jiului, tinerii
de la colegiile americane studiază şi experimentează cultura
românească, istoria şi limba română, ortodoxia răsăriteană, dezvoltare
durabilă şi alte materii.

Să visezi
Fără Limite!
2015 este anul în care unul dintre voluntarii americani de
la Lupeni, Felipe Silva - care a venit în România s-o
însoțească pe soția sa, Janelle, coordonatoarea
programului Semester Abroad al FNO - și-a împlinit, tot cu
ajutorul Noi Orizonturi, un vis drag: prima sală de cățărat
din Valea Jiului. După nenumărate încercări de a găsi o
clădire potrivită în Lupeni și în lipsa oricărui sprijin din
partea Primăriei, Felipe a decis să-și mute planurile în
Vulcan, unde a primit un spațiu în doar trei săptămâni.
Așa s-a născut sala de cățărat Fără Limite.

CE A ÎNSEMNAT 2015
Construcția efectivă a început în februarie, când prieteni
din Lupeni au renovat clădirea, în timp ce doi voluntari
din București au amenajat pereții. Deschiderea oficială a
avut loc în 18 aprilie, în prezența primarului din Vulcan, a
mai multor oameni de afaceri, a ambasadorului de suflet
al proiectului – Dana Bates și a unei echipe de televiziune
de la un post local.
„Imediat am și început lucrul de zi cu zi la sală, pentru că
mulți copii au fost dornici să ne treacă pragul. Încet-încet
ne-am organizat, programând copiii pe vârste la cățărat:
cei de la 6 la 8 ani vin între 15.00 și 16.30; cei de la 9 la 12
ani între 16.30 și 18.00 și cei peste 13 ani între 18.00 și
20.30. Mulți dintre ei provin din familii cu venituri mici și
sunt sponsorizați – adică cineva le plătește abonamentul
la sală. Ca să și-l păstreze, trebuie să nu lipsească de la
școală – ne arată carnetul de note o dată pe lună – și să
participe de două ori pe săptămână la ora de citit pe care
o organizăm la sală”, spune Felipe, care precizează că ora
de citit înseamnă că instructorii citesc împreună cu copiii
povești frumoase, pe care le discută la final.
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CUVÂNTUL ANULUI
Parteneriate
Marțea și joia sala este deschisă pentru grupuri care vin
programat - Fără limite a încheiat parteneriate cu
orfelinatele din Uricani, Lupeni, Petrila și Vulcan, dar și cu
centrele de zi din Petroșani, care-și trimit lunar copiii la
cățărat. Pe timpul verii, instructorii Fără Limite îi scot pe
copii la cățărat pe stâncă adevărată, în zilele de joi și
sâmbătă, în pitoreasca Vale a Jiului, iar periodic îi duc la
competiții pentru categoria lor de vârstă.

CEL MAI GREU MOMENT
Se întâmplă de fiecare dată când un copil eșuează în a-și
îndeplini angajamentul pe care și-l ia față de Fără Limite,
pentru că se plictisește sau pentru că nu este obișnuit
să-și ia angajamente pe termen lung și simte că libertatea
îi este îngrădită de regulile pe care le are de respectat.
„Este o mare provocare să știi când să te oprești să pui
presiune pe acești copii și să-i lași să plece. Pentru că,
după ce investești în cineva și începe să-ți pese, este greu
să-l vezi plecând”, mărturisește Felipe. A fost greu și să
găsească un angajat care să lucreze permanent la sală,
dar în cele din urmă a găsit un tânăr, Alin Mihali, care
tocmai se pregătea să plece la muncă în Germania, dar a
renunțat pentru a intra în echipa Fără Limite.

CEL MAI FRUMOS MOMENT

Ori de câte ori observi schimbarea într-un copil; când îl
vezi că a învățat cum să-și lege șireturile sau că înțelege o
povestire; când îl auzi că folosește cuvintele „te rog” și
„mulțumesc!” și când îi spune altui copil „poți să mergi în
fața mea” sau „rămân eu la urmă de data asta”. „Un alt
moment frumos a fost când o mamă a venit la noi și ne-a
spus că a auzit că aici îi facem pe copii să fie mai buni și să
meargă la școală și că a vrea să ne ocupăm și de copilul ei”.

30

LECȚII
Felipe a observat că participarea la competiții este un
prilej excelent de învățare pentru copii, pentru că îi scoate
din zona de confort. „Pentru mulți dintre ei este prima
dată când pleacă din Valea Jiului. Dar au încredere în noi
ca lideri și se simt în siguranță într-o poziție mai
vulnerabilă. Când mergem la competiții dormim pe saltele
din sălile în care au loc concursurile și este amuzant să
facem asta – ne simțim ca la o uriașă petrecere în pijamale.
Competiția îi stimulează să lucreze în echipă și să capete
încredere în ei”.

Implicare

43
burse

PERMANENTE

Rezultate

PRIETENI

Gravity Climbing Gym Cluj, Fabrica din București, Carpatic
București, Climb Again - Claudiu Miu - București, Jean,
Mosloc, Neghi, Ollie, Bifi, Horațiu, Vali Bălan, Alin Mihali.

200
copii
au trecut pragul sălii

40
povești
citite împreună

30
rute
de cățărare la stâncă

GÂNDURI DE 2016

Felipe se gândește să dezvolte cățăratul la stâncă în Valea
Jiului: „Am primit niște fonduri și am început să
amenajăm rute de cățărat în Câmpușel, Retezat, dar
sperăm să facem mai mult pentru încurajarea turismului
alpin în Valea Jiului!”.

2
interni
din România

6
interni
din SUA și Elveția

:) Facts
1.000

3.000km

300

110litri

elemente de susținere
CUMPĂRATE

tricouri
făcute și vândute

parcurși către
COMPETIȚII

de cretă
FOLOSITĂ

48perechi

de pantofi de cățărat
cumpărați/donați
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Şi pentru că ne dorim ca aceste programe de educaţie
nonformală să fie sustenabile şi să facă diferența, am
identificat nevoia unei schimbări la nivel de sistem.
Așa a apărut ideea unei campanii de advocacy pentru
îmbunătăţirea singurului context de susţinere şi
promovare a educaţiei nonformale - programul Şcoala
Altfel.
Am demarat astfel un proces complex, prin care am
încercat să găsim soluții, împreună cu persoane din
sistemul educaţional – de la profesori şi până la Ministerul
Educaţiei Naţionale (283 de persoane au fost incluse în
procesul de consultare); ONG-uri și reprezentanţi ai
instituţiilor şi companiilor (57 de adeziuni a numărat, în
final, lista celor care au crezut în demersul nostru); alte
persoane interesate în dezvoltarea tinerilor şi a societăţii
(petiția de susținere a numărat peste 1.000 de semnături).
În acest moment suntem în discuţii directe cu Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind
propunerile noastre de îmbunătăţire a programului
Şcoala Altfel, iar demersul nostru va continua până când
vom obţine schimbările legislative necesare.

Educaţia
nonformală.
Tot educaţie!
un demers de
cursă lungă

Ministrul Educației, Adrian Curaj, și-a petrecut prima zi a
Săptămânii Altfel 2016 la Casa Experimentelor, unde s-a
întâlnit cu reprezentanții FNO, pentru a discuta despre
propunerile de îmbunătățire a programului Școala Altfel
rezultate în urma campaniei de advocay „Școala Altfel.
Tot Educație!”, demarată în noiembrie 2015.
A fost doar finalul unui efort început în aprilie 2014, odată
cu proiectul „Educaţia nonformală. Tot educaţie!” prin
care ne-am propus să inițiem un dialog între actorii activi
în domeniul educaţiei nonformale şi autorităţile publice.
De ce această inițiativă?
După 15 ani de experiență în programe de educație și
după ce am lucrat îndeaproape cu sute de profesori și zeci
de mii de elevi, ne-am dat seama că educaţia nonformală
completează competenţele oferite de educaţia formală și
creează contexte prin care tinerii devin mai responsabili,
mai implicaţi în problemele comunităţii şi dornici să
schimbe lucrurile.

Lidia Bondiuc,
manager de proiect

Iniţiativa noastră a fost susţinută cu
suma de 74.990 Euro prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG în România.
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Festivalul
Altfel

un experiment necesar
În timpul Săptămânii Altfel (6-10 aprilie 2015), Fundația
Noi Orizonturi împreună cu Asociația Mânuțe Pricepute a
organizat la Cluj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean, cel mai mare eveniment dedicat educației
nonformale în Transilvania. Festivalul Altfel a oferit 127 de
ateliere gratuite cu peste 65 de tematici, în şase locuri
diferite (Casa de Cultură a Studenților, British Council,
Casa TIFF, Cazinoul, Parcul Central și Parcul Iuliu Prodan),
la care au participat peste 3.000 de preșcolari, elevi și
profesori. Festivalul s-a născut ca răspuns la nevoilor
profesorilor şi elevilor în Săptămâna Altfel, oferind
ateliere educaţionale inedite si practice care să vină în
completarea a ceea se învaţă în şcoală.
Pentru că atelierele au fost realizate de experți din Cluj (21
de ONG-uri, 6 firme, 4 freelanceri) care s-au oferit voluntar
să-și dea mai departe cunoștințele, Festivalul Altfel a fost
și un festival al comunității. Atelierele au fost foarte
diverse: de la public speaking, orientare în carieră,
argumentare, luarea deciziilor, până la experimente
ştiinţifice, tradiţii şi cultură, animaţie şi educaţie
cinematografică.
Astfel, 168 de profesori au intrat în contact cu metode
educaţionale ce pot fi aplicate şi în restul anului școlar și
21 de cadre didactice au beneficiat de ateliare pe metode
de lucru cu elevii şi îmbunătăţirea relaţiei cu elevii lor.
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Înapoi în viitor

Cluj-Napoca
14 februarie 2016
Dragii mei colegi,

Nu întotdeauna roadele unui efort se
văd imediat, așa că am decis să
facem o scurtă incursiune în viitor,
pentru a putea evalua corect munca
depusă în 2015.

La primul ceas al dimineţii vin spre voi cu gândul de a vă
împărtăşi din experienţa fabuloasă pe care am trăit-o,
săptămâna asta, alături de liderii juniori din Cluj şi, mediat,
alături de cei din ţară.

• I-am urmărit cum oferă şi primesc feedback şi mi-am dat
seama că răspunsurile lor sunt infinit mai bune decât cele
pe care le-am auzit din gura profesorilor participanţi la
training-uri.

Scopul acestor rânduri este să înlătur, definitiv şi irevocabil,
orice urmă de îndoială pe care oricare dintre noi ar putea-o
avea cu privire la sensul muncii noastre. Iată ce îmi dă
dreptul:

• I-am auzit discutând despre leadership. Ceea ce nu mă
aşteptam... Sunt capabili să înţeleagă tipologia
leadership-ului în context. Au afirmat că, în anumite
momente, contexte (exemplificate), un lider poate să fie şi
democrat, dar şi dictatorial sau laisse-faire.

• Copiii care au participat la acest training au lucrat, de
marţi începând, de la ora 9 până seara la 19, în vacanţă.
Niciunul nu a conştientizat asta! De ce?
• Joi, după ora 19.00, toţi copiii s-au pus pe pregătit
activităţile de vineri, când, pe echipe, aveau de facilitat o
activitate din curriculum. Şi-au făcut - cum am spune temele. Niciunul nu a avut sentimentul pe care îl trăiesc
acasă, atunci când au teme de făcut! De ce?

Programul ales:

„Lideri juniori, gata de acțiune!”, implementat cu sprijinul
ING și dedicat liderilor juniori implicați în coordonarea
cluburilor IMPACT

LAURA BORBE

Persoana de referință:

Laura Borbe, managerul proiectului și specialist în
programe educaționale la Fundația Noi Orizonturi

Dovada:

Scrisoarea trimisă echipei la finalul întâlnirii dintre
traineri și liderii juniori înscriși în program.

• Aproape toate activităţile din curriculum au suferit
modificări, adică au refuzat să facă ce au făcut trainerii lor
sau ce era scris în curriculum şi asta nu pentru că nu era
bine, ci pentru că au vrut să fie originali, aşa, peste noapte.
Au venit cu energizere noi, cu altă formă de evaluare, altă
formă de prezentare a unei secvenţe. Nu le-a cerut nimeni
să găsească soluţii noi. Au vrut să găsescă altă cale, deşi, la
şcoală acţionează invers! De ce?

• I-am văzut sprijinindu-se unii pe ceilalţi, în mod critic. La
un joc de încredere au ştiut cum să ajute o colegă să îşi
depăşească temerile şi să aibă succes.
DE CE cred eu că s-au întâmplat toate aceste lucruri?
Pentru că:
Facem bine! Are sens! Schimbăm fundamental,
definitiv și irevocabil.

Merităm, așadar, SĂ FIM FERICIŢI!
Cu drag,
Laura Borbe

• La treasure hunt, la teste, după patru ore de abordare a
conceptelor economice, copiii ştiau tot, fără greşeală şi
atât de repede încât nici nu s-a mai putut cronometra
timpul. La şcoală, timpul de parcurgere a informaţiei
economice din curriculum este de cel puţin două luni, iar la
teste...
De ce?
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Parteneri și susținători

Fundația Noi Orizonturi

Parteneri strategici:
Romanian-American Foundation
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Consiliul Director:
Dana Bates, co-fondator
Gabriel Bădescu, profesor universitar, șef catedră Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB
Diana Certan, director executiv, comunicare și fundraising organizația umanitară Concordia
Patricia Otvos, consilier la Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei

Parteneri:
American International School of Bucharest, ARDOR, ARTFusion, Asociația Făclia (Moldova), Asociația La Via (Moldova),
Asociația Mânuțe Pricepute Cluj, Association for a More Just Society (Honduras), Calvin College, Michigan (SUA), Center for
Transforming Missions (Republica Dominicană), Christian Reformed World Missions (Haiti, Honduras, Mexic), Fundația Danis
pentru Dezvoltare Managerială, Fundația INOCENȚI, Harrisburg Community College, Pennsylvania (SUA), Harrisburg High
School, Pennsylvania (SUA), Justice For All (SUA), Kuyper Bible College, Michigan (SUA), Montessori Kindergarten of Bucharest
şi Montessori School of Bucharest, Nehemiah Center (Nicaragua), Northwestern College, Orange City, Iowa (SUA), Pro Vobis,
St.Joseph's College, New York (SUA), Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, World Wide Fund România, World Vision
(Armenia , Albania, Cambodgia și Honduras), Young Life (Germania).
Finanțatori:
Bombardier (Cluj-Napoca), Ciclaton, DJTS (Hunedoara), Endava (Cluj-Napoca), Fondul ONG, Granturile Spațiului Economic
European (SEE) și Norvegiene 2009-2014 administrate de FDSC, ING Bank, Kalapod, Mini’s Accesorii SRL, Romanian-American
Foundation, Rotary Visio (Cluj-Napoca).
Mulțumim pentru sfaturi bune, implicare și susținere:
Ana Maria Brezniceanu (Montessori School of Bucharest), Anca Bahna (Mini`s Accesorii), Andra Nicula, Andrei Ogradă,
Bucharest Style, Carmen Albişteanu, Cătălin Gheorghe (Asociația pentru Relații Comunitare), Cosmin Pojoranu (Funky
Citizens), Cristian China-Birta aka Chinezu, Cristi Lupșa (DOR), Dana Giurgiu (voluntar), Dorina Kudor , Dr. Jeniﬀer S. Feenstra,
Elena Cîrîc, Ioana Şopov, Laurea Pissea (Dareto), Lavinia Chiburțe (CERE), Loredana Urzică (Forumul Tinerilor din România),
Mara Lateș (voluntar), Maria Kovacs (Asociația Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice), Mihaela Orban
(Transilvania Reporter), Monica Jitariuc (MSL Group the Practice), Node Creative, Nicu Duţă aka Kitră, Oana Adochiței
(voluntar), Oana Brătilă, Oana Racheleanu, Paula Beudean (Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială), Presa în Blugi,
Radu Popescu (Pose), Raluca Cojocaru, Roxana Cheregi (Endava), Sigina Pop, Tea Tomescu, Vlad Tăușance (People&People).
Alumni IMPACT și VIAȚA:
Ale Giurgiu, Beatrice Dragomir, Bogdan Totoran, Cosmin Baboș, Daria Cîmpean Fînaru, Dasha Goga, Diana Costea, Dragoș
Sîrbu, Gabriela Nicolae, George Chiriță, Iulian Minea, Maria Șoloman, Marcel Cristea, Rareș Drăgan, Rareș Gheorghe, Răzvan
Rădulescu, Robert Bogdanﬀy, Tudor Popa, Laura Moșneagu (intern program VIAȚA), Mihai Oprea (intern program VIAȚA), Oana
Gorceag (intern program VIAȚA)

Echipa FNO:
Dana Bates (Co-fondator și director executiv), Anca Gaidoș (Director operaţional), Adrian Albet (Manager de proiect IMPACT),
Anca Doicin (Specialist comunicare și fundraising), Andrada Suciu (Manager de proiect VIAȚA), Andreea Băltărețu (Manager de
proiect IMPACT), Cătălina Rentea (Asistent proiect Școli Conectate la Comunitate), Chelsea Lampen (Voluntar, Coordonator
program internship studenți străini), Dave Nonnemacher (Voluntar, Reprezentant FNO, SUA), Elena Ivan (Secretar
Administrativ), Elena Nicolae (Specialist Comunicare și PR), Elena Pârvan (Asistent proiect), Felipe Silva (Voluntar, Sala de
Cățărare Fără Limite, Lupeni), Ibrian Cărămidaru (Responsabil Financiar), Ilie Popescu (Director de program VIATA), Ionuț
Stupar (Responsabil IT), Jack Organ (Voluntar, Asistent director program VIAȚA), Janelle Silva (Voluntar, Sala de Cățărare Fără
Limite, Lupeni), Jeﬀ Lampen (Specialist curriculum dezvoltare internațională), Kelly Organ (Voluntar, Coordonator program
dezvoltare internațională), Laura Borbe (Specialist educațional), Lidia Bondiuc (Manager rețea IMPACT), Maria Butyka
(Coordonator resurse educaționale), Maria Kovacs (Manager proiect Școli Conectate la Comunitate), Marilena Tatu (Manager
financiar), Octavia Borș (Specialist educațional), Raluca Furtună (Specialist Comunicare și PR), Ramona Cîmpean (Specialist
educațional, mentorat), Richards Charlotte (Voluntar, Administrator program academic pentru studenți străini), Sorana
Mihaela Pogăcean (Coordonator formare), Tiberiu Culidiuc (Specialist resurse educaționale).
Colaboratori IMPACT 2015:
Alina Mustață, Maria Budeanu, Elena-Raluca Cârjilă, Roxana Chebac, Crina Ostaci, Elena Pârvan, Daniel Pîcă, Anca Mihaela
Pușcașu, Loredana Stiuj, Smaranda Suciu.
Colaboratori VIAȚA 2015:
Alex Ardelean, Delia Gavlitchi, David Vanderhoof, Erin Enright, Ionuț Cătălin Hădadea, Lauren Zirimis, Raluca Vesa, Roxana
Chebac.
Au făcut parte din echipa FNO în 2015:
Adriana Șerban (Fundraiser), Diana Certan (Director operațional), Octavia Borș (Director program IMPACT), Loránd Butyka
(Coordonator program VIAȚA Tușnad), Cătălina Leahu (Asistent Comunicare & PR).
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Raport Financiar anual 2015
Cheltuieli

Venituri

Program

Total (RON) Total (USD)

Program IMPACT

57%

1.307.892

326.508

Program VIAȚA

15%

343.900

Cheltuieli Organizaționale

6%

Investiții Organizaționale

Surse de venit

Total (RON) Total (USD)

Granturi

21%

531.697

132.735

85.853

Parteneriate Internaționale

20%

509.465

127.185

142.217

35.504

Parteneriate Universități SUA

20%

488.834

122.035

4%

80.662

20.137

Taxe participare VIAȚA

14%

338.765

84.571

Programe pt. studenți străini

6%

129.193

32.252

Sponsorizări & Donații (România) 13%

318.336

79.471

Programe Internaționale

7%

169.279

42.259

Sponsorizări & Donații Internaționale 8%

211.003

52.676

Proiecte ale Voluntarilor

5%

113.264

28.276

Hostel FNO

1%

14.424

3.601

Sponsorizări & Donații pentru
proiectele voluntarilor

3%

74.322

18.554

2.300.832

574.390

0,1%

5.541

1.383

1%

19.277

4.812

2.497.241

623.422

Total

Hostel FNO
Alte venituri
Total

1%

7%

0,1%

5%

8%

6%

3

%

21%

13%

4%

Cheltuieli

6%

1%

Venituri

57%

20%

14%
15%
20%
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