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Un bărbat a văzut un om
înecându-se într-un râu și a sărit să
îl salveze. În ziua următoare, o altă
persoană a fost prinsă de vâltoarea
râului, iar trecătorul curajos a
plonjat în apă pentru a  salva
victima de la înec.
În următoarea zi, erau trei oameni
pe cale să se înece, iar de data
aceasta trecătorul a trebuit să
caute ajutoare pentru a-i putea
salva. În ziua urmatoare, din ce în
ce mai mulți oameni aveau nevoie
de ajutor, iar cetățenii trebuiau să
se reunească si să salveze de la
înec din ce în ce mai mulţi oameni.
În curând râul era plin de oameni
care se înecau, iar întreaga
comunitate muncea tot timpul
pentru a-i salva.
În cele din urmă cineva a spus: ”Ar
trebui să  mergem în amonte să
vedem de unde vin toate aceste
persoane care se îneacă”. Altcineva
a răspuns: ”Nu putem – suntem
mult prea ocupați să salvăm viețile
celor care se îneacă!”

Cuvânt înainte

De ce cred în IMPACT ?

Lucrez cu cei de la IMPACT de mai bine de zece ani.  Oare am obosit? Este timpul să merg mai
departe și să fac altceva? Ei bine, acum câțiva ani am început să lucrez la lucrarea de doctorat
privind dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, acest lucru mi-a întărit şi mai mult convingerea
că IMPACT nu numai că nu este o pierdere de vreme, ci este viitorul dezvoltării durabile. De ce
cred acest lucru?

Slaba dezvoltare a abilităţii de soluţionare a
problemelor în rândul tinerilor, cauza multiplelor
probleme din societate

Este recunoscut fapul că aproape toate
strategiile de intervenţie la nivel internaţional nu au la
bază împuternicirea localnicilor pentru soluţionarea
problemelor, ci se concentrează în mare parte pe
întrajutorare sau infrastructură: plase de ţânţari,
puțuri, laptop-uri, sponsorizarea unui copil, sobe cu
încălzire pe bază de lemn, etc. Toate aceste intervenţii
sunt foarte importante, dar nu mișcă cu adevărat
comunitățile spre o dezvoltare durabilă. Parabola
problemei din amonte, din chenarul alăturat, poate
oferi un ajutor in procesul de reflecție asupra acestei
dileme.

Esenţa acestei parabole ar putea fi sumarizată
în citatul următor : ”Dă-i unui om o undiță, hrănește-l
pentru o zi, învață-l să pescuiască și îl hrănești pentru
tot restul vieții”. Sună foarte frumos zicala, dar cineva
ar putea întreba “Ce te faci în situaţia în care sunt
puțini pești în zona ta? Sau peștii sunt otrăviți, sau
oamenilor nu le place să pescuiască ?”. Foarte multe
din intervenţiile pentru dezvoltarea unei societăţi se
concentrează pe oferirea de “echipament de pescuit”,
sau training-uri care nu sunt adaptate contextului local.

Cu toate acestea, unul din cercetătorii teoriei
dezvoltării durabile a sumarizat foarte bine problema:
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“În toate sectoarele dezvoltării durabile, adoptarea unei abordări de tip soluţionare a
problemei, este mult mai importantă decât comunicarea unor pachete de informații tehnice1.

Având în vedere cele menţionate mai sus, atunci cum putem contibui la dezvoltarea
durabilă a societăţii? Dacă orice situație de dezvoltare este locală și complexă și nu există o
reţetă universală pentru o soluție, este vreo șansă pentru ajunge la o schimbare pozitivă? Ne
spălăm oare pe mâini de responsabilitățile pe care le avem pentru societate şi individ din
societate?

Succesul programului IMPACT constă în faptul că este un  model replicabil de educaţie a
tinerilor care a fost construit într-un oraşel minier din România. IMPACT este un ”spațiu” unde
tinerilor le este oferită șansa, instrumentele și motivația pentru a deveni agenţi ai schimbării la
nivel local care contribuie la rezolvarea problemelor reale și care dezvoltă sute de lideri locali pe
parcursul procesului de învăţare. Zece ani de reflecție pe această temă ne-au condus la
formularea unei maxime alternative: „Nu vom rezolva niciodată problema dezvoltării durabile
fără dezvoltarea persoanelor orientate pe rezolvarea problemelor”.

Acest lucru poate fi posibil atunci când va deveni un mod de gândire care ulterior se va
transforma în programe de dezvoltare de astfel de competenţe în rândul tinerilor. Sunt fericit
că tu, citititorule, nu vei înțelege acest lucru doar ca teorie, ci vei observa dovezile concrete prin
proiectele implementate de către tineri! Iar dacă unele proiecte nu par a fi atât de
semnificative, ține  minte că direcția călătoriei este mult mai importantă decât dimensiunea
pasului.

Dana Bates
Co-fondator si Director Executiv

11 Edwards în “Irelevanţa dezvoltării durabile”, Third World Quarterly, 11/1, 1989, p. 119.
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Despre Fundația Noi Orizonturi
Fundaţia Noi Orizonturi are 11 ani de experiență în derularea de programe de educație

non-formală la nivel național și internațional. Implementează anual două programe distincte de
educație experimentală pentru tineret: Programul IMPACT, bazat pe educaţia prin serviciul în
folosul comunităţii (service learning) și Programul VIAȚA, tabără de vară educațională, bazată
pe educaţia prin aventură (adventure education). Pe lângă acestea organizaţia a dezvoltat o
serie de activităţi generatoare de venituri pentru a se putea autosusţine: Romanian Semester
Abroad Program, Cabana turistică Noi Orizonturi, Viaţa Corporate Adventures (program de
teambuilding şi leadership outdoor pentru firme, instituţii sau organizaţii).

Programul IMPACT
 4 piloni de învățare: cetățenie activă, angajabilitate, antreprenoriat social și

leadership
 150 de Cluburi de Inițiativă Comunitară pentru tineri în 12 judeţe
 3,600 de membrii activi și peste 520 de lideri voluntari (aproximativ 80%

profesori şi susţinuţi de studenți, preoți, parinţi și asistenți sociali).
 Tinerii învață să identifice şi să rezolve probleme ale comunității, lucrând

împreună, iar în urma unui proces de brainstorming, ei scriu și implementează
proiecte de serviciu în folosul comunității (de exemplu, proiectul ”Pentru tine
prietene” implementat de membrii Clubului IMPACT 1 din Lupeni, care au
amenajat o toaletă ecologică pentru cei care vizitează Parcul Național Retezat, în
conformitate cu normele mediului înconjurător sau proiectul „Vine zebra pe
strada Mehedinţi” proiect prin care clubul IMPACT The Best a strâns semnături
pentru o petiţie prin care solicitau instalarea unei zebre într-o zona traficată de
elevi şi cu accidente frecvente)

 Modelul IMPACT este recunoscut de către experții internaționali ca fiind model
de bună practică pentru dezvoltarea tinerilor și a fost replicat şi la nivel
internațional: 12 Cluburi IMPACT în Honduras, 2 cluburi în Statele Unite ale
Americii și 4 cluburi în Republica Moldova.

Programul VIAȚA
 Lider de piaţă în ceea ce priveşte taberele educaționale în România din 2002;

curs de frânghii construit de lideri internaţionali în domeniu - Project Adventures
USA;

 Programul are la bază activităţi precum curs de frânghii, ateliere artizanale,
escaladă pe stâncă, activităţi artistice, drumeţii, foc de tabără, orientare cu
busola, mini-sesiuni de formare pe teme ecologice; prin aceste activităţi tinerii îşi
dezvoltă următoarele abilităţi de viaţă: lucrul în echipă, luarea deciziilor,
comunicarea, gândirea critică, acceptarea criticii constructive, negociere,
rezolvarea conflictelor, planificarea timpului.

 În fiecare vară, peste 500 de copii și tineri frecventează tabăra de vară; Prin
intermediul activităților desfășurate, ei își dezvoltă abilități sociale precum
responsabilitatea civică, încrederea în sine, curaj și perseverență.
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Premii și nominalizări
 2010 - premiul II pentru cel mai bun ONG în domeniul educațional, la Gala

Educației organizată de Fundația Dinu Patriciu;
 În 2007 Fundația Noi Orizonturi a primit Premiul NESsT și Premiul pentru

Competență Anteprenorială ABN AMRO. Acesta este pentru recunoașterea
planului de afaceri a facilității turistice ca o întreprindere socială pentru suportul
fundației.

 În 2002 Programul VIAȚA a fost nominalizat la Gala Sociețății Civile, eveniment
anual prin care este recunoscută excelența în domeniul activismului social.
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Programul IMPACT în 2011

În anul 2011 sub umbrela programului IMPACT 131 de cluburi au avut activităţi
săptămânale şi au implementat 286 de proiecte cu peste 52 580 de beneficiari direcţi ai
proiectelor lor. Activităţile săptămânale au fost coordonate de 453 de lideri de club. Cluburile
activează în  12 judeţe din Romania: Cluj, Hunedoara, Braşov, Timiş, Mehedinţi, Călăraşi, Galaţi,
Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Neamţ, Vrancea. Partenerul strategic al FNO pentru susţinerea
activităţii cluburilor IMPACT este Romanian American Foundation, care astfel sprijină 65 de
cluburi din oraşe mici şi zone rurale.

În 2011 s-au deschis 4 cluburi IMPACT în Ungheni, Republica Moldova şi 2 cluburi
IMPACT în Iowa USA. Astfel ne continuăm eforturile de replicare internaţională a modelului,
Republica Moldova devenind pentru 2012 o direcţie strategică a programului.
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IMPACT în cifre

Indicatori  IMPACT  2011 CNV NE SV SE Total

Numărul de membri activi 759 621 597 615 2592

Numărul de lideri de club 137 101 119 96 453

Numărul de proiecte implementate 72 55 78 81 286
Numărul de beneficiari direcți ai proiectelor în
folosul comunităţii

18538 8207 12000 13835 52580

Numărul de cluburi active 42 26 31 32 131
Mediul rural 3 7 3 0 13

Orașe mici 2 0 25 5 32
Orașe mijlocii 8 7 0 8 23

Orașe mari 29 12 3 19 63

IMPACT 2011 în cuvintele IMPACŢ-ilor

“Munca voastră a început să dea roade” (Prof.VUTCOVICI Liliana, Liceul pentru deficienţi de
vedere, Cluj Napoca)2.

“IMPACT pentru mine este ca o a doua familie, pentru că aici învăţăm să fim o echipă, să
cooperăm, să ne ajutăm.  Sunt foarte mândră să fiu membră a clubului IMPACT, deoarece îi
ajutăm pe oameni, aducându-le un zâmbet pe faţă. Nu îţi trebuie mult timp ca să îţi dai seama
cât de frumos este să fii membru al clubului IMPACT. Activităţile din clubul IMPACT sunt
interesante şi atractive. Am învăţat să fiu deschisă, să spun ce gândesc, să-i ajut pe alţii şi să mă
implic în viaţa comunităţii mele. În cadrul clubului, cel mai mult, îmi plac jocurile care sunt
foarte interesante, dinamice şi pline de surprize. Proiectele în folosul comunităţii îmi aduc
mulţumirea sufletească, atunci când văd un zâmbet pe feţele celor ajutaţi. De aceea au fost
momentele cele mai speciale în IMPACT.” (Prăjescu Gianina, 14 ani, IMPACT Mereu împreună
Tămăşeni/Neamţ)

2 Mărturiile din această secţiune sunt colectate în cadrul sistemului de management şi monitorizare a calităţii
programului IMPACT.
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“IMPACT pentru mine inseamnă acele clipe minunate petrecute cu prietenii. De când
sunt în IMPACT sunt mai prietenoasă, mai sociabilă şi cu mai multă încredere în mine. Aici am
învăţat că trebuie să ne ajutăm între noi şi că nu suntem diferiţi unul de celălalt. Din activităţile
desfăşurate cel mai mult îmi plac jocurile, dar şi proiectele. Cel mai frumos moment dar şi
emoţionant a fost prima mea participare la o întalnire IMPACT. (Amarghioalei Alexandru,
IMPACT Prietenia,Secuieni,13 ani)

„Clubul IMPACT este pentru mine un mediu în care  mă simt ca într-o familie şi în care
fiecare membru poate spune tot ceea ce gândeşte fără teama că cineva îi poate impune o
limită. De când particip la activităţile clubului pot comunica cu multă uşurinţă. Toate jocurile şi
povestirile prezentate şi discutate au fost alese foarte bine de către coordonatori, în speranţa
că noi, membrii clubului, vom trage învăţăminte. Desfăşurarea activităţilor  ne-a dat
posibilitatea de a exersa rolul de lider sau de lucrător de echipă, lucru care ne ajută în
dezvoltarea personală. Ceea ce fac, fac cu multă plăcere ştiind că rezultatele muncii nu sunt
pentru mine, ci pentru cei care au nevoie. (Robu Liviu-Gabriel, Clubul ,,TU EŞTI CINEVA”, Liceul
Teoretic ,,Vasile Alecsandri”, Săbăoani)

„Această activitate m-a ajutat să-mi confirm încă odată faptul că fiecare om merită o
şansă, prejudecăţile false legate de etnia rromilor s-au dovedit a fi în cazul meu doar legende,
copiii rromi pe care i-am cunoscut, şi cu care am petrecut acest timp mi-au arătat prin
comportamentul lor că pot fi plăcuţi, interesanţi.” (Alina, Gr Şcolar Industrial „Tehnofrig”)

„Îmi place să mă implic, să fiu în mijlocul evenimentelor. Aceste proiecte îmi oferă
ocazia să-mi exprim spiritul  organizatoric şi practic.” (Stanilă Radu, elev, Braşov)

“Este extraordinar că membrii clubului “IMPACT”  au realizat acest proiect pentru
îmbunătăţirea bazei sportive a şcolii. Doresc să mulţumesc pe această cale  Clubului  atât
pentru panourile realizate cât şi pentru mingile de baschet cumpărate prin acest proiect.”
(Balint Gabriel, profesor educaţie fizică şi sport, Şcoala cu cls. I-VIII, Mintiu Gherlii).

Proiecte implementate de cluburile IMPACT in 2011
În 2011 au fost implementate 286 de proiecte în folosul comunităţii, având 52580 beneficiari
direcţi. Ataşat prezentului raport se regăsesc zece din cele mai reprezentative proiecte
implementate de cluburile IMPACT în 2011:
 „Gândeşte Verde!” – Clubul IMPACT Direct, Drobeta-Turnu Severin
 „Frăţia IMPACT” – Proiect comun al cluburilor IMPACT din Lupeni
 „Ghetuţa cu sentimente” – Clubul IMPACT Auto, Călăraşi
 „Minunata Sărbătoare a Maiului” – Clubul IMPACT C.T.S.M. (Clubul Tinerilor Serioşi şi

Motivaţi), Codlea
 „O zi de poveste” – Clubul IMPACT PEDA-IMPACT, Cluj Napoca
 „Dă culoare curţii şcolii tale!” – Clubul IMPACT The BEST, Cluj Napoca
 „Hrana sănătoasă la şcoală şi acasă”- Clubul IMPACT Cireşarii, Cluj Napoca
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 „Ghibstock II” – Clubul IMPACTIII, Cluj Napoca
 „Zâmbet în culori” – IMPACT Tineri cu atitudine, Roman
 „Învăţăm şi ne distrăm împreună”- Club IMPACT Pinguinii, Cluj Napoca
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Programul VIAŢA

Tabăra Educaţională VIAŢA 2011 s-a desfăşurat în staţiunea Straja, Cabana Montana şi
Vila Alpin cu un număr total de 654 participanţi. În mare parte acest lucru a fost posibil prin
parteneriatele încheiate cu Organizaţia World Vision (Bucureşti, Craiova, Vâlcea, Ialomiţa),
Organizaţia Caritas Petroşani, Prison Fellowship, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie.

A fost un an plin , cu multe realizări şi succese, multe poveşti frumoase şi amintiri
plăcute atât pentru tinerii participanţi cât şi echipa programului. Anul 2011 a fost  primul an în
care am lucrat şi cu tineri cu dizabilităţi fizice, o nouă provocare căreia conform rapoartelor de
activitate ale liderilor, dar şi a formularelor de evaluare completate de partenerii noştrii, i-am
făcut faţă cu succes. 23 de tineri cu dizabilităţi fizice au participat la program în acest an.
Conform formularelor de evaluare primite de la colaboratorii noştrii şi de la tineri programul a
fost din nou peste aşteptările acestora în ceea ce priveşte competenţa liderilor şi pregatirea lor
precum şi activităţiile din cadrul taberei.

Echipa de lideri a fost alcătuită atât din lideri vechi care au mai lucrat în anii trecuţi la
Programul VIAŢA, dar şi din noi lideri pregătiţi de către trainerii Fundaţiei Noi Orizonturi în
cadrul cursului de animatori centre de vacanţă organizat înainte de începerea taberei.  Din
echipa VIAŢA au făcut parte: 15 lideri angajaţi pe toată perioada verii; 1 instructor de escaladă;1
instructor curs frânghii; 1 responsabil management situaţii de urgenţă şi acordare de prim
ajutor; 2 asistenţi ai directorului de tabară; 1 director de tabără; 5 voluntari americani din
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programul de internship al taberei VIAŢA 2011; 5 membrii ai IMPACT din programul de
internship al taberei VIAŢA 2011.

VIAŢA 2011 în cuvintele tinerilor

„Săptămâna aceasta a fost de neuitat, o săptămână super. Cred că nu este persoană care a
ajuns in tabăra Viaţa şi care să nu regrete că şi-a pierdut o săptămână din Viaţa lui (intr-un
sens bun) pentru că de aici chiar ai ce să înveţi. Ştiu sigur că îmi va fi dor de toţi liderii noştri şi
de ceilalţi copii pe care abia i-am cunoscut.

Voi ne-aţi reamintit că viaţa nu se bazează numai pe o anumită emoţie cum ar fi distracţia.
În viaţă trebuie să ne folosim şi de seriozitate, încredere, curaj. Ei bine, voi aţi fost cei care au
reaprins în noi anumite emoţii. Cred că este numai şi numai vina voastră că am căpătat atâta
înredere.

Am scris aceasta scrisoare după ce am facut angajamentul şi voi mi-aţi activat lacrimile la
un moment dat. Nu ştiam că săptămână asta va fi, de fapt a fost, cu adevarat o schimbare în
viaţa fiecărei persoane care şi-a petrecut o perioadă din vacanţă la această tabără.” (Andreea
Geanina, Ialomita)

„Prin toate activităţile am învăţat ce înseamnă încredere, munca în echipă, curajul,
respectul, etc. Am început să fim mai deschişi în discuţiile din grup. Aş vrea să folosesc toate
învăţăturile în viaţa de zi cu zi. Mi-am pus încă de la început, în gând, că vreau să duc până la
sfârşit toate provocările. Liderii au fost responsabili pentru noi şi ne-au învăţat multe lucruri
folositoare. Când a sosit ziua despărţirii, mi-am adus aminte cum m-am depărţit de părinţi (la
plecarea spre tabără) şi liderii mi-au devenit ca nişte părinţi, aşa că mi-e oarecum greu să mă
despart de ei.” (Cristina Mica)
„Tabăra VIAŢA este una dintre cele mai frumoase tabere. La fel de mult mi-a plăcut să fac

activităţile de aici şi jocurile. Aici am învăţat să lucrăm în echipă şi să ne învingem frica. Am
mai învăţat să ne integrăm în grupuri de oameni pe care nu-i cunoşteam şi să comunicăm cu ei.
Aceste 5 zile în tabăra VIAŢA vor să fie de neuitat. Concluzie – aţi fost ca un soare care mi-a
luminat locuri întunecoase din inima mea!” (Elena)
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Activităţi generatoare de venituri

Program Universitar – “Semester Abroad Program”

Ca parte a strategiei de sustenabilitate a organizaţiei noastre, Fundaţia Noi Orizonturi a lansat
programul universitar “Semester Abroad Program” (program ce nu este doar un stagiu de
internship, dar prin care studenţii primesc credite universitare) în parteneriat cu Nortwestern
College (IOWA, USA). Studenţii participă la 4 cursuri (Dezvoltare Durabilă, Teologie Ortodoxă,
Cultură şi istorie românească şi Educaţie prin experienţă: teorie şi practică) susţinute de Dana
M. Bates, profesor asociat Nortwestern College. Programul contribuie la susţinerea financiară a
programelor Fundaţiei Noi Orizonturi, îmbunataţirea resurselor informaţionale ale programelor
organizaţiei. Pentru a oferi studenţilor o experienţă academică şi cuturală de neuitat FNO a
dezvoltat un parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Babeş Bolyai.

Cabana “Noi Orizonturi” - Straja
În 2011 echipa FNO cu sprijinul NESsT a lucrat pentru a dezvolta un plan de afaceri prin care
FNO va deschide cabana pe care o avea în dotare spre turism, cu scopul de a investi profitul în
programele sale non-profit. Cabana se află în masivul Straja şi în anul 2011, cu sprijinul financiar
NESsT a suferit importante modificări şi îmbunătăţiri pentru a răspunde nevoilor turiştilor.
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Finantatori

FDSC si Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Fundaţia Comunitară Cluj
Fundatia NESsT Romania
Fundatia pentru Parteneriat
International Youth Foundation şi NOKIA
Romanian American Foundation
The Global Fund for Children (GFC)
British Council
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Buget

Cheltuieli 2011

Categorie de buget Suma (RON) Suma (USD)

Administrative 405,122.26 $     132,887.97

IMPACT 1,110,117.64 $     364,140.14
Activitati Generatoare de
Venituri 40,927.94 $      13,425.16

Tabara VIATA 361,564.83 $     118,600.29

Total 1,917,732.67 $     629,053.56
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Venituri 2011

Surse de finantare Total (RON) Total (USD)
Finantari 702,755.79 $  230,517.55
Donatii si sponsorizari 600,114.67 $  196,849.27
Altele(2%, diferente de curs valur, venituri din exploatare etc) 34,777.28 $    11,407.62
Tabara VIATA, Activitati generatoare de venit, etc 374,634.09 $  122,887.26
TOTAL 1,712,281.83 $  561,661.69
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Cum puteţi sa ne susţineţi?
Nu putem să susţinem dezvoltarea tinerilor în Romînia fără sprijinul dumneavoastră! Viitorul
tinerilor depinde de noi toţi şi doar impreună putem lucra pentru binele comun, al tuturor. În
următorii 10 ani, ne dorim ca un număr cât mai mare de tineri să beneficieze de programele
noastre IMPACT şi VIAŢA. Cum te poţi implica şi tu?

√ Susţinând financiar activităţile Fundaţiei Noi Orizonturi prin donaţii:

Donaţii prin cont de Paypal (informaţii pe site-ul organizaţiei) sau donaţii directe în conturile
organizaţiei:
Fundaţia Noi Orizonturi
Adresa: B-DUL PĂCII BL 5 AP 9, LUPENI, HUNEDOARA, 335600, ROMÂNIA
Tel./Fax: +40254564471

Banca
Nume: BANCPOST S.A – AGENŢIA PETROŞANI
Adresa: BD 1 DECEMBRIE 1918, BL.63 PARTER, PETROŞANI, HUNEDOARA, ROMÂNIA

Conturi
USD: RO06 BPOS 2220 2689 044 USD 01
EUR: RO59 BPOS 2220 2689 044 EUR 01
RON: RO92 BPOS 2220 2689 044 ROL 01

√ Donând 2% din impozitul pe venit prin completarea declaraţiei 230 şi/sau 200 cu datele de
mai jos:
Numele organizaţiei: FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI
Cod Fiscal: 13705208
Cont bancar (IBAN): RO92 BPOS 22202689044 ROL 01

√ Prezentând şi promovând programele Fundaţiei Noi Orizonturi în comunitate şi on-line;

√ Încurajându-vă copiii să facă parte din cluburile IMPACT sau să participe în tabăra de vară
VIAŢA (www.tabara-viata.ro);

√ Parc i pând c a v ol unt ar  î n c adr ul  p r oi ectel or  d e s er vi ci u î n f ol os ul  c omu ni t ăţii
implementate de IMPACT;

√ Oferind sprijin direct pentru întâlnirile cluburilor IMPACT ca persoană resursă în diferite
domenii sau ca expert facilitator în domenii ca arta fotografică, producţii video, management,
contabilitate, strângere de fonduri şi altele.



ANEXE



„Dă culoare curţii şcolii tale!”
IMPACT The BEST, Scoala Liviu Rebreanu Cluj-Napoca, Romania 27 martie - 25 aprilie 2011

Descrierea sumară a proiectului
Proiectul are scopul de a ne îmbunătăţi condiţiile de relaxare

în timpul pauzelor şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor

sportive prin reamenajarea curţii şcolii: plantarea de copaci şi

flori, amplasarea băncilor, trasarea terenurilor sportive,

înlocuirea plaselor pentru porţi şi coşuri de baschet, umplerea

gropii cu nisip şi întreţinerea spaţiului verde existent.

Justificarea proiectului
Proiectul a fost conceput  pentru a transforma petrecerea

pauzelor în curtea şcolii într-o reală plăcere pentru elevi şi a-i

ajuta să se recreeze după ore, pentru desfăşurarea orelor de

sport în condiţii mai bune, precum şi pentru desfăşurarea altor

activităţi specifice şcolii noastre: IMPACT, semiinternat.

Obiectivele proiectului
 plantarea copacilor şi a florilor, precum şi curăţarea

spaţiului verde existent

 trasarea terenurilor şi umplerea gropii cu nisip

 achiziţionarea plaselor pentru porţi şi coşuri, plasarea

lor la locul potrivit

Activităţi
 Strângerea de fonduri printr-un târg cu vânzare

de produse realizate în cadrul clubului

 Cumpărarea necesarului de materiale

 Plantarea copacilor şi a florilor

 Trasarea terenurilor şi montarea plaselor

 Festivitatea de inaugurare

Evaluare
Proiectul a fost apreciat de comunitatea şcolară şi 300 de

elevi acum se bucura de efectele acestui proiect

Parteneri şi sponsori
Fundatia Noi Orizonturi

Nokia si International Youth Foundation

Clubul ecologic al Şcolii „Liviu Rebreanu”

REB-ECO

Buget
700 Ron

Scris de: Alina Sufană Revizuit de: Amalia Kovacs-Rusu
ru Sorana



„Frăţia IMPACT”
Cluburi IMPACT Valea Jiului Locaţia Lupeni Perioada: iunie - iulie 2011

Descrierea sumară a proiectului
În fiecare vară începănd cu anul 2008,  Fundaţia Noi Orizonturi are

ca oaspeţi un grup de 7-15 liceeni din California USA. Grupul din

California a stabilit  împreună cu membrii şi liderii cluburilor IMPACT

din Lupeni, la fel ca în anii trecuţi, obiective comune în cadrul unui

proiect de iniţiativă comunitară  pentru zilele 12-15 iulie.  Prin

implementarea acestui proiect dorim să îmbunătăţim aspectul şi

calitatea terenului de baschet, deoarece am constatat o degradare

în timp a acestuia; activităţi recreativ-educative cu un grup de copii

care trăiesc cu sindromul Langdon-Down; ecologizarea unei porţiuni

a albiei pîrâului Brăiţa; pregătirea clădirii Centrului de Resurse

pentru Tineret din Lupeni pentru renovarea anuală şi un schimb

cultural între tinerii din Lupeni membrii în cluburile IMPACT şi grupul

din California.

Justificarea proiectului
Tinerii din Lupeni au la dispoziţie un singur teren de basket, în

prezent deteriorat, construit în urmă cu 5 ani de FNO. Membrii

cluburilor IMPACT din Lupeni au decis să reamenajeze acest teren.

Pe perioada verii, copiii cu sindrom Down nu au un program

educativ-distractiv prestabilit, astfel ca prin acest proiect ne

popunem să le oferim cateva actvităţi de acest gen în zilele de 11-

12 iulie 2011. În zona podului peste pârâul Brăiţa de lângă strada

principală s-au depus de-a lungul timpului deşeuri menajere. Prin

prezentul proiect ne propunem ecologizarea unei zone din albia

pîrâulul. Centrul de resurse de tineret din Lupeni are nevoie de

renovare şi tinerii din cluburile din Lupeni şi-au propus să dea o

mână de ajutor.

Obiectivele proiectului
Reabilitarea terenului de baschet ;
Sprijin emoţional pentru copii cu sindrom Down;
Refacerea mediului natural  pe o portiune din albia pîrâului Brăiţa;
Pregătirea renovarii Centrului de resurse pentru tineret din Lupeni ;
Schimb cultural între grupul din California şi membrii cluburilor
IMPACT din Lupeni.

Beneficiarii proiectului
Beneficiari direcţi: 10 copii cu sindrom Down, 40 membri IMPACT,

aproximativ 250 elevi din Lupeni

Beneficiari indirecţi: părinţii copiilor cu sindrom Down, părinţii celor

250 de elevi, părinţii membrilor cluburilor IMPACT din  Lupeni şi

aproximativ 20.000 locuitori ai municipiului Lupeni.

Activități
Amenajarea terenului (turnarea cimentului, repararea, vopsirea

panourilor şi trasarea terenului, adăugarea unor elemente decorative

şi ecologizarea zonei)

Pregătirea activitaţilor educativ-distractive pentru copii cu sindrom

Down şi punerea lor în practică(jocuri IMPACT )

Ecologizarea albiei pîrâului Brăița(stabilirea zonei de curăţat,

distribuirea materialelor.

Schimb cultural româno-american.

Parteneri , Sponsori şi Donatori
S.C Comexim SRL Lupeni

Primaria Muncipiului Lupeni

Super Construct SRL

Fundaţia Noi Orizonturi în coloborare cu 7 tineri din California USA

Ziarul Văii Jiului

Buget

1.832,5 lei

Scris de: Graţiela Miu Revizuit de: Mariana Zamfir Străuţ
ru Sorana



„ Gândeşte verde!”
nov.-dec.2011

IMPACT,Numele Clubului/şcolii IMPACT
DIRECT/Colegiul Tehnic ,,Lorin Sălăgean”

Locaţia
Drobeta-Turnu-Severin

Data desfăşurării
proiectului

Descrierea sumară a proiectului
Proiectul are ca scop observarea, interpretarea şi înţelegerea
impactului activităţilor umane distructive asupra mediului şi
necesitatea respectării normelor de protecţie şi ocrotire a naturii. În
urma derulării proiectului elevii vor conduce la formarea unor
atitudini ecologice active şi responsabile, care să determine
manifestarea unei conduite adecvate a elevilor  şi membrilor
familiilor din care acestia fac parte, în raport cu mediul natural.
Justificarea proiectului
Colegiul Tehnic ,,Lorin Sălăgean”, Drobeta-Turnu-Severin are în
componenţa sa un nucleu de oameni tineri, copii şi adolescenţi
cărora le trebuie un parc cât mai curat, necesar relaxării tinerilor şi
desfăşurării  unor activităţi didactice-educative. Prin dotarea
acestuia cu coşuri de colectarea a  gunoiului se vine în
întâmpinarea acestei nevoi a unui segment important al populatiei
şcolare din unitatea noastră. Activităţile şcolare, educative sau
recreative sunt necesare pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor.
Obiectivele proiectului
-dezvoltarea capacităţii de organizare şi a spiritului de cooperare în
echipe;
-formarea unei atitudini de respect şi a unui comportament
responsabil faţă de ceea ce ne înconjoară;
-formarea capacităţii de îngrijire a spaţiilor verzi şi folosirea
acestora în desfăşurarea unor activităţi instructiv educative.
-afişarea de panouri  privind menţinerea curăţeniei în parcul şcolii.
Beneficiarii proiectului
Beneficiarii sunt un număr de 800 elevi şi 60 angajaţi ai
Colegiului Tehnic ,,Lorin Sălăgean”,

Activităţi
-întâlnirea preliminară şi stabilirea responsabilităţilor
membrilor echipei de proiect;
-achiziţionarea de arbuşti ornamentali, coşuri de gunoi

stradal, saci menajeri, pliante şi autocolante;
-ecologizarea parcului şcolii;
- instalarea celor 6 coşuri de gunoi stradal în parcul şcolii;
-sădirea de  arbuşti ornamentali;
-promovarea proiectului cu ajutorul pliantelor şi a
autocolantelor.

Parteneri

Sponsori si donatori
SC HAPYLUX-CHRIS SRL

Buget

-600 RONI RAF
-240 RONI SC HAPYLUX-CHRIS SRL

Scris de: ANGHEL DENISA Revizuit de: MIRELA PINTEA-ENEA
ru Sorana



„Ghetuţa cu sentimente”
IMPACT Auto – Grupul Şcolar Transporturi Auto Călăraşi Locaţia: Călăraşi Data desfăşurării: 06.12.2011

Descrierea sumară a proiectului
În pragul sărbătorilor de Sfântul Nicolae noi, membrii

clubului “Auto Impact”, am dorit să realizăm un proiect socio-

educativ al cărui scop principal este cunoaşterea şi conştientizarea

efectelor negative ce pot rezulta din nesăbuinţa faptelor noastre.

Pornind de aici am realizat o vizită la centrul maternal mama şi

copilul Călăraşi unde ne-am informat despre drumul urmat de

mamele abandonate împreună cu copii lor. Cum fiecare dintre noi

contribuim fără să vrem la astfel de situaţii, ca cele întâlnite în

centrul maternal, am încercat să realizăm o acţiune în care am

prezentat aceste cazuri colegilor noştrii, dar şi conştientizarea

riscului apariţiei unui sarcini nedorite, sau a unor boli cu transmitere

sexuală.

Justificarea proiectului
Cum educaţia sexuală este încă un subiect tabu, am

incercat prin acţiunile noastre să tragem un semnal de alarmă

asupra posibilelor pericole la care ne expunem din neglijenţă.

Obiectivele proiectului

- Informarea membrilor Impact cu privire la situaţia mamelor şi

copiilor abandonaţi în centrul maternal.

- Diseminarea informaţiilor obţinute în centrul maternal elevilor

liceului

Beneficiarii proiectului
Beneficiari direcţi:
- 6 copii cu vârste între 0-3 ani
- 5 mame
- 560 de elevi ai liceului

Activităţi
A1. Confecţionarea de felicitări dedicate mamelor şi

asistenţilor maternali din centru

A2. Cumpărarea unor cadouri mamelor şi copiilor din centrul

maternal Călăraşi

A3. Vizită la Centrul maternal

A4. Acţiune de diseminare în cadrul liceului la care au

participat şi reprezentanţi ai centrului maternal.

Parteneri
Centrul maternal mama şi copilul Călăraşi

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

(DGASPC) Călăraşi

Grupul Şcolar Transporturi Auto Călăraşi

Sponsori si donatori
Elevii şi profesorii liceului

Buget
600 ron – FNO

100 ron – donaţii (jucării)

Scris de: Stoian Alexandru Revizuit de: Stanciu Valentina
ru Sorana



„Ghibstock II”
IMPACTIII / Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj Napoca Mai 2011

Descrierea sumară a proiectului
Pe parcursul a doua zile s-a organizat a 2-a editie a festivalului liceului,

“Ghistock”. S-a dorit ca  la acest eveniment caritabil liceenii din tot orasul sa

isi petreaca timpul relaxandu-se, participand la diferite activitati educativ-

recreative. Banii stransi in urma festivalului se vor folosi pentru ajutorarea a

20 de copii din satul Caian (clasele 5-8) in prag de abandon scolar, prin

derularea unei serii de activitati educative.

Justificarea proiectului
De pe urma acestui proiect beneficiaza direct 20 de copii din satul Caian

(clasele 5-8) in prag de abandon scolar. Cauzele abandonului scolar sunt

variate, iar daca noi nu intervenim in viata lor acesti copii ar putea parasi

scoala definitiv. Ne propunem sa colaboram cu acesti copii sa intram in

contact cu ei, sa desfasuram diverse activitati impreuna in urma carora sa ii

determinam  sa nu renunte la scoala.

Obiectivele proiectului
1. Strangerea de fonduri necesare organizarii unei excursii de 4 zile cu scop

educativ pentru cei 20 de copiii din Caian

2. Desfasurarea de activitati recreativ- educative in incinta liceului, pe

parcursul a doua zile pentru cei 1200 de tineri participanti la festival.

3. Atragerea atentiei celor 1200 de tineri participanti la festival asupra unor

probleme sociale cum ar fi in cazul de fata lipsa de resurse in mediul rural si

abandonul scolar.

Beneficiarii proiectului
20 copii din satul Caian, aflati in prag de abandon scolar

Activităţi
A1 Planificare. Organizarea echipei, impartirea sarcinilor, intocmirea

planului de lucru. Achizitionarea materialelor

A2 Planificarea concertului. Contactarea trupelor si selectia trupelor

din randul liceelor locale.

A3 Contactarea si intalnirea cu partenerii implicati in proiect pentru

planificarea riguroasa a acestor activitati.

A4 Realizarea printurilor de afise, flyere; amplasarea si distribuirea

acestora.

A5 Organizarea spatiului. Realizarea de standuri, amplasarea

corturilor etc

A6 Desfasurarea primei zi de festival (concerte, panou catarat,

standuri cu obiecte hand-made, tatuaje temporare, codite cu ata,

caricaturi, portrete, jocuri, , demonstratii de skate, concursuri etc.)

A7 Desfasurarea celei de-a doua zi de fastival (workshop photo,

animatie si make-up, proiectie filme, animatii, concurs grafitti.)

Parteneri si sponsori
Organizatia Youth Bank – sponsor

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” - partener

Buget

350 lei FNO, 2985 Lei Youth Bank

Scris de: Anda Culisir Revizuit de: Teodora Chetan
ru Sorana



„Hrana sanatoasa la scoala si acasa”
IMPACT Ciresarii / Scoala Speciala CRDEII Cluj Napoca, Romania Aprilie 2011

Descrierea sumară a proiectului
Scopul principal al proiectului “Hrana sanatoasa si la scoala si acasa” a fost

de a promova o alimentatie sanatoasa, in scoala cat si in familie. S-a dorit a

aduce un aport cresterii consumului de fructe si legume in randul elevilor din

scoala noastra si inca 5 scoli si gradinite din Cluj Napoca. Principalele

activitati realizare au fost de informare (prin brosuri, fluturasi si prezentare

PPT), culturale (o sceneta) si practice (de modelare a unor legume si

fructe). Prin aceste activitati, 350 de elevi din invatamantul prescolar, primar

si gimnazial vor fi informati de avantajele pentru organism a consumului de

legume si fructe.

Justificarea proiectului
S-a observat lipsa de apreciere a valorii nutritive a programul “Lapte, corn,

mere” de catre Guvernul Romaniei de catre elevii scolari si prescolari.

Totodata, o parte dintre elevii din grupul tinta provin din familii cu statut

social mediu sau scazut (200 de elevi fiind din CRDEII), unde din cauza

venitului redus familiile nu pun accent pe consumul de legume si fructe,

necesare dezvoltarii copiilor. Pentru ceilalti elevi din grupul tinta ne

propunem promovare alimentatiei sanatoase in defavoarea celei

nesanatoare, precum si a beneficiilor acesteia.

Obiectivele proiectului
 Informarea elevilor cu privire la importanţa consumului de legume

şi fructe pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;

 Antrenarea elevilor în activităţi culturale şi distractive pe tema

propusă.

Activităţi
A1: Achiziţionarea materialelor pentru costume şi a consumabilelor

pentru materialele informative.

A2: Elaborarea materialelor informative (broşuri, pliante)

A3: Confecţionarea costumelor pentru scenetă

A4: Pregătirea activităţii culturale

A5: Derularea activităţilor în şcoli şi grădiniţe: prezentarea

materialului informativ, a programului cultural artistic pregatit,

distribuirea brosurilor si a pliantelor, desfasurarea atelierelor de lucru

si premierea cu un cos de fructe a participantilor

Beneficiarii proiectului
350 elevi (200 din CRDEII si 150 din alte 5 scoli) intre 8 – 17 ani

Parteneri
Fundatia Noi Orizonturi

Nokia si International Youth Foundation

Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”,

Şcoala ,,C-tin Brâncuşi”, Grădiniţa ,,Floare de Iris”, Grădiniţa

,,Bambi”, Părinţi ai elevilor din Şcoala Specială - CRDEII

Sponsori si donatori
Scoala speciala CRDEII ( toner imprimanta, transport)

Buget
500 lei, de la Fundatia Noi Orizonturi

Scris de: Monica Nechita Revizuit de: Teodora Chetan
ru Sorana



„Invatam si ne distram impreuna”
IMPACT Pinguinii / Gr Sc Ind “Tehnofrig” Cluj Napoca, Romania Aprilie 2011

Descrierea sumară a proiectului
Scopul proiectului este de a aduce impreuna si a ajuta un grup de

elevi de etnie rroma sa deprinda abilitati sociale si de interactiune.

Astfel, s-au efectuat vizite in oras, s-a vizionat un film, precum si

alte activitati recreative. Elevii voluntari Impact Pinguinii impreuna

cu elevii rromi de la Scoala Nicolae Iorga au petrecut o zi impreuna

cunoscandu-se mai bine si interactionand.

Justificarea proiectului
Confirmarea realităţii nevoii de a oferi o alternativă constructivă

elevilor de a  petrece în mod plăcut timpului alături de alţi elevi, din

altă şcoală şi de etnie rromă,  iar astfel se pot elimina anumite

prejudecăţi, dacă acestea există.

Oferirea de model pentru comunitatea de elevi, nevoie care survine

implicării insuficiente în viaţa comunităţii a elevilor cu potenţial profil

de voluntar şi creşterea gradului de toleranţă pentru elevii de etnie

rromă.

Obiectivele proiectului
 Dezvoltarea abilităţii de a munci în echipă.

 Socializarea elevilor din şcoală şi acceptarea şi

respectarea colegilor indiferent de etnia lor.

Activităţi
1. Vizitarea reciprocă a şcolilor (voluntarii la beneficiari şi

invers) şi alegerea filmului care urmează să fie vizionat.

2. Vizionarea unui film la un Cinematograf din oraş.

3. Fiecare voluntar are partener un beneficiar cu care

relaţionează, iar la finele filmului se va desfăşura un concurs

în parc. Fiecare echipă o să emită morala-învăţămintele în

urma vizionării filmului, iar ca premiu, echipa câştigătoare

poate alege locaţia unei Cofetării, pentru a sărbătorii

împreună.

Beneficiarii proiectului
20 de elevi: 10 membri ai clubului Impact si 10 elevi de etnie

rroma

Parteneri si Sponsori
Fundatia Noi Orizonturi

Nokia si International Youth Foundation

Scoala “Nicolae Iorga”

Buget

350 RON

Scris de: Simona Moldovan Revizuit de: Teodora Chetan
ru Sorana



„Minunata Sarbatoare a Maialului”
Club IMPACT “C.T.S.M - clubul tinerilor seriosi si  motivati”
– Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinti” Codlea, Brasov

Locatia Codlea , Brasov Data desfasurarii 18-20 iunie

Descrierea sumară a proiectului
Membrii Clubului Impact “C.T.S.M-clubul tinerilor seriosi si

motivate” de la C.T. ”Simion Mehedinti” au realizat materialele
informative, pliante, panouri, tablouri despre istoricul sarbatorii si
imagini sugestive a acestuia.
Sarbatoarea este specifica comunitatii din Codlea si inceputurile ei
dateaza din  1874, ca sarbatoare scolara a scolii germane
evanghelice din Codlea, intr-o zona la poalele Magurii numita
Gradina de Mai -Maial. Sarbatoare continua si azi sub denumirea
Zilelor Codlei-Kronenfest si participa intreaga comunitate.
Membrii clubului au fost prezenti la festivitatile organizate de
comunitatea locala cu ocazia Zilelor Codlei-Kronenfest, unde au
fost amplasate panouri, au fost impartite pliante si tablori tinerilor
prezenti la festivitate cat si celorlanti participant si am ajutat la
organizarea marsului copiilor prin Cercul Minunilor- numit Melc.

Justificarea Proiectului
Tinerii din comunitate  nu cunosc istoria si traditiile  acestei
sarbatori , noi am dorit sa promovam traditiile si obiceiurile
ce sunt  valori culturale  ale comunitatii.

Obiective

1. Informarea a 1200 tineri din comunitatea despre
istoricul si obiceiurile   festivitatiilor  ce au loc  cu
ocazia serbarii - Zilele Codlei – Kronenfest;

2. Realizarea de 30 de tablouri referitoare la traditia
si obiceiurile de sarbatoarea Maialului

3. Implicarea copiilor prezenti la festivitate in  jocul
Melcului

Activităţi
1. Culegerea de informatii privind istoricul si traditiile legate

deSarbatoarea Maialului.
2. Redactarea si multiplicarea   materialelor necesare- afise,
pliante, fluturasi.
3. Amenajarea panourilor ce vor fi pozitionate in puncte
strategice in comunitate.
4.Achizitionarea de materiale pentru confectionarea tablorilor
5. Confectionarea tablourilor;
6. Oferirea obiectelor realizate, partenerilor si eventualilor
sponsori si valorificarea acestora la sarbatoare 7. Pregatirea
jocurilor traditionale in ziua festivitatii.
8  Implicarea tinerilor in jocurile pregatite de membrii clubului.
9..Aplicarea unui sondaj tinerilor in timpul festivitatilor.

Evaluare
Un numar de 1200 tineri au primit pliante si toti cei prezenti la
festivitate au fost informati de aceasta sarbatoare specifica
Codlei, activitatea noastra a vut scces, fiind apreciata de cei
prezenti si de reprezentantii comunitatii
Parteneri si sponsori
Am fost sprijiniti de comunitatea locala, Primarie, Casa de
Cultur Politie, reprezentanti ai Comunitatii Codlenilor
din Germania si sponsori anonimi ce ne-au sprijinit la
multiplicarea pliantelor.

Buget 350, 00 lei

Scris de: Costea Mioara Revizuit de: Costea Mioara
ru Sorana



„O zi de poveste”
PEDA- IMPACT, Colegiul Naţional Pedagogic “Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, Romania 27 martie-25 aprilie 2011

Descrierea sumară a proiectului
Intre copiii din Măguri Răcătău  şi membrii Clubului Impact s-
a creat o relaţie de prietenie la prima ȋntâlnire pe care am
avut-o. Această experienţă a fost una educativă deoarece
povestea citită a fost discutată cu ei si extrase valori morale.
Prin această activitate copiii copii au devenit dornici să
ȋnveţe, să citescă , să aibă o educaţie aleasă, mai
prietenoşi.

Justificarea proiectului
Acest proiect vine ca o continuare a colaborării pe care
Clubul Peda -Impact a avut-o cu copiii de la Gradinita
Măguri Răcătău. Dupa ce am avut o activitate de donare de
fonduri si prezentare a unei piese de teatru de papusi la
Maguri - Racatau, a venit randul nostru sa le pregatim o
activitate micutilor în şcoala noastră, asa cum le-am promis.

Obiectivele proiectului
 Conştientizarea importanţei educaţiei în mediul rural
 Organizarea unor activităţi educative pentru

preşcolarii din  Grădiniţa Măguri Răcătău
 Îmbogăţirea experienţei elevilor de la ciclul preşcolar

prin relaţionarea cu elevi mai mari din Colegiul
Naţional Pedagogic „Gh. Lazar”

 Cultivarea gustului pentru lectură.

Activităţi
 Redactarea poveştii „Bertie cel rău”şi a

ilustraţiilor pentru poveste
 Distribuirea şi pregătirea rolurilor pentru

povestea spusă, selectarea fondului sonor
 Pregătirea surprizelor pentru copii
 Redactarea şi multiplicarea unui număr de 40

cărţi care vor fi dăruite altor grădiniţe
 Cumpărarea surprizelor pentru copii
 Distribuirea cărţilor cu povestea altor grădiniţe

Evaluare
16 copii (beneficiari direcţi) din mediul rural de la
Grădiniţa Măguri Răcătău şi 100 preşcolari (beneficiari
indirecţi) prin multiplicarea unei cărţi de poveşti care au
ajuns la 7 gradinite din judet

Parteneri şi sponsori
Fundatia Noi Orizonturi
Nokia si International Youth Foundation
Şcoala cu clasele I-VIII Măguri –Răcătău şi Grădiniţa
Măguri-Răcătău

Buget
500 Ron

Scris de: Marilena Faiciuc Revizuit de: Amalia Kovacs-Rusu
ru Sorana



Zâmbet în culori
IMPACT Tineri cu atitudine/ Col. Naț. “Roman- Vodă” Locația: Roman, jud. Neamț Data: 1 iunie  2011

ssdfsg2010desfasurariiunie
2010proiectuluiDescrierea sumară a proiectului

Membrii IMPACT au organizat un eveniment cu activități
distractive în Piața Unirii din orașul Roman, cu ocazia zilei
de 1 Iunie. Toți copiii care au ieșit la plimbare în centrul
orasului au beneficiat de pictură pe față, concurs de desene
pe asfalt, desene pe foi de fipchart, baloane, dulciuri, jocuri
energizante. Evenimentul a cuprins și o activitate de
strângere de fonduri pentru a susține o excursie  destinată
beneficiarilor Centrului de Zi „Episcop Melchisedec” din
Roman.

Justificarea Proiectului
Proiectul se adresează nevoii de  distracție și socializare a
copiilor din Roman, cu ocazia   Zilei  Copilului. În orașul
Roman nu există  amenajate spații de distracții și nici nu se
organizează evenimente special destinate copiilor cu vârsta
cuprinsă între 2-12 ani.

Obiective:
O1: Cresterea numărului de activități  distractive oferite
copiilor cu vârsta cuprinsă  între 2-12 ani din Roman cu
ocazia zilei de de 1 Iunie.
O2: Susținerea cu 50% a  costului excursiei pentru copiii din
Centrul de zi „ Episcop Melchisedec” Roman, în urma
strângerii de fonduri.

Activităţi
1. Împărțirea sarcinilor.
2. Obținerea aprobării din partea Primăriei Roman,

pentru organizarea evenimentului.
3. Realizarea pliantului.
4. Achiziționarea materialelor.
5. Amenajarea mesei de lucru și a panoului în spațiul

public.
6. Implementarea activităților cu copiii: pictură pe

față, concurs de desene pe asfalt, desene pe foi de
fipchart, baloane, dulciuri, jocuri energizante,
animație cu clown.

7. Organizarea unei excursii pentru copiii defavorizați
social din Centrul Melchisedec

Evaluare
Beneficiarii direcți ai proiectului au fost

- 250  copii din orașul Roman.
- 20 copii, beneficiarii Centrului de zi „ Episcop

Melchisedec” Roman

Parteneri și sponsori
Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Parohia Ortodoxa  Secuienii Noi, Neamț
Primăria Roman

Buget

560 lei – finanțare Romanian-American Foundation

Scris de: Creţu Cătălin Revizuit de: Crețu Mirela
ru Sorana
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