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I M PACT înseamnă multe lucruri diferite, pentru mulţi 
oameni diferiţi. Înseamnă tineri, care au şansa să realizeze 
proiecte importante pentru comunitate, să simtă şi să vadă 
contribuţia lor la binele societăţii. Înseamnă educarea 
tinerilor - în procesul de implementare a proiectelor de 
serviciu în folosul comunităţii - prin deprinderea unor 
abilităţi valoroase de angajabilitate şi antreprenoriale, şi 
astfel înseamnă creşterea şanselor tinerilor de a obţine 
slujbe mai bune pe viitor. 
Înseamnă tineri care învaţă să îşi dezvolte abilităţile de 
lideri, ceea ce implică acel proces important de asumare a 
deciziilor. 

"Dar dacă îi intrebi pe tineri ce înseamnă IMPACT pentru ei, 
cei mai multi îţi vor răspunde – Familie."

De-a lungul anilor, am auzit de multe ori acest cuvânt, în 
legătură cu I M PACT. Lucrând cu aceşti copii, acest cuvânt 
a căpătat o nouă însemnătate pentru mine: într-adevăr, 
pentru unii dintre copii I M PACT este singura lor familie. 
Şi acesta este un gând împovorător. Iar gândul, mai bine 
spus rugăciunea, care îmi stă în mint e acum este: fie ca 
Dumnezeu să ne dea nouă, tuturor, nu doar nouă celor din 
Fundaţia Noi Orizonturi, ci tuturor celor care întâlnesc tineri 
în nevoie, înţelepciunea şi tăria să facem tot ce ne stă în 
putinţă pentru a fi o familie pentru aceia ce nu au o familie. 

Dana M. Bates
Co-fondator şi Director Executiv
al Fundaţiei Noi Orizonturi

După o perioadă îndelungată în care am pregătit un proiect 
de cercetare, acum mă bucur să lucrez din nou zi de zi la 
Fundaţia Noi Orizonturi. Iar unul dintre lucrurile pe care le 
fac este să contribui la conducerea unui club I M PACT,
în fiecare joi seara, aici în Lupeni. Pentru cei care nu cunosc 
regiunea noastră, este vorba despre o regiune săracă, 
monoindustrială, bazată pe mineritul carbonifer.
Aproape toate minele s-au închis şi locurile de muncă
sunt puţine. 

Din fericire, pentru că România este acum în Uniunea 
Europeană, adulţii pot cu uşurinţă pleca în alte ţări pentru 
a-şi găsi o slujbă. Din nefericire, oportunitatea economică 
este umbrită de alt aspect: preţul pe care familiile, şi mai 
ales copiii, trebuie să-l plătească pentru aceste plecări este 
unul imens. În timp ce unul sau ambii părinţi sunt în Italia 
sau Spania, muncind în construcţii sau culegând legume, 
copii lor, adolescenţi sau şi mai mici, sunt de multe ori lăsaţi 
în urmă. Dacă au noroc, locuiesc împreună cu bunicii,
dacă nu, rămân singuri. 

Am ajuns să cunosc o parte din poveştile tinerilor din clubul 
meu I M PACT. Unul dintre copii, să-i spunem Răzvan, are 14 
ani şi locuieşte alături de fratele său mai mic. Singur.
Fără părinţi, fără ca nimeni să aibă grijă de el, în timp ce 
el are grijă de fratele său, fără ca nimeni să se asigure că ei 
merg la şcoală. Nu au pe nimeni care să le facă de mâncare 
sau să le asigure căldura – lucruri care nu sunt sarcini 
uşoare,mai ales în blocurile reci construite în perioada 
comunismului. 

Copiii din acest club I M PACT la care merg sunt 
neastâmpăraţi, ceea ce uneori poate fi deranjant
(câteodată suntem nevoiţi să încheiem întâlnirile mai 
devreme, pentru că acestea devin haotice), dar chiar şi asa 
este o mare plăcere să venim la întâlniri – iar copii ştiu 
că-i iubim şi se întorc la club. Legat de această experienţă 
I M PACT, trebuie să vă povestesc despre Nicoleta, liderul 
local care conduce clubul despre care vă spun.
Mă înclin în faţa ei, pentru că este un voluntar minunat, care 
îşi  ia munca foarte în serios şi este un adevărat model, prin 
virtutea răbdării şi a dragostei pe care o poartă acestor copii.

Nicoleta petrece ore întregi în fiecare săptămână 
pregătindu-se pentru întâlniri, doar de dragul acestor copii 
(şi, din nou, vă spun că nu este uşor de lucrat cu ei).
Ea este unul dintre eroii mei – alături de alţi nenumăraţi 
voluntari, lideri, coordonatori locali şi alte persoane 
dedicate, care, cu multă dragoste, se implică pentru a face 
I M PACT-ul, mai concret tinerii, să se dezvolte.

Cuvânt înainte
"O familie și pentru aceia ce nu au o familie."

 

„Fundaţia Noi Orizonturi reuneşte arta şi ştiinţa de 
dezvoltare a tineretului într-un model internaţional 
care merită să fie examinat de către profesioniştii
în dezvoltare la nivel global.
Ori de câte ori sunt rugată să vorbesc despre cele mai 
bune practici în domeniul educaţiei prin serviciul în 
folosul comunităţii, programul IMPACT al Fundaţiei 
Noi Orizonturi este exemplul pe care îl ofer.”

Dr. Cathryn Thorup (Ph.D. Harvard), specialist în probleme de tineret
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Pentru copiii şi tinerii din România, am 
dezvoltat două programe naţionale cu 
ecou internaţional: IMPACT (învăţare 
prin proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii), şi Tabăra VIAŢA (educaţie 
prin aventură). Cu ajutorul programelor 
Fundaţiei Noi Orizonturi, copii şi tineri 
cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani îşi 
completează competenţele dezvoltate 
la şcoală şi în familie. Ei dobândesc 
abilităţi de viaţă, valori şi atitudini 
care îi ajută să fie mai responsabili, să 
lucreze mai bine în echipă şi, în acelaşi 
timp, le oferă pe viitor mai multe şanse 
de succes pe piaţa muncii. 

Premii și recunoștințe primite de-a lungul timpului 

•	 2013, decembrie: Gala Acţionăm Responsabil, Proiectul 
IMPACT – Model de educaţie extracurriculară nonformală 
în Romania – certificat pentru Bună Practică în 
susţinerea continuă a implicării tinerilor în comunitate 
şi o bună comunicare cu şcolile şi Inspectoratele Şcolare. 
Acest premiu îl împărtăşim cu partenerul nostru strategic 
Romanian-American Foundation. 

•	 2013, decembrie: Gala Acţionăm Responsabil, proiectul 
„Mai implicaţi, mai responsabili!”, propus de echipa 
FNO Cluj este câştigător în cadrul concursului „Acţionăm 
Responsabil - competiţia initiaţivelor de responsabilitate 
socială". 

•	 2013, mai: Nominalizare la European CSR Award Scheme, 
pentru Coaches of financial responsibility, categoria 
Large Companies pentru BCR & Fundaţia Noi Orizonturi 

•	 2013, mai: Programul VIAŢA Tuşnad este nominalizat şi 
finalist în cadrul Galei Erste Stiftung Social Integration 
Award în Viena finaţată prin Erste Foundation

•	 2011: Premiul “Liderii Viitorului”, premiu de excelenţă 
al Institutlui Aspen România,  acordat ca simbol al 

recunoaşterii meritelor organizaţiilor ce dezvoltă 
programe educaţionale, FNO reuşind în ultimii ani să 
dezvolte cea mai mare mişcare de tineret din România 
prin programul IMPACT 

•	 2010: Premiul II pentru cel mai bun ONG în domeniul 
educaţional, la Gala Educaţiei organizată de Fundaţia 
Dinu Patriciu; 

•	 Fondul Global pentru Copii a recunoscut parteneriatul 
cu Fundaţia Noi Orizonturi în 2008 – 2009, în scopul 
promovării demnităţii copiilor şi a tinerilor; 

•	 2007: Premiul NESsT şi Premiul pentru Competenţă 
Anteprenorială ABN AMRO pentru recunoaşterea 
planului de afaceri a facilităţii turistice ca o întreprindere 
socială pentru suportul Fundaţiei 

•	 2005: Diploma de excelenţă pentru „Cel mai bun proiect 
de şi pentru tineret Cluburile IMPACT” 

•	 2002: Programul VIAŢA a fost nominalizat la Gala 
Socieţăţii Civile

Pentru susţinerea IMPACT şi VIAŢA, am 
dezvoltat alte 2 programe educaţionale, 
care în sine sunt şi activităţi 
generatoare de venituri pentru 
Fundaţia Noi Orizonturi: Semester 
Abroad Program, destinat studenţilor 
internaţionali, şi VIAŢA Corporate 
Adventures – program de teambuilding 
pentru organizaţii responsabile. 
Pregătim şi deschiderea hostelului 
Noi Orizonturi, o întreprindere socială 
sprijinită de NESsT România, care ne 
va ajuta să ne susţinem în continuare 
programele de educaţie prin experienţă 
dedicate copiilor şi tinerilor. 

Misiunea Fundaţiei Noi Orizonturi este 
aceea de a promova modele de educaţie 
prin experienţă de calitate, care dezvoltă 
abilităţi de viaţă în rândul tinerilor, ca 
o strategie de dezvoltare durabilă a 
societăţii. Încă de la înfiinţare, în urmă cu 
aproape 15 ani, ne dorim o lume în care 
tinerii se implică pentru binele comun al 
tuturor şi simt că pot face o diferenţă în 
societate.

Fundația Noi 
Orizonturi  
 Educaţie prin experienţă de calitate.

 

Tineri care se implică. Tineri responsabili şi curajoşi 
care îi ajută pe cei în nevoie, tineri care ştiu să îşi ceară 
drepturile, să îşi depăşească limitele, tineri care vor să 
fie mai buni şi să îmbunătăţească ce e în jurul lor. Ei sunt 
cauza pentru care luptăm, încă din anul 2000.
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Cum funcționează impact?  

Să ne imaginăm că suntem Ana. Ana are între 11 şi 19 ani 
şi merge săptămânal la întâlnirile Clubului IMPACT. Aici 
este alături de alţi aproape 15 membri IMPACT şi 2-4 lideri 
voluntari (profesori, studenţi, asistenţi sociali, preoţi etc).

La fiecare întâlnire are parte de jocuri educative şi povestiri 
din care învaţă multe lucruri, printre care să fie mai solidară 
şi să aibă mai multă încredere în ea şi în ceilalţi. Întâlnirea 
continuă cu alte metode de educaţie nonformală (dezbateri, 
studii de caz, simulări etc), completate de discuţii moderate 
de lideri, prin care Ana extrage semnificaţii cheie din aceste 
exerciţii. Ultima parte a întâlnirii este dedicată proiectului 
de serviciu în folosul comunităţii, pe care Ana îl scrie şi îl 
implementează alături de colegii ei IMPACT.

Proiectul este ales după ce tinerii din Clubul IMPACT 
analizează problemele comunităţii şi propun soluţii creative 
pentru acestea. 
Prin implicarea ei în acest proiect, Ana devine mai 
responsabilă şi acumulează o experienţă de viaţă ce o va 
ajuta pe viitor.
În plus, Ana se implică în ajutarea altori tineri sau copii şi 
bătrâni, în protejarea mediului şi a tradiţiilor sau într-un 
proiect cu o altă tematică. 

Cum se învață în impact? 

Proiectul de serviciu în folosul comunităţii este principalul 
element de învăţare în IMPACT. Pe lângă acesta, modelul de 
educaţie IMPACT se bazează pe: 

•	 Un curriculum educaţional (curriculum IMPACT)
•	 Un instrument de reflecţie (Jurnalul IMPACT)
•	 Un instrument de evaluarea a competenţelor dobândite 

(Paşaportul IMPACT)

Cele 3 instrumente de învăţare au fost construite urmărind 4 
componente de dezvoltare: cetăţenie activă, angajabilitate, 
antreprenoriat social, leadership. Tinerii IMPACT ajung să se 
dezvolte în aceste 4 sfere, dezvoltându-şi competenţele ce au 
la bază 9 valori fundamentale.

Rezultate
117 Cluburi IMPACT active în România
Mișcarea de Tineri IMPACT a fost 
prezentă în 4 regiuni din Romania,
în 12 județe:

Regiunea Nord Est
judeţele Iaşi şi Neamţ

Regiunea Sud Sud Est
judeţele Constanţa, Galaţi,
Călăraşi, Vrancea

Regiunea Sud Vest
judeţele Hunedoara, Timiş,
Mehedinţi, Dolj

Regiunea Centru Nord Vest 
judeţele Cluj, Braşov

•	 Activitate în peste 100 de şcoli din 
România 

•	 Aproximativ 1.870 de membri activi 
la nivel naţional (75% fete, 25% 
băieţi) 

•	 Ghidare din partea a aproximativ 
300 lideri de club (aproximativ 
70% sunt profesori; 20% sunt 
lideri juniori- membri I M PACT cu 
abilităţi de leadership; 10% fiind 
studenţi, asistenţi sociali, preoţi) 

•	 188 de proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii, cu aproape 24.000 de 
beneficiari la nivel naţional

•	 Peste 200 de parteneri la nivel local 

•	 Peste 2.000 de întâlniri de Club la 
nivel naţional 

•	 Peste 26.0400 ore de voluntariat 
(min.120 ore/voluntar x 2170 
voluntari) 

•	 85.424 lei strânşi de către Cluburi 
pentru implementarea proiectelor 
de serviciu în folosul comunităţii 
(aprox. 25.000$)

„Am învăţat să avem răbdare cu ceilalţi, să fim mai 
înţelegători cu ei. Am învăţat o nouă definiţie a  
responsabilităţii. Nu mai este o constrângere ... este un 
răspuns la abilitate, după cum o spune şi termenul iniţial, 
response-ability” 

Membru impact, Galaţi

impact românia în 2013

În anul 2013, Mişcarea de Tineri I M PACT a realizat la nivel 
naţional 188 de proiecte de serviciu în folosul comunităţii, 
ce au implicat aproximativ 24.000 de beneficiari  din 
comunitatea şcolară şi până la familii nevoiaşe.
După cum spuneam, proiectele sunt principalul instrument 
de învăţare în I M PACT: din activitatea directă în proiect, 
dar şi din pregătirea acestuia.

Proiectele Cluburilor sunt scrise chiar de tinerii I M PACT şi 
puteţi să descoperiţi mai multe dintre ele intrând pe site-ul 
nostru, în secţiunea Programul I M PACT – Proiectele 
Cluburilor. 
Vă prezentăm aici doar o parte din proiectele I M PACT 
realizate în anul 2013, câte unul din fiecare Regiune 
I M PACT din România.

Exemple de proiecte impact România

Programul 
impact  
Mişcarea de Tineri care transformă România Și... lumea!

 
Modelul de educaţie impact funcţionează din 2002.
Include o reţea de Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri care s-a 
transformat între timp într-o Mişcare de Tineri activă la nivel naţional şi 
internaţional. Vorbim despre tineri care se dezvoltă prin implicarea în 
comunitate. 

În 2013 au fost active 117 Cluburi la nivel naţional şi alte 40 
a nivel internaţional! În total, aproape 160 de Cluburi IMPACT active în 
toată lumea!

Programul 
impact  
Mișcarea de Tineri care transformă România Și... lumea!

 
Modelul de educaţie impact funcţionează din 2002.
Include o reţea de Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri care s-a 
transformat între timp într-o Mişcare de Tineri activă la nivel naţional şi 
internaţional. Vorbim despre tineri care se dezvoltă prin implicarea în 
comunitate. 

În 2013 au fost active 117 Cluburi la nivel naţional şi alte 40 
la nivel internaţional! În total, aproape 160 de Cluburi IMPACT active în 
toată lumea!

roata învățării  în impact
4 Componente de dezvoltare
       obiective generale de învățare impact

5 Componente de competență

9 Valori de bază
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spre mai bine !

Clubul IMPACT Someş, din Liceul Tehnologic Someş
(Dej, judeţul Cluj), i-a ajutat pe cei 89 de copii care 
locuiesc şi învaţă la Preventoriul TBC Ilişua oferindu-le 
o sursă sustenabilă de alimentaţie: 50 de găini şi hrană 
pentru un an pentru acestea. În plus, tinerii IMPACT 
au construit un adăpost pentru păsări.

Ei au reuşit să implice întreaga comunitate şcolară în 
proiectul lor, elevii liceului fiind cei care au donat cele 
50 de găini. 

Pentru hrana păsărilor şi construirea adăpostului, 
tinerii IMPACT au susţinut activităţi de strângere de 
fonduri:
•	 colectarea de deşeuri (PET-uri şi hârtie) în 

cadrul şcolii şi vânzarea acestora către o firmă 
specializată 

•	 prestarea unor servicii de coafor şi frizerie. 

Pentru acest proiect de antreprenoriat social, tinerii 
IMPACT au stâns 320 RON (colectarea de deşeuri şi 
serviciile oferite) şi au primit o finanţare de 600 de 
lei din partea Fundaţiei Noi Orizonturi, prin sprijinul 
Romanian-American Foundation.

împreună pentru o constanţa verde!

Responsabilitatea civică şi respectul faţă de mediu 
au fost identificate ca două mari provocări pentru 
comunitate, de către Clubul IMPACT Pedagogic, din 
Colegiul Naţional Pedagogic„Constantin Brătescu”. De 
aceea, au hotărât să realizeze un proiect de informare 
în cadrul şcolii şi a comunităţii locale.

În realizarea proiectului au fost implicaţi direct 30 de 
elevi, care au organizat un workshop prin care şi-au 
propus să crească interesul şi colaborarea şcoală – 
comunitate în ce priveşte tema protejării mediului. La 
eveniment, care a avut loc în octombrie 2013, au parti-
cipat 80 de persoane. 

Parteneri ai proiectului au fost Rompetrol şi City Mall. 
Bugetul necesar susţinerii activităţii: 265 RON din par-
tea Rompetrol şi 60 RON autofinanţare. 

informează-te. acţionează. decide. 

Clubul IMPACT Naţional, din Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, şi-a propus să informeze liceenii din 
Iaşi cu privire la alegerile europarlamentare din 25 mai 
2014, prin organizarea unei campanii de informare şi apoi 
a unei competiţii de dezbateri.
Astfel, beneficiarii proiectului au fost 100 de liceeni,
din 5 licee ieşene. 

Acest proiect de cetăţenie activă a fost necesar, având în 
vedere lipsa de informare a tinerei generaţii cu privire la 
importanţa exercitării drepturilor de cetăţeni europeni, 
printre care şi dreptul la vot.
Proiectul a avut loc în noiembrie 2013.

Parteneri ai proiectului au fost ARDOR Moldova şi Clubul 
de Dezbateri Academice Iaşi, ca arbitri la evaluarea 
echipelor din competiţia susţinută între cele 5 licee 
Ieşene: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul 
Naţional „Emil Racoviţă”, Colegiul Naţional „Garabet 
Ibrăileanu”, Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Tehnic de 
Transporturi. Suma de 300 RON, necesară proiectului, a 
fost susţinută de Fundaţia Noi Orizonturi, prin sprijinul 
Romanian-American Foundation. 

şcoala aşa cum este

Discuţiile aprinse despre dificultăţile pe care elevii 
şi profesorii le întâlnesc la şcoală i-a determinat pe 
membrii Clubului IMPACT 1 din Lupeni să demareze 
proiectul „Şcoala aşa cum este”. 

Acesta a inclus două mari etape: identificarea 
provocărilor cu care şcolile se confruntă şi găsirea 
unor soluţii practice pentru ele 764 de elevi şi 78 de 
profesori au răspuns la întrebările din chestionare, 
iar rezultatele au arătat că lipsa respectului în 
şcoli, discriminarea şi favoritismul, precum şi lipsa 
motivaţiei de a învăţa sunt cele trei mari probleme 
acute ale şcolii româneşti. 

Pornind de la aceste probleme menţionate, membrii 
Clubului IMPACT 1 au organizat cinci mese rotunde de 
discuţii, la care au participat elevi, profesori şi părinţi. 
Proiectul a început în noiembrie 2013 şi a continuat 
până în februarie 2014. A fost susţinut de Fundaţia 
Noi Orizonturi, prin finanţarea Romanian-American 
Foundation. 
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Afiliere. Independență.
Susținerea Cluburilor impact.

Dezvoltarea a noi 
instrumente de învățare 
în impact

Recunoașterea implicării 
Cluburilor impact în 
comunitate

Dezvoltarea continuă a 
rețelei de Cluburi impact

Ne dorim ca tinerii să fie pregătiţi pentru viaţă şi să se poată 
baza pe forţele proprii pentru a reuşi ceea ce îşi propun. 
Astfel le oferim contexte în care să preia iniţiativa pentru a-şi 
pune în aplicare ideile de îmbunătăţire a comunităţii lor,
în cadrul Mişcării de Tineri IMPACT.
Şi credem că este important ca membrii şi liderii IMPACT să 
fie pregătiţi pentru susţinerea Clubului lor şi transformarea 
acestuia într-unul independent. Pentru aceasta, Fundaţia 
Noi Orizonturi oferă îndrumare şi coaching pe o perioadă 
specifică de timp, în drumul Cluburilor spre independenţă 
(ca şi grup informal sau transformarea acestora în asociaţii).

De aceea, în IMPACT există două tipuri de Cluburi: afiliate şi 
independente. Cele afiliate beneficiază de sprijin substanţial 
din partea Fundaţiei Noi Orizonturi în deschiderea şi 
activitatea clubului, pe o perioadă de minimum 3 ani. 
Cluburile independente sunt cele care au reuşit obţinerea de 
resurse financiare pentru a fi autonome şi autosustenabile. 

În iunie 2013 s-a încheiat Proiectul Trainerii Responsabilităţii 
Financiare, cu suportul Băncii Comerciale Române (BCR), 
partenerul strategic al proiectului. În acest proiect au 
fost implicate 8 cluburi I M PACT la nivel naţional şi s-a 
dezvoltat Curriculum Responsabilitate Financiară, Jurnalul 
de Reflecţie şi Ghidul Formatorului de Responsabilitate 
Finaciară. Aceste noi instrumente vin în beneficiul 
programului I M PACT la nivel naţional, intrând sub Pilonul 
Angajabilitate al Curriculumului I M PACT. 

Bineînţeles, în 2013 nu am uitat să ne bucurăm de rezultatele 
pe care I M PACT le are în vieţile tinerilor şi în comunitate:

•	 Gala Naţională I M PACT şi Competiţie de poveşti de 
succes în I M PACT - Bucureşti, ianuarie 2013

•	 Ziua IMPACŢIlor Cluj-Napoca - 20 iunie 2013
•	 Tabăra Prietenii Retezatului - Lupeni, august 2013
•	 Balul IMPACT Blitz Cluj- Napoca - Cluj-Napoca, decembrie 

2013 

„Cel mai important e că şi părinţii au sesizat, au venit la 
doamna director şi au spus încântaţi ce schimbări au văzut la 
copiii lor. Copiii lor dintr-o dată se duc la centrul de zi
Sfânta Maria să predea lecţii, să fie mentori. 
Responsabilitatea e cuvântul cheie, sunt mult mai 
responsabili,  îşi asumă un rol în comunitate prin IMPACT.” 
(lider IMPACT, Iaşi)

Pentru a oferi acces la o dezvoltare continuă elevilor şi 
liderilor profesori I M PACT, echipa FNO a susţinut în 2013

•	 internship impact în viața 
program de leadership pentru 6 membri I M PACT din 
ţară 

•	 connect. empower. act.:proiect pentru membri 
cu potenţial de leadership din Cluj şi Iaşi. Realizat în 
parteneriat cu WWF Romania, WWF Austria şi Young 
Caritas Austria 

•	 Formări specifice pentru aproximativ 40 de Lideri Juniori 
din IMPACT (Cluj-Napoca şi Lupeni) 

•	 Infiinţarea primei asociaţii de tip IMPACT în Iaşi - 
Asociaţia I M PACT pentru Comunitate 
 

•	 Participarea a 120 de membri şi lideri I M PACT în 
programul de dezvoltare a abilităţilor de leadership (1 zi) 
în Tabăra VIAŢA Straja 

•	 Participarea a 7 membri I M PACT din Valea Jiului în 
Programul VIAŢA, prin susţinerea financiră a Primăriei 
Petroşani 

•	 Iniţierea reţelei de formatori I M PACT - echipă din 
care fac parte angajaţii FNO, dar şi lideri I M PACT - la 
nivel naţional (octombrie 2013) şi capacitarea reţelei pe 
tematicile specific sustenabilităţii Cluburilor 

•	 Implementarea de ateliere de formare de toamnă la 
nivel naţional pentru peste 150 de lideri seniori şi juniori 
I M PACT pe tematica sustenabilităţii cluburilor I M PACT 
(traininguri de comunicare şi vizibilitate în comunitate, 
strângere de fonduri)

Bineînţeles, Fundaţia Noi Orizonturi este în continuare 
alături de aceste cluburi, dar sprijinul oferit Cluburilor 
independente este mai mic decât cel oferit celor afiliate. 
În 2013 am început pilotarea procesului de independentizare 
a Cluburilor IMPACT şi ne dorim ca în următorii 3 ani să 
creştem sustenabilitatea Mişcării de Tineri IMPACT şi 
numărul Cluburilor independente. 

Din cele 117 Cluburi IMPACT active în 2013 am avut: 
•	 54 de cluburi IMPACT afiliate*
•	 63 de cluburi IMPACT independente

*10 din cele 54 de Cluburi IMPACT afiliate au fost deschide şi 
implementate în parteneriat şi cu sprijinul World Vision Dolj. 
Acestea sunt Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru IMPACT 
ale World Vision, ce folosesc modelul educaţional IMPACT al 
Fundaţiei Noi Orizonturi în procesul de educare.

Am fost invitați să 
reprezentăm impact la:
•	 neconferința 

23-24 noiembrie 2013. Vorbitor: Diana Certan. Cele două 
zile au oferit un spaţiu de reconstruire, la scară mică, a 
ecosistemului în care se produce inovaţia în educaţia din 
România. Evenimentul a fost realizat pentru inovatorii 
în educaţie, care aduc produse ce construiesc valoare 
în spaţiul educaţional, dar şi pentru beneficiarii şi 
susţinătorii programelor educaţionale existente.  

•	 gala societății civile ediția a xii-a 
Diana Certan a fost membru în juriu pentru evaluarea 
proiectelor ONG-urilor din cadrul secţiunii “Proiecte pen-
tru Tineret”.  

•	 social innovation award al hub bucureşti 
Diana Certan a fost membru al juriului - Social Impact 
Award - competiţie de idei pentru studenţii care vor să 
producă o schimbare în societate.  

•	 Participarea membrilor I M PACT şi FNO la evenimente 
regionale şi naţionale precum TEDx Bucureşti, TEDx 
Cluj, Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Conferinţe 
naţionale şi regionale (FDSC, ANPCDEFP etc).

11
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Programul de educație nonformală IMPACT
 Efecte asupra tinerilor și profesorilor

Realizat de Centrul pentru Studiul Democraţiei 
(Universitatea Babeş Bolyai), cu sprijinul financiar al 
Romanian-American Foundation, ce şi-a propus să obţină 
o imagine cât mai clară asupra eficienţei  intervenţiei 
programului I M PACT.

Dr. Gabriel Bădescu afirma în prefaţa raportului: “Atât 
componenta cantitativă, constând în mai multe sondaje 
panel, cât şi cea calitativă, pornind de la interviuri 
individuale şi interviuri de grup, pun în evidenţă rezultate 
pozitive importante ale programului.

Mai mult, evaluarea contribuie la conturarea unui mesaj 
mai general, acela că schimbarea unor atribute culturale 
cu impact asupra calităţii democraţiei este posibilă prin 
mijloace intenţionate, iar modelul I M PACT merită a fi 
continuat şi extins”.

Citatele membrilor şi liderilor pe care le puteţi citi în 
Raportul 2013 al Fundaţiei Noi Orizonturi sunt extrase din 
studiul prezentat. 

impact internaţional în 2013
dimensiunii educaţiei nonformale complementar sau chiar 
asociat şcolii, acreditarea programelor de formare pentru 
profesori pentru a asocia credite recunoscute în formarea 
continuă a acestora. 

Susținerea educației 
nonformale în România
În 2013, am continuat eforturile de recunoaştere a 
rezultatelor educaţiei nonformale şi prin experienţă, care 
stau şi la baza modelului I M PACT. 
Ne-am implicat în realizarea de cercetări şi prezenţa la 
evenimente de seamă din zona educaţiei şi a inovaţiei, 
cu dorinţa de a creşte gradul de informare în rândul 
specialiştilor şi a factorilor de decizie din domeniul educaţiei 
cu privire la: provocările implementării programelor de 
educaţie nonformală în şcoli. La baza acestui demers stă 
convingerea că adresarea acestor dificultăţi va duce la 
creşterea calităţii implementării activităţilor de educaţie 
nonformală. 

Raportul de analiză și recomandări pentru dezvoltarea unei 
politici publice și a unei strategii pentru susținerea educa-
ției nonformale în sistemul educational

O lucrare realizată de Lector Dr. Oana Moşoiu, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei (Universitatea Bucureşti), cu sprijinul 
financiar al Romanian-American Foundation. Aceasta a aju-
tat la cartografierea eforturilor realizate de actorii educaţiei 
nonformale până în prezent şi ne ajută să înţelegem mai 
bine nevoile sectorului şi direcţiile de dezvoltare pe viitor.  
Amintim aici o mică parte din concluziile şi recomandările 
acestui raport: deschiderea sistemului educaţional spre 
asimilarea principiilor şi metodelor educaţiei nonformale, 
existenţa unui cadru legislativ care facilitează accesul 

IMPACT Internaţional a avut o creştere surprinzător de 
frumoasă în 2013, datorită rezultatelor pe care modelul de 
educaţie IMPACT le-a avut de-a lungul timpului în România şi 
în afara ei, precum şi datorită stabilirii unor noi parteneriate 
internaţionale puternice.

Încă de la prima replicare a modelului IMPACT în străinătate, 
în 2009,  IMPACT Internaţional a continuat să tot crească, 
iar în 2013 am realizat demararea celui mai mare proiect 
IMPACT de replicare internaţională: un parteneriat cu World 
Vision Internaţional.

Rezultate
5 traininguri impact internaţional 

•	 2013 a fost anul cu cel mai mare număr de traininguri 
I M PACT,  la nivel internaţional, susţinute de echipa 
FNO. Pe parcursul anului au fost dezvoltate traininguri 
pentru deschiderea de noi Cluburi I M PACT şi în 
Nicaragua, Haiti şi SUA. Acţiunea de replicare 
internaţională a crescut şi datorită completării echipei cu 
un membru nou: Kelly Organ (voluntară din SUA).  

•	 Ianuarie 2013: Virginia, USA.  12 organizaţii participante 
într-un training realizat cu spirjinul Departamentului de 
Justiţie SUA. Rezultatul: 7 noi Cluburi I M PACT deschise.  

•	 Februarie 2013: Tegucigalpa, Honduras. Un training 
energizant, realizat alături de partenerii Association 
for a More Just Society, pentru o înţelegere mai bună a 
materialelor I M PACT.  

•	 Mai 2013: Lupeni, România.  Training de iniţiere în 
I M PACT cu World Vision Albania, World Made Flesh 
Moldova şi lideri locali din Valea Jiului. Rezultat: 10 lideri 
au fost calificaţi pentru a-şi începe activitatea în Cluburi 
I M PACT ce vor fi deschise în 2014.  

•	 Octombrie 2013: Training de iniţiere în I M PACT, în Cluj-
Napoca. Rezultatul: 6 membri ai staff-ului 
World Vision Internaţional, participanţi la traininig, 
au fost pregătţi pentru deschiderea de noi cluburi în 
Armenia în 2014.  

•	 Decembrie 2013: Yerevan, Armenia.  Training de 
iniţiere în IMPACT pentru lideri de club şi echipa World 
Vision Armenia. Rezultat: 25 de lideri calificaţi pentru 
deschiderea de noi Cluburi I M PACT în februarie 2014.  

•	 Trainerii care au facilitat aceste întâlniri sunt: Sorana 
Pogăcean, Kevin Sutton, Dave Nonnemacher, Maria 
Neagu Butyka, Mihaela Todoca, Graţiela Miu, Kelly 
Organ, Diana Certan şi Octavia Borş.
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40 de cluburi impact internaţional active

•	 2 Cluburi în Statele Unite ale Americii (Alaska şi Iowa) 

•	 30 Cluburi în Honduras  

•	 4 Cluburi în Republica Dominicană 

•	 4 Cluburi în Republica Moldova
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exemple de proiecte impact realizate la nivel 
internaţional

•	 Membrii unui club din Iowa (SUA) au reparat biciclete 
pe care le-au trimis către o rezervaţie amerindiană, ceea 
ce i-a ajutat să dobândească o serie de capacităţi tehnice 
utile, în timp ce au ajutat o comunitate defavorizată. 

•	 Un club I M PACT din Tegucigalpa (Honduras) a realizat 
un marş împotriva violenţei, care a avut un impact major 
în comunitate.  

•	 Un club I M PACT din Minnesota (USA) a realizat un 
proiect prin care tinerii au învăţat să construiască pano-
uri solare, pe care le-au trimis apoi unei comunităţi din 
Africa ce nu beneficiază de energie electrică.  

Povești de succes 
impact Internațional
Honduras: Emilio dă mai departe ce a învățat

Emilio, care locuieşte cu tatăl său şi cei şase fraţi într-una 
dintre cele mai sărace comunităţi din Tegucigalpa, îşi 
petrecea mare parte din timp pe terenul de fotbal din cartier, 
ca spectator. Intr-o zi, un lider I M PACT l-a invitat pe Emilio 
să participe la una dintre întâlnirile Clubului. 
Emilio spune că a învăţat foarte mult de la liderii I M PACT 
ASJ, dar cel mai important lucru a fost „să învăţ să dau mai 
multă valoare vieţii mele şi să îmi stabilesc obiective pentru 
viitor. 

"Am învăţat că împlinirea planurilor mele depinde foarte 
mult de cât timp şi efort sunt dispus să investesc în acestea”. 

Acum, Emilio pune aceste lecţii în practică. Se pregăteşte să 
fie electrician, iar în timpul liber este la centrul comunitar 
ASJ, ajutând grupuri de tineri. 
Este unul dintre alumnii clubului IMPACT care petrec 
acum timp fiind mentori pentru tineri – încurajându-i să 
rămână la şcoală, ajutându-i să se implice în comunitate, şi 
câteodată doar lovind mingea alături de ei.
Alături de Emilio sunt şi alţi alumni IMPACT care „au primit 
şi vor acum să dăruiască”, creând relaţii esenţiale cu tineri 
care de multe ori nu găsesc sprijin acasă, şi oferind speranţă 
comunităţii.

SUA: Un tânăr deprimat s-a transformat în lider de IMPACT

„IMPACT are un impact imens în comunitatea noastră.
Am văzut schimbări în atitudinea mai multor tineri, iar 
singurul lucru pe care îl regret este că nu am început să 
beneficiem de acest program cu mai mult timp înainte.

Tânărul care a venit toamna trecută avea prieteni care îl 
influenţau negativ, asculta muzica ce îl distrugea şi din 
această cauză ajunsese să fie deprimat.
A încercat chiar să se sinucidă. Când s-a mutat în satul 
nostru era un proscris, în ultimul an de liceu. [...] În ultimele 
8 luni a fost implicat în programul IMPACT.

S-a schimbat atât de mult de atunci, încat l-am rugat să fie 
lider în cadrul liceului său. Aşa că şi-a dedicat ultimele luni 
de şcoală învăţatului şi membrilor clubului. I-a făcut plăcere 
să lucreze cu ei şi a continuat apoi să fie alături de ei.
A devenit o binecuvântare pentru comunitate"

Grant Funk, lider IMPACT în Alaska

VIAŢA este prima tabără de educaţie prin aventură din 
România. Este un program al Fundaţiei Noi Orizonturi, 
care în aproape 15 ani a schimbat vieţile a peste 7.000 de 
participanţi, printre care se numără tineri cu oportunităţi 
reduse şi inclusiv copii cu nevoi speciale.

A fost construită de lideri mondiali în domeniul educaţiei 
prin aventură, Project Adventure SUA, şi le oferă copiilor şi 
tinerilor ocazia să îşi dezvolte curajul, să lucreze eficient în 
echipă, să fie mai solidari şi mai atenţi la problemele din jur. 

Ce și cum se învață în Tabăra viaţa? 

Tabăra VIAŢA are loc în fiecare vară, în Straja şi Băile 
Tuşnad, şi cuprinde activităţi precum cursuri de frânghii 
la înălţime şi joasă înălţime, escaladă, orientare cu busola, 
drumeţii, activităţi artistice şi proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii.

Pentru orice activitate ţinem întotdeauna cont de siguranţa 
participanţilor şi de strandardele de calitate ale programului 
educaţional.

Activităţile educativ-distractive VIAŢA îi ajută pe tineri să 
iasă din zona lor de confort şi astfel să se dezvolte. Iar după 
fiecare activitate are loc o discuţie prin care participanţii 
analizează experienţa avută şi află cum pot aplica lucrurile 
învăţate şi în viaţa de zi cu zi. 

VIAŢA îi ajută pe participanţi să îşi dezvolte valori şi să-şi 
depăşească limitele. Din 1999 şi până în 2005, serviciile 
educaţionale oferite erau gratuite şi au bucurat peste 3.000 
de copii şi tineri. Iar din 2006, VIAŢA a devenit un program 
educaţional şi, în acelaşi timp, o afacere socială care susţine 
activitatea I M PACT. 

Tabăra viaţa 
Tabăra care schimbă vieţi 

„Tabără viaţa a fost şi încă este cel mai bun lucru din viaţa mea.
Doresc ca în fiecare an să-l revăd pe Ilie şi pe lideri.
Mi-a plăcut absolut totul.” 

Andreea, 11 ani
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tabăra viaţa
straja 2013
„O experienţă frumoasă de cinci zile la Straja, Tabăra VIAŢA 
poate schimba viaţa unui om! Iar acel om am fost chiar 
eu. Aici am învăţat să am încredere în oamenii care mă 
înconjoară, să ţin cont de părerea oricăruia ... sper ca anul 
viitor să ne revedem!”
Sorin, 17 ani

În 2013, Tabăra VIAŢA Straja a adunat poveştile frumoase a 
275 de participanţi şi a însoţitorilor lor. Tot în acest an, am 
avut pentru prima dată un program dedicat copiilor sub 
7 ani şi părinţilor lor. Conform formularelor de evaluare 
primite la finalul programului din vara lui 2013, programul, 
liderii şi activităţile VIAŢA au fost, şi în acest an, peste 
aşteptările colaboratorilor şi participanţilor. 

Am avut alături de noi organizaţii naţionale şi 
internaţionale, compania Rompetrol cu ajutorul căreia 
15 membri IMPACT din Constanţa s-au bucurat de Tabăra 
VIAŢA în cadrul proiectului „Tineri pentru un mediu mai 
curat”, dar şi Primăria Petroşani.
Dorim să le mulţumim tuturor!

tabăra viaţa 
tușnad 2013
Programul VIAŢA Tuşnad, iniţiat în 2011 de Fundaţia Noi 
Orizonturi, alături de Asociaţia Green Zone şi Asociaţia 
Adventure, a pornit de la nevoile comunităţii locale Băile 
Tuşnad de a furniza un astfel de serviciu educaţional în 
zonă.

După o perioadă de 3 ani, în care ne-am format echipa locală 
şi am construit elementele specifice VIAŢA  – 19 elemente 
la joasă înălţime şi 12 la mare înălţime – în vara lui 2014, 
VIAŢA Tuşnad îşi deschide oficial porţile.   Rezultate

275 de participanţi

•	 World Vision Internaţional: 25 de participanţi, tineri din 
comunităţile rurale din Cluj, alături de 2 însoţitori 

•	 World Vision Craiova: 100 de participanţi, viitori membri 
IMPACT – tineri din comunităţile locale rurale din judeţul 
Dolj, alături de 10 însoţitori 

•	 Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie: 20 de 
participanţi, tineri instituţionalizaţi, şi doi însoţitori 

•	 Rompetrol: 15 membri IMPACT din Constanţa, alături de 
2 însoţitori 

•	 Primăria Petroşani a sponsorizat participarea în Tabără a 
15 membri IMPACT 

•	 100 de membri IMPACT din Valea Jiului au participat 
gratuit la activităţile VIAŢA, aceştia locuind în apropierea 
Staţiunii Straja. 

•	 Clienţi individuali: 8 copii mai mici de 7 ani, 
însoţiţi de părinţi

Rezultate
•	 Dezvoltarea unui parteneriat cu Gordon Collage Boston 

USA şi Project Adventure USA pentru construcţia 
cursului de frânghii la înălţime (expertiza în construcţie, 
materiale, voluntari) 

•	 Încheierea unui parteneriat pentru folosirea terenului 
identificat în vederea construcţiei cursului de 
frânghii cu Parohia Romano Catolică Tuşnad Sat şi a 
Composesoratului Băile Tuşnad 

•	 Construcţia a 12 elemente de tip curs de frânghii la 
înălţime împreună cu voluntarii americani, Asociaţia 
Green Zone şi Asociaţia Adventure, pe proprietatea oferită 
de cei doi parteneri locali 

•	 Realizarea documentaţiei tehnice pentru elementele 
construite 

•	 Inspecţia cursului de frânghii şi pregătirea tehnică 
a echipei locale din Băile Tuşnad pentru montare şi 
asigurare elemente 

•	 Desfăşurarea unui program educaţional în care s-au 
folosit activităţile de tip Tabăra VIAŢA  pentru 36 de 
participanţi în septembrie 2013 – prin proiectul Connect. 
Empower. Act, finanţat prin Programul Tineret în Acţiune 
şi coordonat de WWF Austria. 

•	 2013, mai - Programul VIAŢA Tuşnad a fost nominalizat 
şi a fost finalist în cadrul Galei Erste Stiftung Social 
Integration Award în Viena, finaţată prin Erste 
Foundation

echipa viaţa straja 2013

•	 5 animatori centre de vacanţă (lideri) angajaţi
•	 4 voluntari prin Serviciul European de Voluntariat (Italia, 

Spania, Letonia)
•	 4 voluntari interni IMPACT prin programul de internship/

leadership IMPACT
•	 3 voluntari din SUA
•	 2 persoane în staff permanent
•	 1 coordonator escaladă
•	 1 persoană responsabilă pentru situaţii de urgenţă 

90% din echipa de lideri a fost compusă din lideri noi,
însă participarea lor la Cursul de Animatori Centre de 
Vacanţă organizat de FNO înainte de începerea Taberei 
şi experienţa acestora în lucrul cu tinerii ne-a ajutat să 
ajungem la rezultatele pe care ni le doream. 

Multiculturalitatea, prin introducerea a 4 voluntari EVS 
în echipă, nu a afectat deloc programul, ci i-a adus un 
mare plus: tinerii participanţi s-au bucurat de o experienţă 
internaţională. 
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viaţa 
corporate 
adventures
VIAŢA Corporate Adventures (VCA) înseamnă servicii de 
formare profesională şi de teambuilding pentru persoanele 
pasionate de educaţia prin aventură şi pentru organizaţiile 
responsabile. Activităţile VCA se desfăşoară încă din 2000: 
în Straja, în Tuşnad şi la locaţiile propuse de clienţii noştri – 
în 2013 una dintre acţiunile noastre a avut loc în Buşteni.

semester 
abroad 
program
Semester Abroad Program (SAP) este programul educaţional 
al Fundaţiei Noi Orizonturi dedicat studenţilor din Statele 
Unite ale Americii care îşi doresc o experienţă academică în 
România.

Participanţii beneficiază de cursuri de: cultură românească, 
istoria şi limba română, ortodoxie răsăriteană, dezvoltare 
durabilă şi au parte de activităţi specifice educaţiei prin 
experinţă. Această experienţă de învăţare substanţială este 
îmbinată cu stagii de practică, prin implicarea în activitatea 
pe care Fundaţia Noi Orizonturi o desfăşoară pentru 
educaţia tinerilor din România. 

Pentru a oferi studenţilor o experienţă academică şi 
culturală de neuitat, FNO a dezvoltat un parteneriat cu 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Babeş-Bolyai, iar 
cazarea studenţilor se face la familii din Lupeni. 

Rezultate
formări profesionale

14 participanţi la cursul de „Animatori centre de vacanţă” 
(cod COR 516908), formare profesională acreditată de 
Autoritatea Naţională pentru Cursuri.

Cursul a fost susţinut de formatori acreditaţi din cadrul 
Fundaţiei Noi Orizonturi, s-a desfăşurat în Straja în 
vara lui 2013 şi s-a finalizat cu un examen supervizat de 
reprezentanţa ANC din judeţul Hunedoara.

5 dintre absolvenţii cursului s-au angajat apoi în Tabăra 
VIAŢA, în calitate de facilitatori. 

team building şi servicii 
personalizate pentru 139 
beneficiari

•	 asociația kazun: 20 august 2013 
 
36 de participanţi din 3 ţări – România, Ungaria, Serbia – 
,din cadrul proiectului Tineret în Acţiune „Let’s include 
together”, au experimentat metodologia educaţiei prin 
aventură şi au aprofundat valorile necesare dezvoltării 
comunitare prin lucrul cu tinerii.  
 

•	 american international school of bucharest: 
16-19 septembrie 2013 
 
60 de participanţi, pentru care au fost asigurate 
posibilitatea de învăţare prin intermediul cursului 
de frânghii şi oportunitatea de dezvoltare prin 
implementarea de proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii. Elevii au realizat: 
 
- cadouri personalizate şi o petrecere pentru copiii din 
Centrul de Plasament Lupeni 
- un concert de jazz pentru bătrânii internaţi la Casa 
Glasul Penticostalilor din Lupeni. 
- o campanie de informare în privinţa problemei în 
privinţa problemei câinilor fără stăpâni în cadrul căreia 
au împărţit fluturaşi în municipiul Lupeni.  
- semne outdoor, cu un caracter educaţional pe teme 
ecologice, pentru turiştii din Straja.  
 
Programul complet pentru elevii American International 
School of Business a cuprins: curs de frânghii la înălţime 
şi joasă înălţime, escaladă, carnaval, orientare cu busola, 
foc de tabără, sesiune de evaluare. 

alte activităţi, cu 80 de 
beneficiari  

•	 zilele oraşului băile yuşnad: 15 iunie 2013 
 
50 de persoane au beneficiat gratuit de activităţi specifice 
cursului de frânghii la joasă înălţime. 
Dintre acestea au făcut parte şi tinerii participanţi 
la proiectul Tineret în Acţiune „Recycle the town”, 
implementat de Asociaţia Vox Iuventutis din Băile 
Tuşnad.  
 

•	 asociația gyöngyvirág: 24 august 2013 
 
30 de participanţi din Serbia, membri şi prieteni ai 
Asociaţiei Gyöngyvirág – partenerul care ne pune la 
dispoziţie ateliere de dansuri tradiţionale. 
Activităţile de care s-au bucurat sunt incluse în cursul de 
frânghii la joasă înălţime.

•	 wwf austria şi wwf românia: 16-21 septembrie 
2013 
 
23 de participanţi, din 4 ţări: Republica Moldova, 
Ucraina, Slovenia, Serbia. A fost o tabără special creată 
pentru finaliştii programului ESFALP (European Schools 
For a Living Planet) , pentru care am oferit servicii 
de tabără şi formare personalizată pe tema protecţiei 
mediului. Best Camp ESFALP a inclus proiecte de serviciu 
în folosul comunităţii, curs de frânghii la înălţime şi joasă 
înălţime, debate, drumeţie, atelier de dansuri tradiţionale 
locale. 
 

•	 asociația art fusion: 23 noiembrie 2013 
 
20 de participanţi din Spania, Georgia, Croaţia, Letonia, 
Armenia, Ucraina şi România au fost motivaţi cu ajutorul 
metodelor de educaţie nonformală să facă schimb de 
idei şi să-şi descopere talentele şi potenţialul creativ. 
Participanţii s-au bucurat de activităţile VIAŢA la Buşteni, 
în cadrul proiectului Tineret în Acţiune „Step Out of Your 
Mind, Animate Your Life”.

Activități și 
programe 
generatoare de 
venituri
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Rezultate
•	 10 studenți participanți la program, din 

colegiile  northwestern, calvin, gordon şi 
houghton. 
 
Unul dintre studenţi a susţinut şi un stagiu de practică 
în domeniul asistenţei sociale şi a participat la editarea 
cărţii de Jocuri IMPACT. O studentă a ajutat la scrierea 
de granturi pentru FNO şi a unui plan de afaceri pentru 
proiectul „Sala de escaladă Fără Limite”. 
 
Experienţa a inclus călătorii în munţii Retezat, vizitarea 
Muzeului Comunismului din Sighet şi participarea la 
prelegeri universitare în Cluj. 
Studenţii au participat la un training de iniţiere în 
I M PACT, ce a fost urmat de participarea la întâlnirile 
săptămânale ale Cluburilor I M PACT. În final, au condus 
în totalitate una dintre întâlniri. Studenţii au participat 
şi la un training de teatru forum, susţinut de ART Fusion 
Bucureşti.   
 

•	 10 studenți, veniți din partea harrisburg 
community college, pennsylvania 
 
Acesta au vizitat FNO, în Lupeni, pentru 10 zile. 
Au participat la un training I M PACT, au vizitat alte 
ONG-uri şi au interacţionat cu studenţii Facultăţii de 
Asistenţă Socială a Universităţii din Petroşani. 
 
În plus, au realizat un proiect alături de I M PACT, 
ce a inclus vopsirea băncilor şi plantarea de flori într-un 
parc din Lupeni. Acum, studenţii lucrează la deschiderea 
unui Club I M PACT în oraşul lor. 
 

•	 un nou profesor de cultura şi istoria 
româniei – florin ghețău, dr. în istoria 
contemporană a româniei. 
 
Ibrian Cărămidaru a predat cursul de Ortodoxie 
Răsăriteană, iar Dr. Dana Bates a predat Educaţie prin 
experienţă şi Dezvoltare sustenabilă. 
 

•	 În octombrie 2013, noul coordonator al Global Education 
Center, Boryana Dobreva, şi Adirene Forgette, decan 
al Northwestern College, ne-au vizitat şi au cunoscut 
îndeaproape programul nostru. Au participat la cursurile 
noastre, s-au întâlnit cu profesorii şi studentii şi au fost 
observatori ai unei întâlniri I M PACT.  

•	 Pentru un weekend, ne-au vizitat studenţii din 
Budapesta, înscrişi în programul de studii în străinătate 
al Calvin College. Au participat la cursul nostru de 
frânghii din Straja, alături de studenţii americani din 
România.  

„Mi-a făcut mare plăcere să aflu ce reprezintă FNO şi să 
mă simt parte din organizaţie. Am dobândit o mulţime 
de deprinderi care mă vor ajuta pe viitor şi am văzut ce 
înseamnă sectorul nonprofit.

Nu este o experienţă lipsită de provocări, dar trebuie să fii 
deschis provocărilor şi să vezi ce poţi obţine bun din ele: aşa 
este viaţa adevărată. Şi pentru aceasta ar trebui să ne pregă-
teasca universităţile.”  
 
Zoey Myer-Jens

hostelul noi 
orizonturi
Hostelul Noi Orizonturi este o întreprindere socială, creată 
cu ajutorul NESsT România, pentru susţinerea financiară a 
programelor I M PACT şi Tabăra VIAŢA.

În 2013, echipa FNO a folosit cabana pentru cazarea 
liderilor VIAŢA. Şi în acest an, am continuat demersurile 
pentru a obţine autorizaţiile de funcţionare şi am primit 
avizul Autorităţii Naţionale pentru Turism, sub clasificarea 
de hostel.

Pentru 2014, 
pregătim 
deschiderea 
hostelului.
Dacă doriți să susțineți activitatea Fundației 
Noi Orizonturi, turismul din Valea Jiului și să 
descoperiți frumusețea acestui loc, vă invităm
să fiți oaspeții noștri!
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Partener strategic
și finanțator 

Parteneri și Finanțatori
•	 banca comercială română 

•	 world vision armenia

Finanțatori
•	 fundația pentru dezvoltarea 

societății civile

•	 rompetrol 

•	 anpcdefp- programul tineret în acțiune

•	 primăria petroşani

Parteneri
•	 project adventure sua

•	 world vision românia 

•	 association for a more 

just society honduras 

•	 asociația focul viu

•	 fundația inimă de copil 

•	 wwf românia 

•	 wwf austria 

•	 young caritas austria 

•	 asociația făclia republica moldova

•	 asociația green zone băile tuşnad

•	 asociația adventure băile tuşnad

•	 composesoratul băile tuşnad 

•	 parohia romano catolică tuşnad sat

•	 northwestern college

•	 gordon college

•	 calvin college

•	 houghton college

•	 harrisburg community college

•	 st. joseph’s college

surse de
finanţare

total (ron) total (usd)

Finanțări 894.160 ron 268.686 $

Donaţii şi 
sponsorizări

378.395 ron 113.704 $

Activităţi 
generatoare
de venit

109.422 ron 32.880 $

Programul
viaţa

104.153 ron 31.297 $

Alte venituri* 3.057 ron 919 $

total 1.489.187 ron 447.486 $

categorii
de buget

total (ron) total (usd)

Administrative 894.160 ron 268.686 $

Programe 343.473 ron 103.210  $

Activităţi 
generatoare
de venit

1.116.713 ron 335.561  $

Programul
viaţa

60.622 ron 18.216  $

total 163.004 ron 48.981 $

Informații 
Financiare 2013

Parteneri
și finanțatori

programe
impact
60%

administrative
20%

programul
viața 9%

activități
generatoare
de venit 3% alte

cheltuieli*
4%

Venituri 2013

*Alte venituri: venituri din dobânzi, diferenţe de curs valutar Nota: 1 USD=3.3279 Ron (curs mediu BNR)

Nota: 1 USD=3.3279 Ron (curs mediu BNR)
**Alte cheltuieli: cheltuieli cu diferenţele de curs valutar, cheltuielile cu 
amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

Cheltuieli 2013



Management
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Fondatori
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andreea rusu

Responsabil 
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Programul impact
octavia borş
Manager de proiect
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lidia state
Coordonator regional
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cătălina rentea
Coordonatori locali

regiunea
sud–vest
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Programul viaţa
loránd butyka
Coordonator viața Tuşnad

jack organ
Asistent Director
Program viața Straja

csaba ferencz
csongor sipos
gabriella nemes
huba kovács
Voluntari

Echipa fno
în 2013



Dacă doriţi să ne susţineţi în efortul de a le oferi tinerilor
educaţie prin experienţă de calitate, o puteţi face prin donaţii
sau redirecţionând 2% din impozitul pe venit!

fundaţia noi  orizonturi

B-dul Păcii bl 5, ap 9,
Lupeni, Hunedoara,
335600, România

(+4) 025 45 64 471

13705208

ro92 bpos 2220 2689 044 rol 01

www.noi-orizonturi.ro 
www.tabara-viata.ro
www.facebook.com/FundatiaNoiOrizonturi
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Tel/Fax 
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Cont bancar


