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Stimate cititor,

Viata in Romania se schimba intr-un ritm rapid. Trecerea de la anul 2006 spre 2007
va fi inscrisa in cartile de istorie a Romaniei. Romania a intrat in Uniunea
Europeana asa cum a fost planificat si, desi o parte a populatiei beneficiaza de pe
urma acestui fapt, marea majoritate se confrunta cu creseterea vertiginoasa a
preturilor.
De asemenea, cu expceptia marilor orase, calitatea educatiei nu permite tinerilor sa
ia parte in mod activ la economia moderna, atat la nivel social cat si antreprenorial.
Nevoia de educatie non-formala este inca prezenta.
Anul 2006 a fost un an dificil dar plin de entuziasm pentru Fundatia Noui
Oriozonturi. Marea majortiate a donatorilor inernationali se retrag, stimulentele
financiare au fost anulate, cheltuielile cresc mereu, toate acestea avand un impact
negativ asupra situatiei financiare a multe ONG-uri. Insa orice criza aduce cu sine
noi oportunitati, atunci cand lucrurile sunt luate in serios.
Atat programul de educatie prin experienta (tabara de aventura VIATA), cat si
modelul IMPACT de educatie prin serviciu in folosul comunitatii, s-au dovedit
vaibile si eficiente, si devin treptat sustenabile din punct de vedere financiar.
Programul VIATA este in intregime sustinut din forte proprii, necesitand in prezent
un foarte mic suport din strainatate. Romanii isi pot permite acum - mai mult decat
in trecut - sa suporte cheltuieleile taberei, ceea ce este importnat din punctulde
vedere al sustenabilitatii.
Desi nu ne-am atins scopul de a reuni 500 de participanti pe an, am ajuns la apropae
400 in vara anului 2006, multi dintre acestia fiind participanti la IMPACT. Cu toate
acestea, suntem inca in situatia ca, din cauza nevoii de sustenabilitate, sa nu putem
aduce la fel de multi participanti din Valea Jiului, din cauza saraciei care domenste
in aceasta regiune. Unul dintre scopurile noastre viitoare este sa rezolvam aceasta
situatie. Cum putem continua sa servim comunitatile sarace ale Vaii Jiului?
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In ceea ce priveste programul de eduactie prin serviciu in folosul comunitatii –
IMPACT - lucrurile stau si mai bine. Intrarea in Uniunea Europeana insemana ca si
nevoia de educatie non-formala a devenit mai vizibila, iar fiondurile vor fi alocate
prin mijloace mai trnasparente. In prezent avem 10 cluburi in Valea Jiului si inca 20
pe teritoriul Romaniei. IMPACT este unul – daca nu unicul – dintre programele
usor replicabile ce se adreseaza tinerilor din Romania. Suntem in parteneriat direct
cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru aplicarea la fondurile strucutrale in
vederea replicarii modelului IMPACT si dicutam deshiderea a inca 50 de cluburi in
anul 2007.
In consecinta, suntem foarte entuziasmati de viitorul Fundatiei Noi Orizonturi. Mai
sunt inca multe dificultati, ca de pilda consolidarea echipei de conducere,
identificarea de sposori din tara, lucrul cu autoritatile locale. Insa viitorul este
promitator si noi ne vom da toata silinta in a oferi modele de calitate pentru
dezvolatrea tinerilor din Romania.

Dana Bates
Fondator si Director Executiv
Fundatia Noi Orizonturi
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I. Prezentarea organizaţiei

Misiune
Fundaţia Noi Orizonturi - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu sediul în
Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere tinerilor cu
vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. Fundaţia Noi Orizonturi urmăreşte dezvoltarea valorilor
pozitive pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. În acest sens, programele concepute de noi
dezvoltă competenţe şi abilităţi sociale, morale şi vocaţionale în rândul tinerilor prin participarea
activă în comunitate. Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt: educaţie non-formală în cadrul
şcolilor prin metoda educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) si educaţiei
prin aventură.

Motivaţie
Fundaţia Noi Orizonturi a fost fondată în anul 2000 de către Dana şi Brandi Bates. Motivaţi de
un mare simţ al responsabilităţii şi credinţei, ei şi-au dedicat ultimii ani transformării visului lor
în realitate – de a ajuta tinerii din România să dobândească abilităţi de a se organiza singuri
pentru rezolvarea problemelor lor şi ale comunităţii din care fac parte. Pentru a-şi îndeplini
misiunea, Fundaţia Noi Orizonturi a dezvoltat programe care au la bază teoriile şi practicile
educaţiei prin experienţa. Aceste programe sunt concepute cu scopul de a insufla valori,
atitudini şi abilităţi /competenţe sociale care să dezvolte virtutea civică şi morală. Fundaţia Noi
Orizonturi desfăşoară două programe principale pentru tineret: Programul VIATA şi Programul
IMPACT. Pe langa acestea, Noi Orizonturi a dezvoltat si programul VIATA Corporate
Adventures (team building pentru firme) ce contribuie la sustenabilitatea programelor principale
FNO adresate tinerilor.
1. Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin aventură pentru a promova în rândul tinerilor
valorile pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură
pentru a-i scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul
de franghii la ĩnălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri,
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orientare în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica
valori şi comportamente pozitive.
Obiectivele Programului VIATA cuprind:
-

îmbunătățirea relaţiilor inter-personale prin dezvoltarea abilitaţilor de comunicare,
cooperare, solidaritate, empatie, rezolvarea conflictelor, capacitatea de a oferi si a primi
critica constructiva;

-

Conştientizarea si responsabilizarea ecologica;

-

Dezvoltarea morala si spirituala;

-

Crearea unui climat de siguranţa psihica favorabil învățării si dezvoltării personale

-

Petrecerea in mod sănătos a timpului liber, distracţie

În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, prin programul Viaţa, a fost nominalizată ca fiind unul
dintre cele mai bune trei programe in domeniul activităţilor de tineret din România ĩn cadrul
Galei Societăţii Civile.

2. Programul VIATA Corporate Adventures
VIATA Corporate Adventures este un program al Fundatiei Noi Orizonturi specializat in
organizarea de stagii de team bulding pentru firme si organizatii.
Obiectivele urmarite prin programul VIATA Corporate sunt urmatoarele: promovarea lucrului
in echipa, dezvoltarea capacitatii de leadership, descoperirea de sine, asumarea riscului,
gestionarea conflictelor, planificarea gandirii strategice.
Metodele utilizate in cadrul programului cuprind: curs de outdoor specializat, activitati
complexe interactive, sesiuni de debriefing si transfer al activitatii la locul de munca, sesiuni de
evaluari si feedback.

3. Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii,
unul dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul
comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte
de serviciu pentru comunitatea ĩn care trăiesc. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin
serviciu în folosul comunităţii sunt următoarele:
a) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin proiecte de serviciu;
5

b) înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de implementare a
proiectelor;
c) promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul
reciproc.
În acest fel, educaţia prin serviciu în folosul comunităţii contribuie la implicarea tinerilor în
problemele comunităţii, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a
calităţilor necesare cetăţenilor într-un mediu democratic.
Programul IMPACT constă din cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate prin
îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin aventură cu cerinţele educaţiei prin serviciu în
folosul comunităţii. Modelul IMPACT este uşor replicabil, datorită simplităţii pe care o
presupune. Fiecare club se întâlneşte de două ori pe săptămână. Activităţile sunt formate din trei
componente: o activitate distractivă de echipă (un joc), urmată de explicarea rezultatelor jocului,
o poveste de dezvoltare a caracterului şi povestirea semnificaţiilor din poveste şi un training (de
exemplu îmbunătăţirea comunicării, management de proiect, aplicaţii în Excel) care are legătură
cu un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Aceste proiecte trebuie scrise, implementate şi
evaluate în trei luni. Activităţile au caracter vocaţional şi urmăresc dezvoltarea capitalului social
în randul membrilor cluburilor IMPACT. Fiecare club este format din 15 copii şi patru lideri de
grup (animatori socio-educativi). Liderii sunt în prealabil formaţi în vederea coordonării
întâlnirilor IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual pentru liderii
IMPACT, pe baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum si un set de 3 traininguri
care sa le ofere acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de club; pe lângă
aceste materiale exista o curicula, baze de date pentru jocuri, povestiri si training-uri. Grupul
ţintă al cluburilor este format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul putând fi implementat
atât ĩn şcoli generale cât şi ĩn licee.
În prezent, Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte un număr de 30 de cluburi de iniţiativă
comunitară, în următoarele judeţe: Hunedoara, Timiş, Dolj, Constanţa, Mehedinţi, Ialomiţa, Iaşi,
Neamţ şi în municipiul Bucureşti. Înfiinţarea acestor cluburi s-a realizat ca parte a proiectului
naţional „Consolidarea iniţiativelor comunitare pentru prevenirea HIV/SIDA si a violenţei în
familie, in România”, implementat de Biserica Ortodoxa Romana si Organizaţia Internaţională
pentru Caritate Creştin Ortodoxă în parteneriat cu Ministerul Educaţiei si Cercetării si finanţat
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de USAID. Ĩn 2006, Fundaţia Noi Orizonturi a primit diploma de excelenţă din partea
Autorităţii Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a meritelor programului IMPACT.
Membrii fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi implementării
efective a unui proiect comunitar. În acest sens, începând cu 2003 au fost realizate în jur de 120
proiecte in serviciul comunităţii. Un mare număr de proiecte au avut ca beneficiari copii
proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni institutionalizaţi.
Specificul proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a grupurilor defavorizate, la
campanii de informare pe teme ca prevenirea violenţei domestice si prevenirea infestării cu
HIV, evenimente comunitare ocazionate de zile festive (1 iunie, 8 martie, Crăciun, Paşte) si
acţiuni de ecologizare a spatiilor verzi.

Modelul de educaţie non-formală

IMPACT este

considerat de către Cathryn Thorup, specialist în educaţia prin serviciul in folosul comunităţii
(service learning) – consultant al Fundaţiei Internaţionale pentru Tineret (International Youth
Foundation), ca exemplu de „best practice” în domeniul educaţiei prin serviciu în folosul
comunităţii (http://www.noi-orizonturi.ro/new-horizons/about_us/recomendations.asp?page=5).
Efectele ambelor programe de educatie non-formala asupra tinerilor constituie de asemenea
subiectul unei cercetări realizate de directorul de program al fundaţiei, Diana Certan, ĩn
colaborare cu conf.dr.univ. Gabriel Badescu, Şef de Catedră Facultatea de Ştiinte Politice,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca; ambele cercetări au scos în evidenţă potenţialul
acestor programe de a creşte încrederea interpersonală a participanţilor şi de a spori implicarea
acestora în probleme de interes comunitar.
O altă componentă a activităţii Fundaţiei Noi Orizonturi o constituie organizarea de programe
de internship şi programe off campus în cadrul cărora participă studenţi de la colegii din Statele
Unite (Gordon College, Calvin College, Northwestern College). Programele durează un
semestru (3 luni) şi anual Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte aproximativ 10 studenţi de la
universităţile mai sus menţionate, care contribuie activ la dezvoltarea programelor Fundatiei.
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II. Proiecte derulate in anul 2006

Programul VIATA

VIATA este o tabăra de educaţie prin aventura al cărei suport tehnic a fost construit de Project
Adventure USA (www.pa.org) in anul 1999, primul curs de aventura de acest fel in România,
construit după standardele internationale in vigoare. In fiecare vara, timp de o saptamana,
beneficiază de acest program 500 de adolescenţi din zona Văii Jiului si de la orfelinatele din
regiune, precum si tineri din toate judeţele din tara. Pana in anul 2005 programul a fost oferit
gratuit tinerilor din familiile dezavantajate
Activitatile programului includ: curs de frânghii (un set de cabluri suspendate la semiinaltime sau la inaltime pe care participanţii trebuie sa le parcurgă cu ajutorul echipei), escalada
pe stanca, orientare cu busola, curs de ecologie si proiecte in folosul comunitatii, schiţe
educative, teatru, carnaval, discoteca, excursii montane.
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Programul VIATA 2006 s-a desfăşurat in Masivul Straja, in perioada 2 iulie - 31 august.
Programul taberei a fost precedat de o saptamana de antrenament la care au participat 4 lideri
seniori, 10 lideri aplicanti, 3 lideri juniori, 4 persoane in staff si 1 voluntar american
In jur de 300 de tineri si copii au participat la tabăra din anul 2006. Printre beneficiari sau aflat: membri ai cluburilor IMPACT din Uricani, Bucuresti si Timisoara, membri IMPACT
din Iasi, Roman, Severin si Uricani, participanti provenind din Valea Jiului si organizatiile
Vasiliada din Craiova si Salvati Copiii din Petrila, participanti de la Organizatia Ovidiu Rom din
Bucuresti si Bacau, si Organizatia Caritas din Petrila, membri ai clubului IMPACT din Slobozia,
copii din valea Jiului cu rezultate remarcabile la olimpiadele scolare, participanti provenind de
la Directia de Protectie a Copilului Lupeni, lideri IMPACT activand la cluburile de tineret din
toata tara.

Programul VIATA Corporate Adventures
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In anul 2006, Fundatia Noi Orizonturi a continuat implementarea programului

VIATA

Corporate Adventures, specializat in organizarea de sesiuni de team building pentru firme.
Printre organizatiile care au beneficiat de programele din cadrul VIATA Corporate in anul 2006
se numara Wrigley Romania, Holcim Europe, Caritas Petrosani, Frosys Cluj, BRD ALD
Automotive Bucuresti.
Veniturile realizate în urma acestui program de teambuilding contribuie la sustinerea financiara
a programelor de educaţie pentru tineret VIATA şi IMPACT.

Programul IMPACT

Anul 2006 a însemnat pentru cluburile IMPACT continuarea seriei de proiecte in folosul
comunitatii, pe diferite teme de relevanta pentru beneficiari locali.
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Mai jos sunt prezentate pe scurt proiectele de serviciu in folosul comunitatii concepute si
implementate de membrii cluburilor IMPACT din regiunile in care Fundatia Noi Orizonturi
gazduieste cluburi de tineret.

Proiecte ale cluburilor IMPACT din Moldova

Violența distruge inimi
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Negruzzi, Iasi
Durata proiectului: martie- aprilie 2006
Scurta descriere: Acest proiect a avut ca obiective informarea cu privire la consecintele
violentei domestice si implicarea tinerilor in activitati de combatere a fenomenului violentei. In
cadrul proiectului, clubul Impact Negruzzi a derulat in cursul lunii martie o campanie de
mediatizare in scoli a concursului din cursul lunii aprilie (concurs cu trei sectiuni: eseu, material
multimedia si desen). Au fost confectionate pliante informative care au fost distribuite in scoli.
De asemenea, in scopul mediatizarii acestui concurs a fost publicat un articol in cadrul Ziarului
Ziua de Iasi . Tot in aceasta perioada, membrii clubului Impact Negruzzi, au demarat activitati
de identificare de sponsori pentru a putea oferi premii castigatorilor concrsului. Au fost selectate
un numar de 15 lucrari care au participat la jurizarea finala unde s-au acordat cate trei premii
pentru fiecare sectiune de concurs. Lucrarile selectate au fost expuse.

Violența NU este o solutie
Initiatorul proiectului: IMPACT Negruzzi, Economic, Miron Costin, Vasile Conta - Iasi
Durata proiectului: aprilie- mai 2006
Scurta descriere: Cele patru cluburi Impact iesene ( Negruzzi, Economic, Miron Costin si
Vasile Conta) s-au implicat in derularea unui proiect comun finalizat in data de 1 mai 2006.
Obiectivele proiectului au fost: informarea asupra fenomenului violenţei în familie (cauze, efecte
asupra copilului, familiei si societatii), promovarea activitatilor sportive ca alternative pentru
canalizarea energiilor tinerilor si combatere a violentei din scoala si din societate, creşterea
calităţii vieţii copilului, femeii şi familiei. La activitatile acestui proiect au participat peste 150 de
copii si tineri. Proiectul a cuprins organizarea unui cross (participantii au

purtat mesaje

antiviolenta, au impartit stegulete si fluturasi cu mesaje antiviolenta); de asemenea, participantii
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au purtat in piept fundite negre in memoria victimelor violentei domestice. Au fost implicate
toate institutiile de la nivel local: scoala, biserica, consiliul local, Politia si dispensarul local; au
fost impartite peste 100 de materiale cu mesaje anitiviolenta. Mesajul transmis de copii a fost
preluat de trei ziare locale si un post de radio.

Participarea la Saptamana Nationala a Voluntariatului - Editia a IV-a
Initiatorul proiectului: Cluburile IMPACT Negruzzi, Economic - Iasi
Durata proiectului: mai 2006
Scurta descriere: In cadrul celei de a IV-a editii a Saptamaii Nationale a Voluntariatului,
organizate la Iasi in perioada 8-14 mai 2006, Fundatia “Noi Orizonturi” a fost prezenta prin
intermediul a doua cluburi de tineret- Impact Economic si Impact Negruzzi - duminica 14 mai
2006 la ExpoVoluntar, activitate de promovare a voluntariatului , alaturi de numeroase alte
organizatii nonguvernamentale (Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Holt, Alaturi de Voi,
Salvati copiii, etc). Participarea celor doua cluburi Impact cu un stand de prezentare a fundatiei
dar si a proiectelor concrete derulate de catre cele doua cluburi au trezit un real interes din
partea opiniei publice iesene, inclusiv din punct de vedere informational.

Un martisor pentru un suflet de copil
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Materiale de Constructii – Roman
Durata proiectului: martie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus desfasurarea unor activitati comune cu copii
institutionalizati in Modulele de tip familial din orasul Roman. (12 apartamente cu 72 copii)
Proiectul a raspuns nevoii de socializare si de combatere a excluziunii sociale la care sunt supusi
copii institutionalizati in centrele de plasament. Cu ocazia acestor intalniri au fost distribuite un
numar de 72 de pachete cu rechizite si pachete igienice). La activitatile derulate in cadrul
proiectului au participat un numar de 15 membri de club. Au fost organizate trei intalniri cu copii
institutionalizati din Modulele de tip familial Roman .

Alege viata!
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Materiale de Constructii – Roman
Durata proiectului: aprilie- mai 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus organizarea unei conferinte pe tema “Alege viata”, cu
participare din partea tuturor institutiilor implicate; organizarea de mese rotunde unde au fost
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analizate - in prezenta specialistilor ( psihologi, medici, preoti, etc).- diferite aspecte, probleme
cu care se confrunta tinerii. Obiectivele au constat in cunoasterea de catre tineri a riscurilor la
care se supun in cazul consumului de alcool / droguri; informarea cu privire la modalitatile in
care pot fi ajutati / ajuta pe altii aflati in situatii de dependenta si cu privire la mijloacele de
prevenire In cadrul proiectului au fost distribuite peste 50 de mape de prezentare a riscurilor la
care se supun tinerii in cazul consumului de alcool / droguri. Psihologi, profesori si preoti au
vorbit tinerilor despre riscuri dar si despre modalitati de preventie.

Impreuna. Intalnirea membrilor IMPACT din Iasi si din Roman
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Materiale de Constructii – Roman
Durata proiectului: iulie 2006
Scurta descriere: Tinerii membri de club au organizat si desfasurat activitati comune care au
presupus activitati recreativ - distractive precum si participarea alaturi de colegii de la Roman la
vizitarea copiilor institutionalizati in Module de tip familial si organizarea de activitati comune
cu acestia. Proiectul a urmarit consolidarea grupului IMPACT din Moldova

Cum poti fi de folos in orice clipa
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Durata proiectului: ianuarie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus distribuirea a peste 500 de ceaiuri fierbinti la profesorii si
elevii colegiului in zilele cu temperaturi foarte scazute din aceasta luna. Prin intermediul
proiectului, tinerii membri de club au dorit sa arate cum poti sa fii de folos celui de langa tine
fara eforturi foarte mari.

Martisoare anti-violenta domestica
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Durata proiectului: martie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus derularea in cursul lunii martie a unei campanii de
informare privind fenomenul violentei domestice ( amploarea fenomenului, principalele cauze,
efecte directe, indirecte, etc). Proiectul a fost realizat ca urmare a amplificarii fenomenului
violentei in familie, si a nevoii de informare a tinerilor cu privire la gravitatea consecintelor
violentei si cu privire la drepturile copilului, mijloace de protectie etc. In cadrul proiectului,
membrii clubului au confectionat peste 400 pliante care au fost impartite locuitorilor orasului
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Roman, judetul Neamt, in data de 8 martie, incercand astfel sa sensibilizeze oamenii si sa-i faca
sa inteleaga ca violenta nu este o solutie.

Ofera o sansa fiecaruia!
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Durata proiectului: iunie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus organizarea unei intalniri ‘de lucru” intre membrii
clubului IMPACT si 21 de copii din comuna Bozieni judetul Neamt. Prin acest proiect s-a dorit
realizarea unui spatiu social si educational, de intalnire si socializare, in care copii cu aptitudini
speciale, indiferent de mediul de provenienta si situatia socio-materiala sa fie stimulati sa
interactioneze unii cu altii, sa comunice, sa-si impartaseasca problemele si sa-si valorifice
potentialul intelectual. Ca urmare a acestui proiect un numar de 21 de copii cu aptitudini
deosebite, proveniti dintr-un mediu defavorizat vor avea sanse mai mari de intregrare socioprofesionala; ei au cunoscut elevi si profesori de la un liceu de prestigiu, au fost informati cu
privire la oferta educationala a scolii; au fost motivati pentru mai mult.

Spune NU drogurilor, spune DA vietii!
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Durata proiectului: martie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus participarea la activitati de informare pe problematica
drogurilor De asemenea, in cadrul acestui proiect membrii clubului au participat, tot pe aceasta
tema, la concursul “Impreuna” coordonat de MEC. In cadrul proiectului au fost organizate trei
conferinte pe tema riscurilor la care se supun tinerii in cazul consumului de alcool / droguri.
Psihologi, profesori si preoti au vorbit tinerilor despre riscuri dar si despre modalitati de
preventie.

Proiect ecologic
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Vasile Conta – Iasi
Durata proiectului: martie 2006
Scurta descriere: Proiectul a vizat ecologizarea unui parc din apropierea scolii (adunarea
deseurilor, plantarea de pomi, varuirea pomilor, etc). Membrii clubului IMPACT au adunat
peste 10 saci cu deseuri si au montat placute cu mesaj educativ.
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Participarea la tabara de vara ‘Nimeni nu e singur”
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Vasile Conta – Iasi
Durata proiectului: iulie 2006
Scurta descriere: O parte din membrii cluburilor IMPACT Economic si IMPACT Vasile Conta
Iasi au participat la tabara de vara “Nimeni nu e singur”, tabara organizata de Mitropolia
Moldovei si Bucovinei, sectorul Biserica si Societate in colaborare cu Fundatia World Vision.
Tabara a avut in atentie copiii proveniti din familii monoparentale si copii ai caror parinti sunt
plecati la lucru in strainatate.

Aripi spre lumina
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Miron Costin – Iasi
Durata proiectului: martie- aprilie 2006
Scurta descriere: Proiectul a presupus identificarea in cadrul scolii a copiilor cu probleme
socio–educative, antrenarea acestora in diverse activitati comune cu membrii clubului (activitati
de sprijin educational si afectiv dar si activitati ludice). Proiectul s-a incheiat in data de 20
aprilie 2006 cu un spectacol organizat pentru si impreuna cu acesti copii, unde in cadru festiv sau impartit si pachetele cu rechizite si igienice copiilor cuprinsi in proiect si care au inregistrat
progrese scolare dar si altor copii proveniti din medii defavorizate din scoala.

Suflet de copil
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Miron Costin – Iasi
Durata proiectului: septembrie 2006
Scurta descriere: Proiectul a vizat decorarea si utilarea cu material de lucru necesar (jucarii,
rechizite si material didactic) a unei sali de gradinita din comuna Holboca, judetul Iasi. Ca
urmare a derularii proiectului o gradinita din mediul rural isi desfasoara activitatea in conditii
mai bune.

O zi impreuna – o sansa pentru toti
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Negruzzi – Iasi
Durata proiectului: septembrie 2006
Scurta descriere: In cadrul proiectului un numar de 10 copii cu rezultate scolare bune, dar
proveniti din familii cu risc au petrecut o zi impreuna cu tinerii din IMPACT. Prin acest proiect
s-a dorit realizarea unui spatiu social si educational, de intalnire si socializare in care copii cu
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aptitudini speciale, indiferent de mediul de provenienta si situatia socio-materiala sa fie stimulati
sa interactioneze unii cu altii, sa comunice, sa-si impartaseasca problemele si sa-si valorifice
potentialul intelectual.

Combaterea discriminarii pentru persoanele infectate HIV/ bolnave de SIDA
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Negruzzi, Miron Costin – Iasi
Durata proiectului: iunie 2006
Scurta descriere: In cadrul proiectului, cele doua cluburi IMPACT au participat in calitate de
parteneri ai Fundatiei “Alaturi de voi “ la activitati ce au vizat combaterea discriminarii tinerilor
infectati HIV / bolnavi de SIDA. Pentru participarea la acest proiect, ce s-a derulat in perioada
17-18 iunie, in calitate de parteneri, cele doua cluburi Impact Miron Costin si Impact Negruzzi
au pregatit o prezentare privind principiile ecologice si respectarea lor, activitati ecologice
practice, activitati distractive si o proiectie de film. De asemenea membrii celor doua cluburi au
participat impreuna cu invitatii lor ( tineri infestati HIV) la activitati de ecologizare si postare de
mesaje ecologice. Din partea Fundatiei au participat un numar de 20 de membri.

Maini maiastre
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Economic – Iasi
Durata proiectului: septembire - octombrie 2006
Scurta descriere: In cadrul proiectului membrii clubului IMPACT Economic si-au insusit o
serie de deprinderi de lucru in tehnica Origami, arta japoneza a impaturirii hartiei; S-au preagtit
pentru a face cunoscut si altor tineri aceasta forma de arta, in special copiilor cu dizabilitati din
cadrul Scolii speciale „C Paunescu” din Iasi unde acest exercitiu poate fi si o forma de
socializare dar si o terapie. Proiectul a avut ca beneficiari un numar de 20 elevi ai Scolii
speciale „C Paunescu” Iasi (copii cu deficiente mentala) care vor fi initiati de catre membrii
clubului in practicarea acestei tehnici.

Bun venit, pelerini!
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Vasile Conta – Iasi
Durata proiectului: octombrie 2006
Scurta descriere: Proiectul s-a derulat cu ocazia zilelor Iasiului, 14-15 octombrie. In cadrul
proiectului s-a derulat o campanie de informare a pelerinilor cu privire la orasul Iasi din punct
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de vedere cultural si religios . De asemenea, cu aceasta ocazie s-au impartit peste 200 de pachete
alimentare pelerinilor.

Clubul bunicilor
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Danubiana – Roman
Durata proiectului: noiembrie 2006
Scurta descriere: Un numar de 20 de batrani s-au bucurat impreuna cu tinerii membri de club
de activitati de socializare si de darurile oferite ( pachete igienice). Batranii, proveniti din familii
sunt beneficiari ai serviciilor de asistenta sociala oferite de Consiliul Local Roman. Tinerii din
IMPACT au stabilit contacte cu ei prin intermediul asistentului social comunitar, au derulat
activitati comune, au impartit pachete igienice dar au si organizat intalniri pentru petrecerea
impreuna a timpului liber.

Deschide-ti inima!
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Materiale de Constructii , Negruzzi, Economic si
Miron Costin – Roman si Iasi
Durata proiectului: octombrie 2006
Scurta descriere: Proiectul a urmarit doua directii de actiune: prima a vizat o campanie de
recrutare de noi membri IMPACT / sau replicarea modelului de club de tineret IMPACT in alte
scoli - prin impartirea de fluturasi si pliante cu informatii despre IMPACT si activitatea
IMPACT,

tinerilor participanti la Zilele Iasului ; a doua directie a presupus participarea

tinerilor IMPACT la pelerinaj si implicarea lor in asigurarea unui suport pentru pelerini prin
impartirea de ceaiuri calde si paturi la pelerini.

Proiecte ale cluburilor IMPACT din Muntenia

Zambete de 1 iunie
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Sf. Andrei, Bucuresti
Durata proiectului: mai – iunie 2006
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Scurta descriere: Clubul IMPACT Sf. Andrei a hotărât să amenajeze de 1 Iunie 2006 un stand
în care elevii să participe prin joc, amintindu-şi că încă mai sunt copii şi că ar trebui să profite de
acest lucru. La stand au participat aproximativ 200 de elevi din şcoală, care au jucat diverse
jocuri, au participat la consursuri şi au primit premii. În urma campaniei, s-a obserat că 200
elevi au participat la activităţile pregătite de către club. Clubul a devenit şi mai vizibil în şcoală,
fiind apreciat mai ales de direcţiunea şcolii, dar şi de către elevi. Activitatea a fost apreciată de
către ceilalţi copii, care s-au implicat în activităţile pregătite de către club. Proiectul a adus mult
zâmbet în şcoală, jocurile fiind foarte eficiente.

Vidra HIV/ SIDA
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Dacia, Bucuresti
Durata proiectului: februarie – aprilie 2006
Scurta descriere: Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei luni, timp în care cluburile IMPACT
au avut întâlniri regulate cu 10 tineri din centrul de plasament HIV Vidra Bucureşti. Proiectul a
constat în implicarea membrilor clubului într-un proiect de serviciu în folosul comunităţii,
având ca beneficiari copiii infestaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA. Unul dintre scopurile
proiectului a fost ca membrii clubului să înţeleagă nevoile acestor copii şi efectele pe care
această maladie le are asupra lor. Au desfăşurat împreună activităţi recreative şi de integrare. Un
alt scop al proiectului a fost de a oferi beneficiarilor proiectului şansa de a interacţiona cu tineri
sănătoşi şi de a realiza activităţi recreative împreună.

Sperante-n noi, sperante-n voi
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Amiral, Constanta
Durata proiectului: martie- arpilie 2006
Scurta descriere: Proiectul, derulat în preajma sărbătorii Învierii Domnului (Sf. Paşti) a avut
drept scop dotarea cu rechizite şcolare a elevilor din ciclul primar de la Şcoala nr. 1 Constanţa.
Proiectul a dorit să promoveze spiritul civic în rândul membrilor clubului, ca formă de cultivare
a capitalului social şi expresie a carităţii creştine. Proiectul a avut drept scop implicarea
membrilor clubului

într-un prim proiect de serviciu în folosul comunităţii. De asemenea,

proiectul a răspuns nevoii membrilor IMPACT de a înţelege mai bine scopul angajării lor în
proiecte de serviciu în folosul comunităţii şi impactul asupra beneficiarilor proiectului. Scopul
proiectului a fost dotarea cu rechizite şcolare a 100 de elevi din ciclul primar al şcolii nr. 1.
Constanţa
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Nu fi violent, fi inteligent
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Amiral Constanta
Durata proiectului: noimebrie – decembrie 2006
Scurta descriere: Scopul acestui proiect a fost de a creşte gradul de informare a elevilor din
cadrul Grupului Şcolar de Marină Alexandru Ioan Cuza asupra efectelor negative ale violenţei
în rândul elevilor.Ideea demarării acestui proiect a pornit de la prezenţa constantă în cadrul
şcolii a problemelor de violenţă, mai ales în rândul băieţilor. Obiectivele proiectului au fost :
creşterea gradului de implicare a direcţiunii şcolii şi a profesorilor în proiecte pe tema violenţei,
organizarea unei campanii de informare asupra efectelor violenţei în cadrul şcolii şi în afara
acesteia, organizarea unor evenimente de strângere de fonduri la piesele de teatru forum pentru
Crăciun.

Luna împotriva violentei si a criminalitatii
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Matei Basarab Slobozia
Durata proiectului: noimebrie – decembrie 2006
Scurta descriere: Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unei luni, înglobând următoarele
activităţi: dezbatere în cadrul şcolii pe tema violenţei cu participarea IJP Ialomiţa, crearea şi
împărţirea de materiale informative cu privire la violenţa în oraş, realizarea de activităţi artistice
pe această temă. Obiectivele proiectului au fost Informarea comunităţii asupra cauzelor şi
efectelor violenţei de orice formă si mplicarea beneficiarilor proiectelor în activităţi artistice pe
tematica violenţei în familie şi în şcoală.

Green Park
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT IMPULS Junior Bucuresti
Durata proiectului: Iunie- August 2006
Scurta descriere: Problema careia s-a adresat proiectul este lipsa accesului elevilor din Şcoala
Centrală la un un spaţiu pentru activităţi recreative (de pauză sau după şi înainte de ore, spaţiu
de planificare şi implementare pentru diferite proiecte). Obiectivele proiectului au constat in
implicarea a cel puţin 100 elevi şi 5 profesori din şcoală, în amenajarea acestui spaţiu, atragerea
de surse de finanţare pentru

amenajarea spaţiului gradină pentru recreere - Green Park,

promovarea proiectelor clubului IMPACT ca un exemplu de bună practică şi pentru alte şcoli.
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Campanie de sensibilizare – stereotip si discriminare
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Impuls Junior Bucuresti
Durata proiectului: Decembrie 2006
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost de atrage atenţia elevilor din şcoală asupra efectelor
negative ale discriminării în randul tinerilor. În cadrul acestui proiect, cluburile IMPACT şi-au
propus să pregătească o piesă de teatru forum inspirată din realitatea şcolii, piesă care să-i
convingă pe elevi să fie mai toleranţi şi să se implice în ajutorarea celor din jurul lor, aflaţi în
situaţii de discriminare. În data de 18 decembrie 2006 în sala Amfiteatru a Şcolii Centrale au
avut loc două reprezentaţii de teatru forum pentru aproximativ 500-600 de elevi din clasele IXXII-a şi aproximativ 10 profesori.

Campanie de fundraising de Craciun
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT IMPULS Junior Bucuresti
Durata proiectului: Decembrie 2006
Scurta descriere: Scopul proiectului a fost cresterea gradului de responsabilizare sociala a
elevilor Scolii Centrale din Bucuresti in preajma Craciunului. In cadrul acestui proiect cluburile
IMPACT si-au propus sa organize o campanie de fundraising prin care sa-i convinga pe elevii
scolii ca se pot implica in ajutorarea celor din jurul lor. Mai mult de 100 de copii din scoala au
facut donatii in cadrul acestui proiect, iar clubul a devenit foarte vizibil. Consideram in urma
impactului observat ca mai multi elevi vor dori sa se implice in astfel de proiecte cu caracter
social

Campanie de fundraising Sfantu Nicolae
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Matei Basarab, Slobozia
Durata proiectului: Octombrie - Decembrie 2006
Scurta descriere: Liceul Matei Basarab organizează an de an ziua şcolii, proiect în care se
implică mai mulţi profesori din şcoală. Clubul IMPACT şi-a propus să se implice în acest
eveniment prin organizarea unei campanii de fundraising pentru a susţine activitatea clubului
IMPACT în următoarele luni. Proiectul soa finalizat pe 6 Decembrie - de Sfântul Nicolae, când
clubul va organiza o serie de activităţi de strângere de fonduri. In urma proiectului, numărul
membrilor clubului a crescut, clubul este sprijinit din şcoală pentru proiecte, sunt vizibili în
comunitate şi sunt un model de implicare pentru şcoală şi comunitate. De asemenea, Clubul a
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obţinut o finanţare din partea Fundaţiei Pact care a vizitat clubul. Prin această finanţare liderii
din cadrul clubului vor participa la o sesiune de instruire pentru a învăţa să realizeze proiecte în
folosul comunităţii.

Campania de donatii Sfantu Andrei
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Sfantu Andrei Bucuresti
Durata proiectului: Noiembrie – Decembrie 2006
Scurta descriere: In cadrul acestui proiect membrii IMPACT au identificat 3 copii din scoala
care provin din familii foarte sarace. Pe aceasta cale au hotarat sa ofere celor 3 copiii de Craciun
un set complet de haine. Pe langa cei trei copii membri clubului au facut o vizita la Manastirea
Pasarea la un centru de batrani din afara Bucurestiului achizitionand pentru 60 de batrani
alimente si cateva articole de imbracaminte. In urma campaniei membrii clubului au reusit sa
achizitioneze haine noi pentru cei 3 elevi. Vizita la Manastirea Pasarea si vizitarea batranilor au
avut un efect foarte benefic pentru batrani dar si pentru membrii IMPACT.

Biblioteca Moldoveni- daruieste o carte
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Matei Basarb, Slobozia
Durata proiectului: Februarie – Martie 2006
Scurta descriere: Acest proiect a constat in realizarea unui campanii de strângere de carte în
cadrul Liceului Matei Basarab. Cărţile strânse au fost donate Şcolii Generale din localitatea
Moldoveni (şcoală distrusă de inundaţii în proporţie de 30%). Beneficiarii proiectului au fost
apoximativ 200 elevi. Biblioteca foarte mică a şcolii a fost distrusă în urma inundaţiilor din
primavara anului 2006. De asemenea, s-au oferit şcolii 90 de truse cu rechizite şcolare, prin
intermediul Organizaţiei Internaţionale pentru Caritate Creştin Ortodoxă.

Ajutor Central umanitar
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Junior, Bucuresti
Durata proiectului: Iunie 2006
Scurta descriere: În cadrul acestui proiect, membrii clubului IMPACT Junior au identificat un
grup de 80 de beneficiari de la Centrul de plasament Neghiniţă. Împreună cu aceştia, membrii
IMPACT au derulat o serie de activităţi distractive şi au realizat şi o donaţie de rechizite şcolare.
La evaluare s-a observat că beneficiarii au fost foarte încântaţi de activităţile recreative pregătite
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de către membrii IMPACT. La fel de mulţumiţi au fost şi membrii clubului, care au trăit
sentimentul de compasiune şi responsabilitate.

1 iunie
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Sfantu Andrei, Bucuresti
Durata proiectului: Iunie 2006
Scurta descriere: În cadrul acestui proiect 150 de elevi de la Şcoala Generală Sfântul Andrei au
beneficiat de activităţi recreative cu ocazia zilei de 1 iunie. Obiectivele proiectului au fost
construirea unui program de activităţi cu beneficiarii si realizarea de activităţi distractive de ziua
Copilului.

Proiecte ale cluburilor IMPACT din Valea Jiului

Craciuniada
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT II Lupeni
Durata proiectului: noiembrie - decembrie 2006
Scurta descriere: Craciuniada este o campanie de strangere de jucarii si strangere de fonduri din
scolile si liceele din Lupeni. In perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2006 in fiecare unitate de
invatamant din Lupeni au fost amplasate cutii si saci pentru colectarea jucariilor. Acestea sunt
destinate unui numar de 200 de copii provenind dintr-un cartier sarac al orasului.
Membrii IMPACT 2 doresc ca acest proiect sa ii determine pe elevi sa constientizeze
problemele intampinate de copiii defavorizati, care nu se pot bucura cum se cuvine de
Sarbatorile de Iarna, care nu stiu ce inseamna "sa vina Mos Craciun" aducandu-le cadouri. De
asemenea, elevilor li s-a dat sansa de a oferi ajutor prin mijloacele proprii, savarsind astfel un
gest nobil.

Violenta incotro?
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Lupeni II
Durata proiectului: aprilie – iunie 2006
Scurta descriere Prin derularea proiectului s-a urmarit implicarea tinerilor în activităţi de
voluntariat, în rezolvarea unor probleme ale comunităţii, probleme care le afectează viaţa.
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Campania a vizat în special elevii din şcolile şi liceele din Valea Jiului, aceasta datorită cazurilor
de violenţă înregistrate în şcoli în ultima perioadă şi semnalate de mass-media. O altă
componentă a proiectului a urmărit informarea tinerilor şi a cadrelor didactice în ceea ce
priveşte violenţa, legislaţia în domeniu, drepturile omului, drepturile copilului, centre şi contacte
unde pot apela în cazul în care sunt victime sau martori ai violenţei de orice tip. Componenta de
prevenire a violenţei a cuprins identificarea unui consilier şcolar dispus să colaboreze, să
consilieze victimele sau martorii violenţei şi să continue campania şi după terminarea
proiectului.

Mos Craciun nu vine singur
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT New Generation Petrosani
Durata proiectului: 15 – 16 decembrie 2006
Scurta descriere Scopul proiecutlui a fost ajutorarea a 10 familii cu situaţie materială precară
din oraşul Petroşani cu alimente pentru masa de Crăciun şi îmbrăcăminte.
Proiectul a cuprins două părţi, prima reprezentând o îmbinare de metode de fundraising pentru
colectarea fondurilor necesare achiziţionării alimentelor. Prin cea de-a doua parte am dorit să
oferim o bucurie celor care trăiesc în colonia din Petroşani, prin împodobirea unui pom de iarnă
şi organizarea unui spectacol constând din scenete, jocuri şi colinde. Întrucât bugetul propus în
proiect a fost depăşit, numărul total al familiilor beneficiare a fost de 12.

Mos Craciun in misiune
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Lupeni I
Durata proiectului: decembrie 2006
Scurta descriere: Prin acest proiect s-a urmarit creşterea gradului de socializare în rândul
tinerilor beneficiari dar şi în rândul membrilor IMPACT, imbunătăţirea cunoştinţelor legate de
istoria şi moştenirea culturală locală atât pentru organizatori cât şi pentru beneficiarii
proiectului; crearea unui mediu distractiv pentru participanţi şi pentru beneficiari. Activitatile
derulate in cadrul acestui proiect au fost: sedinţe de organizare săptămânale în perioada 1
noiembrie-15 decembrie, întocmirea unui plan si a bugetului proiectului, împărţirea
responsabilităţilor, intocmirea unui acord de parteneriat cu Centrul de Zi Lupeni; organizarea şi
desfăşurarea unei campanii de strângere de fonduri pe raza Municipiului Lupeni prin amplasarea
de cutii pentru donaţii în magazinele din localitate si colectarea de jucării de la membrii
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IMPACT şi familiile acestora pentru a fi oferite beneficiarilor, strângere de fonduri de la
oamenii de afaceri locali şi întreprinderile din zona.

Proiecte ale cluburilor IMPACT din Banat

Un pitic la picnic
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Decebal, Drobeta Turnu Severin
Durata proiectului: 03.09.2006
Scurta descriere: Proiectul a constat in petrecerea in natura a unei dupa amieze, cu putin inainte
de inceperea anului scolar. Beneficiarii directi ai proiectului au fost : membrii Clubului
IMPACT si un grup de 10 copii din cadrul Directiei Generale de Protectia Copilului –
Mehedinti, precum si persoane din afara Clubului IMPACT doritoare sa participe la acest
proiect. Obiectivele proiectului au fost: imbunatatirea relatiilor dintre membrii Impact si copii
instutionalizati, cunoasterea zonei turistice Schitul Topolnitei, promovarea valorilor religioase,
culturale, sociale. Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Directia Generala de Protectia
Copilului Mehedinti.

Viata, aventura, sanatate
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Decebal, Drobeta Turnu Severin
Durata proiectului: 2 - 9 iulie 2006
Scurta descriere. Proiectul s-a desfasurat in statiunea Straja, jud. Hunedoara, in cadrul taberei de
vara VIATA. Beneficiarii proiectului au fost de 17 copii, din cadrul Clubului IMPACT Decebal,
si din cadrul Directiei Generale de Protectia Copilului, Mehedinti. Scopul proiectului a fost unul
educativ; prin acest proiectam dorit sa dezvoltam valori morale si abilitati in randul tinerilor
IMPACT si a celor institutionalizati, intr-un mod placut, prin aventura, astfel incat in viitor sa
fie capabili sa se descurce in situatii limita. Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Directia
Generala de Protectia Copilului Mehedinti.
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Pe un picior de plai
Initiatorul proiectului: Clubul IMPACT Decebal, Drobeta Turnu Severin
Durata proiectului: 27 iulie 2006
Scurta descriere: Activitatile principale din acest proiect au fost o excursie pe Dunare cu
vaporul pe traseul Orsova- Manastirea Mraconia si un pelerinaj la Manastirea Sfanta AnaOrsova. Proiectul s-a adresat membrilor clubului IMPACT si unui grup de 20 de copii din cadrul
Directiei Generale de Protectia Copilului Mehedinti, precum si persoanelor din afara Clubului
IMPACT doritoare sa participe la activitatile din proiect. Obiectivele proiectului au fost:
imbunatatirea relatiilor dintre membrii Impact si copii instutionalizati, cunoasterea zonei
turistice Orsova, promovarea valorilor religioase, culturale, sociale.

Programul de internship FNO – Gordon College
In anul 2006, Fundatia Noi Orizonturi a gazduit ca interni doua studente de la colegiul Gordon
din Statele Unite. In cadrul programului de practica pe care l-au realizat la FNO, cele doua
studente au avut ocazia sa se implice in numeroase activitati relevante pentru organizatie, avand
in acelasi timp posibilitatea de a invata lucruri noi despre realitatile romanesti. Cele doua
studente au participat la cateva intalniri membrilor IMPACT si la sesiuni de training al liderilor
de club. Cele doua studente intalnit reprezentanti ai scolilor publice si ai instititiilor ce
furnizeaza servicii sociale in zona Vaii Jiului. Ca parte a activitatii de practica, internii au
realizat un proiect de cercetare in cadrul caruia au realizat evaluari ale cluburilor IMPACT pe
baza datelor obtinute din interviuri cu membrii IMPACT si staff-ul, chestionare si cercetari
anterioare realizate de personalul fundatiei. De asemenea, cele doua studente au creat un manual
pentru viitorii studenti care vor participa la programe de practica in domeniul asistentei sociale,
contribuind in acealsi timp cu idei noi la activitatile curente ale fundatiei.

Participări internaţionale ale membrilor si liderilor IMPACT
Începând cu anul 2006, membrii IMPACT din toata tara au participat din partea Fundaţiei Noi
Orizonturi la următoarele proiecte internaţionale Youth in Action:
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Forever Young - Marea Britanie, februarie 2006 - training de dezvoltare personala. Participanţi:
2 membri IMPACT Bucureşti, 3 membri IMPACT din Valea Jiului
Volunteering for Europe – training, Ungaria, aprilie 2006. Participanţi: Mihai Iordache si
Iris Ditulescu (IMPACT Bucureşti)
Longing to hometown - Contact Making Seminar, Turcia, mai 2006. Participanţi: Mihai
Iordache (IMPACT Bucuresti)
Youth Exchange LRRH – Estonia, august 2006. Participanţi: Oana Vieru, Maria Neagu
(IMPACT Bucuresti)
European Youth Forest (schimb de experienţa pe teme ecologice) - Turcia, octombrie 2006.
Participanţi: Ana Borta (IMPACT Uricani), Oana Vieru (IMPACT Bucuresti) , Daria Campeanu
(IMPACT Uricani), Ana Radulescu ( IMPACT Iasi)
North East Westival - Youth exchange, Olanda, iulie 2006. Participanţi: Iris Ditulescu (
IMPACT Bucuresti)
NO violence, be social and cultural - seminar, Turcia, noiembrie 2006. Participanţi: Vlad
Olteanu( IMPACT Drobeta)
Drama in nonformal education training, Turcia, aprilie 2007. Participanţi: Iris Ditulescu
It’s the difference between a game and a learning activity- Training on Debriefing 13–20
Mai 2007, Olanda. Participanţi: Vali Popescu
Young and active citizenship,
(IMPACT Azur Timişoara)

training – Estonia, iulie 2007. Participanţi: Padre Cristi

Find in me, Antalya - training pe teme de identitate, iulie 2007. Participanţi: Maria Neagu si
Ilie Popescu
Pimp my ONG - training pe teme de management, Cehia, iulie 2007. Participanţi: Iris
Ditulescu
Working with hands - youth exchange, Spania, iulie 2007. Participanţi: Oana Vieru, Ana
Borta, Ioana Axinte (IMPACT Bucuresti)
Act for a drug life free - training, august 2007. Participanţi: Paul Carpine (IMPACT Timisoara)
The 3rd Dimesion of ceramic, august 2007: Participanţi: Marcel Polacec (IMPACT
Timisoara), Vlad Olteanu, Adi Olteanu (IMPACT Drobeta), Ioana Axinte( IMPACT Bucharest)
Partnership building activity - SEE Youth in Action- seminar, Bosnia, august 2007.
Participanţi: Diana Certan.
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III. Recomandări

•

Global Children and Youth Foundation – Dr. Cathryn Thorup

Specialistul pe probleme de tineret la nivel global, Dr. Cathryn Thorup, recomandă modelul
IMPACT tuturor specialiştilor de dezvoltare şi politici publice. ( vezi Anexa 1)
•

Autoritatea Naţională pentru Tineret – Direcţia pentru Tineret Hunedoara

În luna decembrie 2005, în cadrul Galei Tineretului Hunedorean care a avut loc în Deva,
cluburile IMPACT au primit recunoaşterea de cel mai bun program de tineret al anului 2005.
(vezi Anexa 2)

Echipa şi Consiliul Director
Preşedinte: Dana Matthew Bates
Consiliu Director:
Dana Mattew Bates, fondator şi director executiv
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Anexa 1

Scrisoare către Fundaţia Noi Orizonturi
Specialistul pe probleme de tineret la nivel global, Dr. Cathryn Thorup, recomandă modelul
IMPACT tuturor specialiştilor de dezvoltare şi politici publice.
După cum ştiţi, am evaluat programul la faţa locului în toamna anului 2004 şi am avut ocazia
să intervievez atât participanţii cât şi staff-ul. După o atentă evaluare a materialelor
programului, şi după discuţii îndelungate cu tine, despre fundamentele conceptuale ale
IMPACT şi lecţiile învăţate, am decis să fac o descriere a programului, într-o publicaţie a
Fundaţiei Internaţionale pentru Tineret (International Youth Foundation) şi a Fundaţiei
Internaţionale de Copii şi Tineret din Balcani (Balkan Children and Youth Foundation),
apărută în 2005, cu titlul Programe de Succes pentru Tineret din Balcani (What Works in
Youth Engagement in the Balkans). Atunci când am fost invitată să ţin un discurs în faţa
staffului Agenţiei Americane pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) la Workshopul anual
pe Democraţie şi Guvernanţă (Democracy and Governance Workshop), am folosit programul
IMPACT ca exemplu al modalităţilor prin care programele de implicare a tinerilor pot ajuta
tineretul să îşi însuşească valorile şi aptitudinile civice esenţiale într-o democraţie.
Trei aspecte merită evidenţiate. În primul rând, trebuie menţionată grija cu care au
fost gândite planul programului iniţial şi modificările ulterioare. S-a creat astfel un program
foarte sofisticat şi inovativ, care are ca scop contracararea sărăciei şi a apatiei într-una din
cele mai sărace regiuni din România. Programul constă dintr-un proces de învăţare atent
monitorizat, care stimulează dezvoltarea personală şi implicarea în comunitate. Tinerii învaţă
să identifice problemele cele mai importante cu care se confruntă comunitatea, prin
dezvoltarea competenţelor necesare găsirii unor soluţii şi asumarea responsabilităţii derulării
şi implementării de proiecte. Aici sunt incluse strângerea de fonduri, formarea de parteneriate
cu autorităţile locale, mediul de afaceri şi societatea civilă, care ajută mult procesul de
implementare a proiectelor.
Al doilea aspect este nivelul ridicat de implicare a tinerilor. Sunt dedicaţi proiectelor
pe care le-au demarat şi sunt încântaţi să le ducă la bun sfârşit. Dacă numărul provocărilor cu
care se confruntă este potrivit, atunci aceşti tineri vor continua să fie interesaţi să se implice
şi să înveţe. În ciuda sărăciei mari cu care se confruntă regiunea, cei care vizitează Fundaţia
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Noi Orizonturi intră într-o lume plină de culoare, energie şi optimism. Prin participarea la
programul IMPACT, tinerii îşi însuşesc competenţele şi valorile care îi vor ajuta să devină
cetăţeni activi toată viaţa.
În al treilea rând trebuie menţionată importanţa pe care Fundaţia Noi Orizonturi o
acordă efectului programului IMPACT asupra formării capitalului social, a dezvoltării
personale, şi însuşirii de aptitudini vocaţionale. Evaluarea şi documentarea impactului ajută
în găsirea de modalităţi de consolidare a programului şi constituie o sursă de inspiraţie pentru
toţi cei care caută tehnici prin care să înveţe pe tineri competenţele necesare implicării civice
şi bunăstării economice.
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Anexa 2

Autoritatea Naţională pentru Tineret – Direcţia pentru Tineret Hunedoara
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