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Anul 2021 a fost ca după un uragan,
ne-am uitat ce am salvat și ce am pierdut
în anul izbucnirii pandemiei și am avut un
pic de spațiu și context să vedem și ce am
putea pune în loc.

Reﬂecții de ﬁnal de an

Fundația Noi Orizonturi este organizația care
aduce de peste 20 de ani în școlile din
România, educația experiențială, prin
service-learning sau prin aventură. În ﬁecare
an pregătim sute de profesori ca să ﬁe mai
buni pedagogi pentru a le oferi elevilor
învățare relevantă, ne suﬂecăm mânecile și în
ﬁecare vară ne trec prin mână spre 1000 de
copii prin tabere și școli de vară.

Mutatul învățării în online, restricțiile la
activități ﬁzice, în comunitate, au limitat și în
2021 amprenta noastră la activități
experiențiale, de implicare a tinerilor și
voluntarilor în comunitate.

Credem că experiențele de învățare, ca să ﬁe
transformatoare, trebuie să ﬁe simțite prin
toți porii. Colegii noștri pregătesc programele
de parcă ar ﬁ cheﬁ în restaurante cu stele
Michelin: participantul se va bucura, va râde,
se va frustra, va descoperi ce n-a știut că
există, câteodată va plânge, va îmbrățișa și va
pleca acasă cu perspective și orizonturi noi.

Am lucrat pe ritmurile sezoanelor pandemice și
ale anotimpurilor: în iarnă am avut adevărate
“șezători” în care am creat cursuri, curricule,
ghiduri, am înregistrat și editat tutoriale video,
am invitat și susținut sute de profesori și școli
să parcurgă cursuri online și webinarii și să
acționeze cu grijă pentru a ține elevii conectați
la rândul lor la învățare și la adulți.

Dar am fost mult mai bine pregătiți emoțional
și programatic să ajustăm ofertele noastre
educaționale.

În primăvară am extins plaja de adulți către
bibliotecari, pe care i-am implicat în
activitățile cu elevii, astfel încât, acolo unde
se puteau întâlni copiii să aibă parte de
experiențe reale. Iar vara a fost o explozie de
activități: o adevărată vacanță cu educație în
care am recuperat un an întreg de nevoi de
învățare conectată la comunitate, la natură,
la relații față în față.
A fost tare greu. Încă mai este. Ne resimțim
cu toții, și noi și profesorii și elevii și părinții.

Anca Gaidoș
Director operațional

Dincolo de rezultatele pe care le vedem
atunci când adunăm date pentru raportul
anual, mai este ceva, ce nu poate ﬁ
cuantiﬁcat dar important de spus despre
anul 2021: învățăm să ﬁm mai blânzi cu noi,
să punem mai puțină presiune, să ne
redeﬁnim așteptările. Să ne păstrăm spațiu
pentru vindecare și reconstrucție, pentru că
următorii ani nu vor ﬁ nici ei așa cum îi știam
de dinainte de pandemie. “Uraganul” a lăsat
urme adânci în tot sistemul de educație din
România și avem nevoie de toată răbdarea și
înțelepciunea din lume ca să reclădim
încredere, capacitate, relații.

Dana Bates
Director executiv
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Rezultatele anului 2021

Grădiniță

Școală primară

Copilul este înconjurat de adulți blânzi, empatici care îl înțeleg și îi sprijină atât explorarea cât și
momentele de alinare. Este încrezător în oameni și curios să aﬂe multe lucruri.

Chiar dacă vine dintr-o familie în care nimeni nu i-a citit până atunci o poveste, copilul se bucură
de atenția și căldura oamenilor din școală, este încântat de cărțile ilustrate minunat și face în
ﬁecare săptămână un mic progres în descifrarea citit-scrisului. Când termină clasa a IV-a este
cititor ﬂuent și încrezător în următorul ciclu școlar în care va intra.

INTERVENȚIE/PROIECT

Clubul Familiei

Înapoi la Grădi. Pilotul Bistrița-Năsăud

INTERVENȚIE/PROIECT

Șapte grădinițe din județul Bistrița-Năsăud au demarat primul ciclul de ateliere părinți-copii în
vara 2021.
Atelierele care au vizat activități părinte-copil au fost conduse de educatoare și s-au desfășurat
față în față sau acasă. Fiecare familie a primit un kit cu resurse și un ghid cu activități.
Atelierele Cercul Siguranței s-au derulat online, conduse de facilitatori acreditați COS.

559 Copii

16 Educatoare

271 Părinți și bunici

336 Ateliere

7 Grădinițe din Bistrița-Năsăud

Școli cu scLipici

Am pus scLipici pe literație în toată țara
În școlile cu scLipici TOȚI copiii știu să scrie și să citească la ﬁnalul clasei a IV a! Este anul în care am
făcut saltul de la proiect județean și cinci școli pilot, la program cu acoperire națională.
Completăm oferta de formare inițială și continuă pentru învățători și ducem resurse către școlile din
comunități vulnerabile pentru a-i ajuta copiii cu diﬁcultăți la citit-scris, să facă progrese și să ajungă
la nivelul clasei lor.

947 Elevi

4015 Învățătoare

200+ Colaboratori,
voluntari

40.000+ utlilizatori ai
bibliotecii cu scLipici

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR PRINCIPAL

Generali România și The Human Safety Net

Pepco Romania

21 de școli din 14 județe
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Școală primară

Școală primară

Chiar dacă vine dintr-o familie în care nimeni nu i-a citit până atunci o poveste, copilul se bucură
de atenția și căldura oamenilor din școală, este încântat de cărțile ilustrate minunat și face în
ﬁecare săptămână un mic progres în descifrarea citit-scrisului. Când termină clasa a IV-a este
cititor ﬂuent și încrezător în următorul ciclu școlar în care va intra.

Chiar dacă vine dintr-o familie în care nimeni nu i-a citit până atunci o poveste, copilul se bucură
de atenția și căldura oamenilor din școală, este încântat de cărțile ilustrate minunat și face în
ﬁecare săptămână un mic progres în descifrarea citit-scrisului. Când termină clasa a IV-a este
cititor ﬂuent și încrezător în următorul ciclu școlar în care va intra.

INTERVENȚIE/PROIECT

INTERVENȚIE/PROIECT

Împreună pentru Castelu și Coroieni

Plante, oameni și povești vindecătoare

Sunt două proiecte demarate alături de Reality Check și Asociația Pe Stop care pun cap la cap toate
intervențiile anterioare ale organizațiilor, în două comune extrem de vulnerabile economic și social:
Castelu, jud Constanța și Coroieni, jud Maramureș.

Am oferit curriculum, formare și ﬁnanțare pentru un program de vară, cu educație. Adulții au putut
oferi copiilor din propria comunitate, un program creativ prin care aceștia au redescoperit valențele
vindecătoare ale plantelor locale, ale poveștilor din cărți și ale adulților puternici și buni din localitatea
lor. La ﬁnalul taberei, copiii au organizat un târg - expoziție cu vânzare - la care a participat întreaga
comunitate.

Antidot pentru vulnerabilitate. Rețetele Castelu și Coroieni

Am oferit programe de alfabetizare rapidă, educație prin sport și aventură și teambuilding pentru
dezvoltarea grupurilor de inițiativă locală.

85 Elevi

29 părinți și profesori

40% dintre copii au făcut progrese
educaționale

Floarea cu care chiar se face vară

2 comunități din 2 județe

630 Copii

80% dintre copii au făcut
progrese comportamentale

33,178 lei strânși de copii la târgurile
organizate de ei

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR PRINCIPAL

Active Citizen Funds

VITAS Romania

172 voluntari

122 Cadre didactice

16 comunități
din 12 județe
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Școală gimnazială și liceu

Școală gimnazială și liceu

Copilul începe să își înțeleagă rolul lui în comunitate, în societate - participă de acțiuni civice și
descoperă viața din jurul casei și a școlii, își descoperă interese, și începe să construiască abilități de
viață: comunicare, relaționare, lucru în echipă, responsabilitate.

Copilul începe să își înțeleagă rolul lui în comunitate, în societate - participă de acțiuni civice și
descoperă viața din jurul casei și a școlii, își descoperă interese, și începe să construiască abilități de
viață: comunicare, relaționare, lucru în echipă, responsabilitate.

Are parte de contexte de explorare a comunității alături de profesorii lui și se bucură de deschiderea
și interesul membrilor comunității de a-l ajuta în această explorare.

Are parte de contexte de explorare a comunității alături de profesorii lui și se bucură de deschiderea
și interesul membrilor comunității de a-l ajuta în această explorare.

INTERVENȚIE/PROIECT

INTERVENȚIE/PROIECT

IMPACT

GreenIMPACT

Restricțiile Covid-19 în școli, au făcut foarte diﬁcilă derularea activității cluburilor IMPACT, dar nu
imposibilă. Profesori și bibliotecari, lideri de club au mobilizat membrii IMPACT în întâlniri online sau
în spații publice pentru a planiﬁca și realiza proiecte sub egida “Campionii Planetei”.

Programul este în al cincilea an de derulare. Copiii învață prin proiecte practice că ceea ce au la ei în
sat are o imensă valoare și că poate ﬁ fructiﬁcat în posibile cariere oferite de oportunitățile de
dezvoltare a ecoturismului din România. Produsele și serviciile realizate de elevi sunt gata de folosit
(suvenuriri, trasee, șezători, etc).

Impactul pandemiei asupra cluburilor IMPACT

GreenIMPACT Next Generation, dar tot în ecodestinații

498 Copii

48 Cadre didactice

198 Copii

24 Cluburi IMPACT

67 voluntari din comunitate și din afara ei

8 Cluburi Green IMPACT

42 voluntari din comunitate și din afara ei

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR PRINCIPAL

Lidl Romania

Romanian American Foundation
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Școală gimnazială și liceu

Școală gimnazială și liceu

Copilul începe să își înțeleagă rolul lui în comunitate, în societate - participă de acțiuni civice și
descoperă viața din jurul casei și a școlii, își descoperă interese, și începe să construiască abilități de
viață: comunicare, relaționare, lucru în echipă, responsabilitate.

Copilul începe să își înțeleagă rolul lui în comunitate, în societate - participă de acțiuni civice și
descoperă viața din jurul casei și a școlii, își descoperă interese, și începe să construiască abilități de
viață: comunicare, relaționare, lucru în echipă, responsabilitate.

Are parte de contexte de explorare a comunității alături de profesorii lui și se bucură de deschiderea
și interesul membrilor comunității de a-l ajuta în această explorare.

Are parte de contexte de explorare a comunității alături de profesorii lui și se bucură de deschiderea
și interesul membrilor comunității de a-l ajuta în această explorare.

INTERVENȚIE/PROIECT

INTERVENȚIE/PROIECT

Școli în folosul comunității

Viața la țară

Printr-un grant de la Council of Europe Joint Programme “Democratic and Inclusive School Culture in
Operation (DISCO), am readus în lumină pedagogia service-learning, ca metodă prin care este
încurajată, la clasă, la orice disciplină predată, împlicarea elevilor în a gândi și aduce schimbări sociale.

Un proiect de descoperire, valoriﬁcare și apreciere a potențialului copiilor, profesorilor și comunităților
din zonele rurale din România. Proiectul s-a derulat în trei faze, de-a lungul întregului an școlar, cu
activități online (realizarea de muzee virtuale) și de explorare a propriei comunități în perioada Școala
Altfel și în vacanța de vară.

434 profesori și directori
participanți la cursul online

1 instrument de autoevaluare

1909 Copii

23 programe Școala Altfel

73 de școli au ﬁnalizat cursul cu
planul concret al unui proiect
de service-learning

1 ghid de planiﬁcare și realizare a
unui proiect de service-learning

6 Tabere de zi

539 profesori, bibliotecari, părinți

Programa faptelor bune

Ofensiva rurală - o altfel de intervenție la ﬁrul ierbii

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR PRINCIPAL

European Union - Council of Europe

Pepco Romania

31 Muzee virtuale
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Liceu

Liceu

Tânărul își lărgește autonomia în decizii și responsabilități, acționează ca voluntar pentru comunitatea
sa, își testează puterile antreprenoriale, se pregătește pentru meserii de viitor.

Tânărul își lărgește autonomia în decizii și responsabilități, acționează ca voluntar pentru comunitatea
sa, își testează puterile antreprenoriale, se pregătește pentru meserii de viitor.

Profesorii lui construiesc cu atenție contexte de exersare și muncă reală, alături de parteneri din
comunitate.

Profesorii lui construiesc cu atenție contexte de exersare și muncă reală, alături de parteneri din
comunitate.

INTERVENȚIE/PROIECT

INTERVENȚIE/PROIECT

Edulab

Viitor Electrician

Este programul de învățare creat de la zero în pandemie, de tip blended-learning: tinerii parcurg
cursuri online, asincron sau tip ateliere facilitate și explorează și pun în practică proiectele lor, cu
ajutorul resurselor din propria comunitate.

“Programul este derulat ca parte a ofertei educaționale pentru clasa duală susținută de E-Distribuție
Banat SA. Tinerii, viitori electricieni, sunt susținuți ﬁnanciar cu o bursă dar parcurg și activități de
învățare extracurriculare menite să crească interesul asupra meseriei de electrician și de a deveni buni
meseriași și coechipieri.“

33 Tineri

28 Elevi

Facem un viitor acasă!

Arhitecți al luminii

11 Proiecte

25 Meșteri resursă

11 Ateliere

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSOR PRINCIPAL

Romanian United Fund, Alstom

E-Distribuție Banat

23 de proiecte de simulare a
conectivității electrice într-un oraș
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Povești de la beneﬁciari

La Picior de Munte, Gimnaziul s-a transformat în Cancelarie
16 elevi de gimnaziu și liceu au ajutat 16 copii din clasele
primare să învețe să scrie și să citească. S-a întâmplat în satul
Picior de Munte din județul Dâmbovița, într-un proiect pornit
din nevoia de a spriji elevii din clasele primare de a recupera
pierderile cauzate de închiderea școlii, în pandemie, în care cei
mari și cei mici se întâlnesc față în față și lucrează în tandem.

Citește tot articolul pe SparkNews.

Primii sunt ”ghizi”, ceilalți sunt ”turiști” și au plecat într-o
călătorie a învățării, din care, mărturisesc „elevii-profesori”, toți
au ceva de învățat. Alături le este învățătoarea Liliana
Chivulescu și împreună au pregătit ”traseul” întâlnirilor și
formatul unor ore care să ﬁe și plăcute și utile. Fiecare lecție
începe cu un joc de energizare, continuă cu partea de învățare
și se încheie cu un alt joc.

Copiilor le-au plăcut atât de mult rolurile în care au intrat, încât
unii dintre ei, vecini în sat, au continuat întâlnirile și în timpul
vacanței. Proiectul coordonat de învățătoarea Liliana
Chivulescu s-a derulat în cadrul programului ”Școli cu Sclipici” al
Fundației Noi Orizonturi și i-a adus pe elevii din clubul IMPACT
alături de cei mici din clasele primare într-un ”laborator de
literație”.
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„Doamna, acum știu să citesc!”
Roxana Blidaru îndrumă colectivul clasei
a IV-a A, ce cuprinde 20 de elevi. Printre
aceștia sunt și elevi care provin dintr-o
comunitate defavorizată economic și social.
Sunt copii din medii diferite, cu posibilități
diferite, din familii monoparentale, sau elevi
cu cerințe educaționale speciale. Cu toate
acestea, învățătoarea a reușit să îi determine
pe elevi să ﬁe o echipă, fără să conteze mediul
de proveniență sau nivelul de dezvoltare.

Citește tot articolul.

Cel mai important lucru este ca aceștia să se
înțeleagă bine și să se ajute reciproc. În
momentele în care dorește să se inspire,
învățătoarea preia cele mai multe surse de
pe site-ul Fundației Noi Orizonturi. Apelează
la secțiunea „Biblioteca online”, pentru cărțile
în format digital care sunt așezate pe
categorii, în funcție de diﬁcultate și raportat
la nivelul de învățare.

Utilizează cu succes metoda ABEL, tehnici de
lucru precum banca de cuvinte, cutiile
Elkonin și cutia cu litere. Pentru doi dintre
copiii ei, se impuneau intervenții majore în
dezvoltarea ariilor majore de literație:
conștientizarea fonologică și fonemtică,
decodarea și corespondența fonem-grafem,
vocabular, ﬂuență și comprehensiune.

Cei doi copii au participat la școala de vară cu
scLIPICI și la activitățile din cadrul Laboratorului
de literație. Progresele lor sunt vizibile în
dezvoltarea ariilor majore de literație. Nu au
ajuns încă la nivelul impus de programa
școlară, dar progresele se văd de la o zi la alta.
De asemenea, elevii sunt dornici să învețe,
conștientizând progresele proprii și bucurânduse de ele: ,,Doamna, acum știu să citesc!”.
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Antreprenoriat în ecoturism la 14 ani: Analucia și societatea secretă din Baia Sprie
”Eu sunt singurul ghid de turism de la noi din
oraș”, ne spune Ana, cumva necăjită că, până
la ea, nu prea s-a gândit nimeni să pună în
valoare potențialul zonei și al orașului Baia
Sprie. ”Avem multe clădiri frumoase – și cu ce
istorie, atracții care merită puse pe harta
turistică a României și făcute cunoscute.

Citește tot articolul pe SparkNews.

Am zis că dacă nimeni nu face asta și am eu o
oportunitate, hai să fac eu, poate iese ceva”,
povestește eleva în clasa a VIII-a, care s-a
înscris anul trecut în proiectul Edulab,
organizat de Fundația Noi Orizonturi. La
atelierele din proiect a învățat cum să creeze o
poveste și un brand, cum să organizeze un
traseu turistic și să devină un ghid bun.

Numele ”The Secret Society Of Baia Sprie” l-a
ales pentru că a vrut ceva ”special care să
atragă oamenii”. ”M-am gândit că o <societate
secretă> sună destul de interesant și așa o să îi
atrag mai ușor spre mine. <The Secret Society
Of Baia Sprie> este o societate ce promovează
și păstrează tradițiile, istoria și arta.

Prin acest concept, îmi doresc să ținem clădirile,
poveștile, poeziile, arta și frumosul local în viață
și să le dăm mai departe, ca istoria să nu ﬁe
uitată”, mărturisește Ana. În vară a organizat
primul ei tur ghidat. Timp de două ore, le-a oferit
turiștilor un traseu ce a pornit de la Casa Olarului
și a continuat cu clădiri cunoscute sau mai puțin
cunoscute, dar toate cu valoare istorică.
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Vânătoarea de comori - instrument de explorare a patrimoniului local
preferat de tineri
O cheamă Papa Maria Mălina, are 16 ani și este voluntar în
cadrul Asociației VATRA CU IDEI din Râmnicu Vâlcea. Întrebată
cum a aﬂat despre vânătoarea de comori, Mălina ne-a
mărturisit că doamna Rădulescu Dana, fondatorul Asociației
VATRA CU IDEI, i-a povestit despre inițiativă. Și nu doar i-a
povestit, însă doamna Dana a și văzut-o pe Mălina coordonând
întreaga activitate: o vânătoare de comori prin care să valoriﬁce
patrimoniul local al comunei Nicolae Bălcescu.

Vizitează muzeul virtual al comunei Nicolae Bălcescu.

Mălina ne mărturisește că doamna Dana a ales-o ”deoarece știe
cât de mult îmi doresc să promovez comuna mea, Nicolae
Bălcescu”. Fiind o persoană foarte implicată, aceasta ne spune
că ”de îndată ce mi-a zis de proiect, am răspuns ”da” fără să mă
mai gândesc. Mie îmi place foarte mult să interacționez și să
lucrez cu oameni de toate vârstele, în special copii mai mici decât
mine, deoarece sunt foarte inventivi, vârsta ﬁind doar un număr”,
fapt pe care a avut oportunitatea să îl experimenteze din plin prin
intermediul programului.

Și pentru că, așa cum ne spune Mălina ”dorința mea este de a
schimba lumea prin educație și cunoașterea tradițiilor”, aceasta
ﬁind și piatra de temelie a acțiunior sale, doamna Dana a ales-o
ca principal beneﬁciar al premiului primit pentru cea mai bine
documentată galerie virtuală realizată în runda 3 a vânătorii de
comori Viața la țară.
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VIAȚA la țară - o ALTFEL de perspectivă asupra învățării în mediul rural
Timeea Tudor este elevă la Școala Gimnazială
Raciu și chiar acum se pregătește pentru
primul examen important din viața de elev,
evaluarea națională. Timeea a aﬂat despre
VIAȚA la țară ALTFEL atunci când doamna
bibliotecar Georgiana Cateluţa Barbu a mers
la școală și a prezentat acest proiect.

Întrebată ce a descoperit prin acest program,
Timeea ne-a transmis: ”Am aﬂat cu ocazia
acestui program că avem în comuna noastră
multe plante miraculoase care ne pot ajuta
dacă le consumăm atunci când avem
probleme de sănătate”.

Totodată, ca urmare a atelierelor cuprinse în
program, atunci când Timeea a meșterit la
crearea paturilor de uscare a plantelor a înțeles
că ”și noi fetele ne pricepem la lucruri mai
complicate care sunt făcute de obicei de băieți.
A fost tare distractiv să tăiem cu ﬁerăstrăul, să
batem cuie, să realizăm câte un pătuț de uscare
a plantelor, să coasem și să ne personalizăm
săculeții pentru plantele medicinale.”

Când s-a menționat dacă ar mai repeta
activitățile realizate, Timeea a răspuns clar și
răspicat că ”a fost o experiență unică pe care
aș repeta-o cu drag și în viitor!”.
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VIAȚA la țară - să mergi în tabără la tine în sat
Culbece Andreea-Georgiana este o tânără de 13 ani, care a
participat la tabără VIAȚA la țară organizată în vara anului 2021,
în Tazlău, județul Neamț.
Sora ei, Alesia-Maria, a participat si ea la cele cinci zile de
activități desfășurate în programul de vară din anul trecut.
Când am întrebat-o pe Andreea de unde a aﬂat de tabără,
aceasta ne-a spus ”eu am aﬂat de Tabăra „Viața la țară” de la
întâlnirile clubului.

Chiar am lucrat la aﬁșul taberei și la pliantele împărțite de noi,
membrii clubului, TAZnitzii GREEN IMPACT, la școală și în comună.”
Am vrut să descoperim dacă prin activitățile desfășurate vara
trecută Andreea și-a întâlnit sau exersat vreo pasiune, iar aceasta
ne-a mărturisit că ”pasiunea mea este cântatul la chitară, abilitate
pe care am exersat-o cu multă bucurie în tabără, și cel mai mult, la
evenimentul ﬁnal, unde a fost suuuperrr!”.

Tabăra VIAȚA la țară a fost un teren de învățare și depășire a
zonelor de confort pentru Andreea care ne-a spus că ”mi-am
învins teama de a mă urca în căruță, pentru că nu mai făcusem o
plimbare de mult timp cu aceasta. Din căruță care am văzut satul
mult mai frumos și mai de aproape.” De asemenea, prin program
”am învățat să lucrez in echipă, să intervin cu un sfat atunci când
a fost nevoie, să-mi exprim propria părere, să ﬁu mai puțin
timidă”, abilități atât de utile în a deveni un cetățean activ.
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Biblioteca care deschide Noi Orizonturi

Noi produse de învățare
3 manuale

Ghid de realizare
a proiectelor de
service-leaning

Un instrument util pentru directori și profesori care
doresc să integreze proiectele de Service-Learning în
programul școlii.
Include Instrument de autoevaluare și Ghid de punere
în practică.

Curriculum
pentru
Școala Altfel

Curriculumul VIAȚA la țară ALTFEL este un instrument
ajutător care oferă descrierea detaliată a ﬁecărei
activități pe care un îndrumător adult o poate realiza
alături de o grupă de copii.
Prin intermediul acestuia un îndrumător poate
vizualiza mai ușor ce anume are de făcut, oferindu-i
structura clară și etapizată a unui program de vară
de tipul unei tabere tematice construite în jurul
plantelor medicinale din ﬂora spontană
înconjurătoare.

Schimbă-ți
rolul

Este adresat profesorilor de gimnaziu și școli primare
(chiar și la liceu pentru unele activități), precum și
altor educatori care simt nevoia de a dezvolta
competențele cetățenie activă ale elevilor lor,
esențiale pentru secolul 21.
Ajută la a desfășura activități care îndeamnă elevii să
ia decizii independente și să inﬂuențeze factorii de
decizie din comunitățile lor. La a dezvolta un
atașamentul crescut față de locul în care locuiesc al
elevilor dumneavoastră.
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12 cursuri online, asincron, care
pot ﬁ parcurse în ritm propriu
Cursurile sunt interactive, includ video-uri
de prezentare sau tutoriale.

Prezintă-ți ideile
Curs care pune câteva cărămizi în construcția
unui discurs/prezentări și să îți oferim sprijin
în acest proces.

Plante medicinale
Erboristul știe cum să culeagă, usuce,
ambaleze, eticheteze și valoriﬁce plantele din
ﬂora spontană locală.

Designer de produse
Designerul de produse realizează tricouri
unicat cu aplicații de pânze cusute manual
și vorbe brodate mecanic și le vinde cu
scopul de a valoriﬁca și promova
patrimoniul cultural local.

Școli în folosul comunității Service-Learning
Cursul de Service-Learning oferă, într-un
mod structurat și ușor de urmărit, ﬁlmări și
animații care să vă ajute să înțelegeți cât mai
bine cum anume puteți să transformați
problemele locale în oportunități de proiecte
care dezvoltă o serie întreagă de competențe
și cunoștințe speciﬁce subiectului predat de
dumneavoastră la clasă

Ghid de natură
Ghidul de natură creează, promovează și
realizează excursii ghidate în zone naturale,
pentru turiști sau vizitatori, punând în
valoare elemente deosebite din natură –
arbori, ﬂori, stânci, specii de animale, peisaje.

Curator simboluri rurale
Curatorul de simboluri rurale poate să
documenteze croiurile, semnele, culorile tipice
satului în care trăiește. Curatorii creează și
editează un caiet cu simboluri rurale
identiﬁcate în propria comunitate pentru a
promova și valoriﬁca patrimoniul cultural local.

Organizator de șezători
Organizatorul de șezători creează un concept
de șezătoare, aduce împreună oamenii resursă
ai satului, coordonează întregul eveniment și
oferă acest serviciu turiștilor cu scopul de a
promova patrimoniul cultural local.

Toți Copiii Citesc
Cursul te ajută să realizezi o evaluare
diagnostică a competențelor de literație
timpurie ale elevilor din ciclul preșcolar și/sau
primar și să utilizezi o varietate de metode și
instrumente adecvate de dezvoltare a
competențelor de literație la clasă, cu grupuri
de copii și cu câte un copil, individual.

Produse locale
Producătorul local știe să crească plante și
răsaduri prin care salvează, conservă și
multiplică plante speciﬁce comunității.

Ghid de cultură
Ghidul de cultură creează, promovează și
realizează excursii ghidate în comunitate,
pentru turiști și vizitatori, de interpretare a
patrimoniului cultural local.

Design Thinking
Pentru a aduce ideea voastră la viață vom
folosi procesul de Design Thinking - care are 5
etape: Empatia, Deﬁnirea problemei, Ideația și
Prototiparea, Planul de Proiect (Project
Canvas) și Discursul de Prezentare (Pitch).

Organizator de
vânători de comori
Organizatorul de vânători de comori
dezvoltă un traseu online de tip Treasure
Hunt folosind o aplicație digitală care
permite turiștilor să exploreze și să
interpreteze elementele de valoare dintr-o
localitate fără un ghid.
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Cum ne-am petrecut vara 2021
#VacanțăCuEducație

Școli cu scLipici
Coroieni și Castelu

477 Persoane
din comunitate

2008 Copii
beneﬁciari

Clase
primare

Viața
la Țară
Clase
gimnaziale

277 Cadre
didactice

175 Locatii

Clubul
Familiei
Grădiniță

Plante, oameni și
povești vindecătoare
Grădiniță
Liceu

74 Voluntari

475 Zile
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Școlile cu care
am colaborat

Jud. Arad: Liceul Tehnologic “Moga Voievod”
Hălmagiu
Jud. Argeș: Școala Gimnazială ,,Nae A.Ghica”
Rucăr, Șc. Gimnazială ,,Regina Maria”
Mănăstirea Cașin
Jud. Bacău: Școala Gimnazială nr 1 Valea
Seacă

Jud. Brașov: Școala Gimnazială Sânpetru,
Școala Gimnazială Budila, Centrul De
Documentare și Informare Școala Gimnazială
Prejmer, Școala Gimnazială Teliu
Jud. Călăraș: Școala Gimnazială Nr.1 Nicolae
Bălcescu, Preasna, Şcoala Gimnazială Nr.1
Cuza-Vodă, Școala Gimnazială Nr.2 Modelu

Jud. Bihor: Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar,
Primăria Căbești, Școala Gimnazială N
Popoviciu Beiuș

Jud. Caraș Severin: Primăria Reșița Biblioteca Municipală, IMPACT Team Doda,
Caransebeș

Jud. Bistrița-Năsăud: Școala Gimnazială
Livezile/Grădinița cu Program Normal
Cușma, Grădinița cu Program Prelungit
„Maria”, Lechința, Școala Gimnazială Nr. 1
Rebra, Grădinița cu Program Normal Nr. 1
Sângeorz-Băi, Școala profesională Tiberiu
Morariu, Salva, Grădinița Socială cu Program
Normal Benita Bistrița, Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Sângeorz-Băi, Structura Valea
Borcutului, Liceul Tehnologic Lechința,
Chiraleș Liceul Tehnologic Ion Căian
Românul, Liceu Teoretic ”C.R.Vivu” , Teaca,
Club IMPACT Salve, Salva, Liceul Tehnologic
Feldru, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița,
IMPACT Power Club, Lechința

Jud. Cluj: Școala Gimnazială Viișoara,
Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca,
Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești,
Școala Gimnazială Panticeu

Jud. Botoșani: Școala Gimnazială “Sfânta
Maria” Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 1
Orășeni Deal, Liceul Tehnologic Todireni,
Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, Liceul
Tehnologic Todireni

Jud. Constanța: Școala Gimnazială Castelu
Jud. Dâmbovița: Club IMPACT “Imbatabilii”
Picior de Munte, comuna Dragodana, Școala
Gimnazială Nr. 2, Picior de Munte, Biblioteca
Comunală Raciu/Școala Gimnazială Raciu,
Liceul Tehnologic Alexandru Filipașcu
Petrova, Biblioteca Comunală „General
C.Olteanu”, Vulcana-Pandele, Școala
Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște
Jud. Dolj: Liceul Teoretic Henri Coanda
Craiova, Vircan Rareș -Dăbuleni
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Jud. Galați: Colegiul Național “Gheorghe
Roșca Codreanu” Bârlad, Ghidigeni, Școala
Gimnazială nr.22, Gârvăn, Club IMPACT10,
Galați, Liceul Tehnologic Nr 1 Corod, Școala
Gimnazială 17 Galați
Jud Gorj: Școala Gimnazială Ecaterina
Teodoroiu, Târgu Jiu
Jud. Harghita: Liceul Tehnologic Corbu,
Liceul Tehnologic “Zimmethausen”, Borsec,
Liceul Teoretic Sf Nicolae, Gheorgheni,
Corbencele – Corbu
Jud. Hunedoara: Școala Gimnazială
„I.D.Sîrbu”, Petrila, Școala Gimnazială
Sîntămăria Orlea, club IMPACT Pride of
Petroșani, club IMPACT All4Brad, Școala
Gimnazială nr 3 Lupeni, Colegiul Național de
Informatică Carmen Sylva Petroșa
Jud. Iași: Școala Gimnazială Cozmești
Stolniceni – Predescu, Cercetașii României,
grupul Valea Lupului, Biblioteca ,,Radu
Rosetti,” Răducăneni, Asociația „Prietenii
Bârnovei”Barnova, Club IMPACT Special
Pașcani, Școala Gimnazială Prof Mihai
Dumitriu-Valea Lupului, Școala Gimnazială
Gâștești-Pașcani, Școala Gimnazială Grajduri

Jud. Maramureș: Școala Gimnazială Coroieni,
Școala Dimitrie Cantemir, Baia Mare, Club
GreenIMPACT MISERICORDIA-Sighetu
Marmației, Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto Baia Sprie, Asociația ”Mansio” Baia Mare,
Colegiul Național Pedagogic „Regele
Ferdinand” Sighetu Marmatiei, Green Impact
Baia Sprie, GreenIMPACT
MMATTRACTIONC.D.Nenițescu-Baia Mare,
Analucia Brezoczki- The Secret Society Of Baia
Sprie, Răsaduri de la Berci -Călinești,
Maramureșencele-Vadu Izei
Jud. Mehedinți: Clubul IMPACT Decebal
Drobeta Turnu Severin
Jud. Mureș: Școala Gimnazială Kadar Marton
Cuieșd, Centrul De Voluntariat Saschiz
Jud. Neamț: Școala Gimnazială nr. 1, Bicazu
Ardelean, Școala Gimnazială Borlești, Școala
Gimnazială “Ștefan Cel Mare” Mastacăn,
Biblioteca Comunala Tămășeni, Biblioteca
Comunală Ceahlău, Biblioteca „I.I.
Mironescu” Tazlău, Seminarul Teologic
Ortodox „Veniamin Costachi”, Manastirea
Neamț Vînători Neamț, Biblioteca Comunală
Hangu, Green Impact Family Bâra, club
IMPACT Temerarii - ALL FOR ONE Adjudeni,
Clubul GreenIMPACT Răuceşti, IMPACT Mereu
Împreună Tămășeni, Școala Gimnazială
Gheorghe Săvinescu Crăcăoani, Școala
Gimnazială Iulia Hălăucescu Tarcău,
EcoREC Târgu Neamț, Echipa 3D-Bâra
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Jud. Olt: Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt
Jud. Prahova: Liceul Tehnologic „Toma
Socolescu” Gornet Cuib și Lipănești
Republica Moldova: ,,IMPACT Hîrtopul
Mic”raionul Criuleni, Clubul IMPACT
Miclești raionul Criuleni, IMPACT„Hai
Ișnovăț” raionul Criuleni, CotovaIMPACT raionul Drochia Zgurița IMPACT
raionul Drochia

Jud. Sălaj: Biblioteca Publica Mirșid,
Școala Gimnazială Lucian Blaga-Jibou
Jud. Satu-Mare: Biblioteca Comunală
Botiz, Școala Profesională ,,George
Coșbuc” Medieșu Aurit
Jud. Sibiu: Școala Gimnazială Racoviță,
Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian
“, Agnita Ruja, Asociația ”Cavalerii Turnului
Înclinat” Slimnic, Scoala Gimnazială
“Aviator Ioan Sava” Alțîna, Clubul
GreenImpact, ”Cocoșul de munte”
Rășinari, Green IMPACT Alțîna, Green
IMPACT Cavalerii Turnului Înclinat Slimnic,
Școala Gimnazială I L Caragiale Sibiu

Jud. Suceava: Școala Gimnazială „Aurelian
Stanciu” Salcea, Școala Gimnazială Sf. Ilie,
Școala Gimnaziala Panaci, Școala Gimnazială
Neagra Șarului Șaru Dornei, Școala
Gimnazială Preutești Suceava, Școala
Gimnazială Teodor Bălan Gura Humorului,
Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia,
Granița dintre ținuturi Dorna Arini
Jud. Teleorman: IMPACT „Noi Decidem!”
Videle, IMPACT ContAșii Roșiorii de Vede,
B.E.C.-Brightminds TroianuGranița dintre
ținuturi Dorna Arini
Jud. Timiș: Liceul Teoretic ,, Dositei
Obradovici’’ Timişoara, Asociația ”Colț de
Banat”, Jimbolia, Club IMPACT „Copiii au
putere” Lugoj, Școala Babel Timisoara,
Școala Gimnazială Domino Servite Voiteg,
Hambarul cu Carte Comloșu Mic
Jud. Vâlcea: Asociația ”Vatra cu Idei” Nicolae
Bălcescu, Biblioteca A.E.Baconski Călimănești
Jiblea Nouă, GERADIMA Râmicu Vâlcea,
Românașii Stoenești-Băbești
Jud. Vaslui: Liceul Tehnologic Puiești, Școala
Gimnazială Nr. 1 Gherghești Puiești, Școala
Gimnazială George Dragu Coroiești, Școala
Gimnazială George Tutoveanu Bârlad
Jud. Vrancea: Școala Gimnazială Jariștea
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Au fost alături de noi
Parteneri strategici
Romanian-American Foundation
Ministerul Educației Naționale
World Vision International

Sponsori principali
Lidl România
Pepco România
TenarisSilcotub
Generali România

Finanțatori
Asociația ROI
Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale
- Granturile SEE
Conseil de L`Europe
Northwestern College
Young Life Central and Eastern Europe
Stredisco Ecologicke Vychovy SEVER
(Erasmus Cehia)
The Human Safety Net, Generali (Italy)
ICECS

Sponsori
E-Distribuție Banat SA și E-Distribuție
Dobrogea SA
VITAS IFN
Alstom/Bombardier
CDM Consulting SRL
Comexim R SRL
Eturia SRL
Școala Primară Montessori MSB-MSK
Provably Fair
BFS Autologistic SRL
Trasmec SRL

Parteneri de programe
Asociația ROI
Asociația Valori în Educație
Reality Check
Asociația pe Stop
Artfusion
Asociația Aproape de TINEri
Asociația OvidiuRo
Observatorul Român de Sănătate
TOKA, Kosovo - ORGANIZATA KOSOVARE
PER TALENT
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Donatori individuali
Adina Codrea, Adriana Verestiuc Murg, Al
Stewart, Alexander Cook, Alexandra Bega,
Alicia Krzyczkowski, Alin-Cristian Popescu,
Alina Boariu, Alina Ghirold, Alina Mohorea,
Anamaria Boghean, Anamaria Guguian, Anca
Bahna, Anca Gaidos, Andreea Balaj, Andreea
Rebaltescu-Coca, Angela Pop, Anghelina
Tiberiu, Antim Iordache, Antonela Samson,
Ashiq Mizan, Ashley Dawn, Barb Andersen,
Barbara Laing, Becky J. Pigg Black, Benjamin
Bianca Nicoara, Bogdan Mărgărit, Bora
Octavian, Camelia Popa, Capris Mihaela,
Carmen Biris, Carole Minyard, Catalina
Cobiltean, Claudiu Gaidos, Codruta Lepădat,
Corina Farczadi, Corina Litu, Crina Parcalab,

Consiliul Director
Cristian Onofrei, Cristina Sucala, Crystal
Karper, Dana Revnic, Danette Nichole, Daniel
Pulverea, Danny Mena, David Brown, David
Stefan Vlad, Diane Livingston Durbin, Doina
Danciu, Eileen Logue, Elena Beganu, Elena
Loredana Lazar, Eugen Doroga, Flavia Fei,
Florentina Onisor, Florin Petean, Gabor
Eugen, Gabriela Solomon, George Catrina,
Georgiana Andreea Andrei, Goţia Ramona,
Hev Erika, Ilie Popescu, Ioan Rasinariu, Ioana
Axinte, Ioana Betieanu, Ioana Coste Pușcaș,
Ioana Ghimuș, Ioana Jhoanna, Ion Tudor
Trestieni, Iuliana Calușer, Iustina Tudoroiu,
Janet, Zrebiec Flores, Jeff Bouman, Jennifer
Canzano, Joshua Aronson, Julie Bollinger,

Julie Cummins, Kathy Minyard Frost, Kiesha
Marie Minyard, Latis Maria, Laura Paraschiv,
Laurentiu Savu, Lelia Cecalacean, Lelia LucaRuse, Liliana Chivulescu, Lorand Bogdanffy,
Lore Negroiu, Lori Woodward
Hackworth,Luana Lavinia Sandache, Lucia
Violeta Seutea, Lucian Rad, Lukacs Tiberiu,
Manuel Andrei, Margareta Lespezanu, Maria
Butyka Neagu, Maria Kovacs, Mariana
Frentsos, Mariș Marius, Mariuca Morariu,
Martha Smith, Mary Poniatowski Kalsbeek,
Maurine Frost, Mihaela Livanu, Mihaela,
Cimpoesu Caciuc, Frentsos, Bianca Balea,
Bianca Gaidos,Mihai Lehene, Mirela
Canonenco, Mona Prisacariu, Monica Goran,
Monica Mocanu, Moroșanu Adrian, Nadia
Gavrila, Nagy Alexandra Hilda, Nico
Dragomir, Nicoleta Nistor, Oana Big, Oana
Bogdan, vPaula Beudean, Petraru Loredana,
Petronela Gaidos, Petru Solca, Radu Suciu,
Raita Marius Ionuț, Ramona Asan, Ramona
Soportocean, Sarah Cummins, Sean O’Kelly,
Sheila Tremblay, Silvana Maria, Simona
David-Crisbăşanu, Sorana Pogacean, Stacy
Eddings Ștefan Voinea, Steve-Mary Ann
Sealey, Sue Rolfing, Susan Hickey, Tara
Nicole, Tekla Bota, Tibi Balint, Tudor Ciupei,
Tuturas Maria, Vataselu Elena, Vera Axinte,
Vestitia Fizeșan, Wilhelm Sorban, Zack
Baddorf, Zsolt Csengeri.

Anca Bahna
Antreprenor, fondator al business-ului MiniPrix
Dana Bates
Co-fondator
Diana Certan
Director executiv, comunicare și fundraising
organizația umanitară Concordia
Gabriel Bădescu
Profesor universitar, șef catedră Facultatea
de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai
Patricia Otvos
Consilier la Biroul Comisarului pentru
Drepturile Omului, Consiliul Europei
Robert Bogdanﬀy
Consultant senior în afaceri publice la Links
Associates - Edelman Aﬃliate
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Am reușit împreună

Alina Boariu
Asistent programe
Alex Ardelean
Specialist tabere prin aventură
Cătălina Cobîltean
Manager financiar
Cătălina Szocska
Asistent proiect
(concediu de îngrijire a copilului)

Maria Butyka
Specialist resurse educaționale
(concediu de îngrijire a copilului)
Maria Kovacs
Manager proiect
Marinela Scripcariu
Expert literație, proiect Școli cu scLipici
Ramona Cîmpean
Specialist programe educaționale și mentor
Sorana Pogăcean
Coordonator formare și dezvoltare
Vasile Brașovanu
Coordonator proiect Clubul Familiei

Dave Nonnemacher
New Horizon Foundation SUA

Alexandra Giurgiu
Responsabili Relații Comunitare

Elena Pârvan
Coordonator proiect Viața la Țară

Andreea Băltărețu
Manager proiect
(concediu de îngrijire a copilului)

Ilie Popescu
Director de program VIAȚA
Ionuț Stupar
Specialist IT
Lidia Bondiuc
Manager rețea IMPACT
(concediu de îngrijire a copilului)

Suciu Smaranda, Culișir Anda, Ardelean

Andrei Chirilă, Bogdan Papuc, Cristina Ana
Iliescu, Maricica Cazimirciuc, Monica David,
Iacobaș Paul, Călugăr Florentina, Daniel
Gavriloaia, Geanina Fedeleș, Sebastian
Cătănoiu, Viorel Chiper, Gabriela Roșa,
Camelia Popa, Liliana Chivulescu, Adrian
Fărău, Liliana Bulgagiu, Cornelia Manitiu,
Mirela Canonenco, Alina Zara, Nicoleta
Meseșan, Codruța Jipa, Denisa Florea, Viviana
Jichișan, Petra Corcheș, Elena Nicule, Diana
Pop, Băluță Denisa Nicoleta, Streza Maria
Mădălina, Vasilescu Teodora Raluca Elena,
Rătoi Cristina Oana, Dinu Elena Natașa, Voicu
Maria, Fronius Eveline Ileana, Cotovelea
Adriana Casiana, Naftanailă Sânziana
Eugenia, Dumitrache Raluca Elena,
Alexandru Gabriela, Toader Diana Georgiana,
Ardelean Oana, Gînța Maria Mihaela,
Clemente Antonio Angelo, Merilă Andreea
Nicoleta, Aioanei Andreea, Bobescu Mihaela,
Coroamă Nicolai Aurel, Jurj Dragana Bianca,
Antistescu Vlad Constantin, Stoiadin Sorina,
Gligore Nicolae Adrian, Ștefan Voinea,
Deaconeasa Soﬁa, Rotaru Daria, Stefoane
Cristiana , Flavia Nechitelea , Popescu Adonis
, Silosi Bogdan, Emilia Bojan, Elena Ivan,
Gabriela Guță, Deaconeasa Soﬁa, Jukanovich
Lian Sin Andreea, Ana Nechițelea , Vicki
Boerescu, Ștefan Boștinaru, Tvadorclib Paul,
Filip Miruna, Jurj Dragana Bianca, Dobre
Darius, Daradics Robert, Vanea Cristian,
Andreea Ursu, Miklos Denisa, Ivan Violeta,
Ioana Bese

Iacobaș Paul, Călugăr Florentina, Cristiana

Dana Bates
Co-fondator și director executiv

Ibrian Cărămidaru
Specialist Resurse Umane

Voluntari

Alexandru, Danciu Mihai, Luminea Andrei,

Echipa FNO
Anca Gaidoș
Director operaţional

Colaboratori

Benjamin Frentsos
Specialist 4-H
Bianca Balea
Specialist Evaluare și Monitorizare

Metea, Florentina Florescu, Luminița Tănasie,
Andreea Tănăsescu, Irina Apan, Alina Goga,
Cătălina Baciu, Anișoara Pavel, Crina Mareș,
Mihai Danciu, Andrei Luminea, Griga
Mihaela, Morar Ioana, Jipa Nina, Gheorghe
Cristian, Barbu Anca, Șandor Veronica,
Govoreanu Valentina, Lățcan Camelia, Jipa
Codruța, George Chiriță, Denisa Rotaru
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Raport Financiar
Venituri/Categorii de venituri

Procente

Total Lei

Total USD

Sponsorizări și donații din România

56,24%

2 127 309

511 323

Granturi

20,25%

766 193

184 163

Contribuții participanți program VIAȚA

7,79%

294 623

70 816

Parteneriate Universități SUA

7,45%

281 669

67 702

Alte venituri

5,80%

219 489

52 757

Sponsorizări și donații internaționale

1,39%

52 674

12 661

Servicii prestate

0,98%

37 222

Sponsorizări și donații pentru proiectele voluntarilor

0,10%

Total

100%

Curs USD mediu BNR 2021

56,24%

Sponsorizări și donații din România

20,25%

Granturi

7,79%

Contribuții participanți program VIAȚA

7,45%

Parteneriate Universități SUA

5,80%

Alte venituri

1,39%

Sponsorizări și donații internaționale

8 947

0,98%

Servicii prestate

3 650

877

0,10%

3 782 829

909 247

Sponsorizări și donații pentru
proiectele voluntarilor

Venituri

4,1604

Categorii buget de cheltuieli

Procente

Total Lei

Total USD

21,46%

Green IMPACT

Green IMPACT

21,46%

729 024

175 229

18,92%

Regranted

Regranted

18,92%

642 443

154 418

Școli cu scLipici

16,12%

547 394

131 573

16,12%

Școli cu scLipici

VIAȚA Camps

11,98%

406 745

97 766

11,98%

VIAȚA Camps

Community Schools

9,74%

330 734

79 496

9,74%

Community Schools

Admin, communication, organizational, ﬁnancial costs

8,60%

292 171

70 227

8,60%

Admin, communication,
organizational, ﬁnancial costs

Students abroad program (SAP)

5,76%

195 518

46 995

IMPACT - the network

4,43%

150 348

36 138

5,76%

Students abroad program (SAP)

Credo IMPACT

2,63%

89 368

21 481

4,43%

IMPACT - the network

Hostel NHF

0,23%

7 676

1 845

2,63%

Credo IMPACT

Ecoturism Valea Jiului

0,14%

4 921

1 183

0,23%

Hostel NHF

Total

100%

3 396 341

816 350

0,14%

Ecoturism Valea Jiului

Curs USD mediu BNR 2021

4,1604

Cheltuieli
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Premiul III
Gala Societății Civile pentru
proiectul EduLab,
Antreprenoriat pentru Educație
Suntem membri în Coaliția
pentru Educație, Federația
Volum, FOND, rețeaua ONG21,
EduNetworks

www.noi-orizonturi.ro

