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“Nu există vreo limită pentru
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impunem.”
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VIZIUNEA ASOCIAȚIEI

MESAJUL PREȘEDINTELUI
ASOCIAȚIEI PENTRU MOBILITATE SOCIALĂ ȘI
EDUCAȚIE DEMOCRATICĂ

Nu te îndoi niciodată că un grup
mic de oameni determinați poate
schimba lumea!

Există multe organizații care fac lumea un loc un pic
mai bun prin inovație științifică, sprijin pentru
persoane vulnerabile, advocacy pentru probleme
importante ale societății sau combaterea poluării.
Alături de toate aceste ONG-uri de mari dimensiuni,
există zeci de mii de organizații la nivel global care
acționează local "la firul ierbii”. Pentru a crește
impactul acțiunilor de interes public la nivel local este
din ce în ce mai important să conștientizăm rolul
acestor organizații.
AMoS ED este una dintre aceste organizații care
acționează în comunitățile din albia Arieșului, având
sediul central în Turda, prima putere economică din
județul Cluj, după reședința de județ.

Scopul nostru este să creăm contextul pentru dezlănțuirea potențialului uman, iar pentru asta trebuie
să începem de acasă!
În zonele în care acționăm există mii de tineri și copii cu acces limitat la resurse educaționale, un
număr infim de ONG-uri care deservesc persoanelor vulnerabile și un număr și mai mic care să fie
implicate în dezvoltarea spiritului civic din comunitate.
Tocmai din acest motiv suntem noi aici, să facem lumea un loc un pic mai bun prin crearea de noi
oportunități precum și prin combaterea acelor fenomene anomice care înlănțuiesc potențialul uman
precum discriminarea, consumul de droguri, poluarea sau dezinformarea.
LEONARDO-MIHAI MĂRINCEAN

VIZIUNEA ASOCIAȚIEI

Transformăm Comunitatea
Viziunea noastră este aceea de a
transforma Turda într-un centru de putere
regional care se distinge prin activități
culturale, economice și științifice
remarcabile.
Acesta este un vis de pe urma căruia toți cetățenii din
comunitățile Arieșene au de câștigat! Crearea unui mediu
social modern, axat pe inovație și dezvoltare precum și
pe sprijinirea celor care au cu adevărat nevoie de ajutor
este startul unui ciclu virtuos. Noi oportunități înseamnă
noi locuri de muncă, noi activități economice și noi
inițiative culturale, toate acestea pentru noi toți.

Cum vrem să reușim să facem toate aceste lucruri?
1. Prin formarea unei echipe de tineri competenți și
determinați să își dezvolte comunitățile din care
provin. AMoS ED investește foarte multă energie în
dezvoltarea profesională a membrilor pentru a îi
pregăti să ofere sprijin civic adecvat;
2. Prin atragerea de fonduri din diverse surse
subexploatate în comunitate. Liniile de finanțare tip
CSR, apelurile lansate în cadrul EEA Grants și
Programele Operaționale dedicate mediului ONG sunt
cele mai importante instrumente de lucru pentru noi;
3. Prin generarea de relații comunitare și colaborare. A
venit momentul ca mediul ONG local să înțeleagă că
nu suntem competitori între noi, din contră: unii
pentru ceilalți suntem singura șansă la sustenabilitate
și dezvoltare.

STRUCTURA
ORGANIZAȚIEI
CONSILIUL
DIRECTOR

PREȘEDINTE
Leonardo Mihai
Mărincean

VICEPREȘEDINTE
Sergiu Daniel
Tritean

Veghează la respectarea
scopului organizației și
stabilește strategia de
dezvoltare pe termen lung,
precum monitorizează
activitatea entităților
subordonate.

BOARDUL DIRECTOR
Monitorizează activitatea organizației, stabilește planurile de implementare a proiectelor și gestionează activitatea
de zi cu zi. Fiecare Director, în raport cu funcția ocupată, gestionează domeniul respectiv privind activitatea
curentă a organizației și dezvoltarea acestei activități.

DIRECTOR
GENERAL
Ovidiu Cristian
Damian

DIRECTOR
OPERAȚIONAL
Iulia Denisa
Cîmpean

DIRECTOR
TEHNIC
Rareș Cristian
Lișcan

DIRECTOR
FINANCIAR
Patricia
Ciocan

DIRECTOR
MARKETING
Anamaria
Botezan

BIROUL
GENERAL
Se formează sub
coordonarea Boardului
Director și a Consiliului
Director precum
gestionează și activități
de tineret.

MANAGER RESURSE
UMANE
Cătălina Ciortea

PREȘEDINTELE
DE PROGRAM
Gestionează proiecte,
activități sau
evenimente în cadrul
programului dezvoltat
în organizație.

PREȘEDINTE CIVIC
Horia Roman-Crișan

MANAGER RESURSE
DIGITALE
Antonia Popa

MANAGER RESURSE
FINANCIARE
Oana Maria Bucur

MANAGER RELAȚII
PUBLICE
Mara Kiraly
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LABORATORUL DIGITAL
IANUARIE 2020

În cadrul unei serii de training-uri, tinerii și-au dezvoltat și aprofundat
noi compentențe din sfera digitală, necesare multor trasee
profesionale. Câteva dintre aceste competențe au fost să învețe să
folosească Google Drive, instrumentele Office, dar și programe ce țin de
editare foto-video.

16

BENEFICIARI

WORKSHOP-OBSESIE SAU IUBIRE
FEBRUARIE 2020

Relațiile interpersonale sunt un factor care ne influențează o mare parte
din viață. De aceea, este foarte important să putem distinge relațiile
toxice, cu impact negativ asupra noastră, de cele benefice. Cu ajutorul
unui psihoterapeut, tinerii participanți au învățat care sunt
caracteristicile unei relații sănătoase.

40

BENEFICIARI

40

TECHUP

FEBRUARIE 2020

Tehnologia ne poate face viețile mult mai ușoare dacă o integrăm
corespunzător. Pentru a îi încuraja pe tineri să treacă peste anxietatea
față de informatică și tehnologie, am organizat acest proiect în cadrul
căruia participanții au primit mentorship cu privire la bazele
informaticii, iar mai apoi și-au creat propriile jocuri într-un maraton de
30 de ore de codat, deschizându-le apetitul spre tehnologie.

19

BENEFICIARI

CONCURS DE CITIT
MARTIE 2020

Pandemia în mod cert a adus monotonie în viețile noastre, însă unele dintre
activitățile care pot ajuta să ne petrecem timpul diferit, este cititul. Acesta
nu doar că ne scoate din monotonie, dar reprezintă și o formă de
antrenament intelectual. Persoanele care au acceptat provocarea de a scrie
într-un comentariu cartea care le face zilele de izolare mai colorate și care au
distribuit concursul pe profilul lor de Facebook, au fost eligibili pentru a
câștiga un voucher de cumpărături de la Cărturești.

33
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WORKSHOP MANAGEMENT PROIECTE
MARTIE 2020

Această activitate a constat în ateliere de lucru și training-uri destinate
instruirii voluntarii organizației noastre în domeniul organizării de
proiecte comunitare. Câteva dintre competențele formate de aceștia
sunt lucrul în echipă, coordonarea unei echipe, managementul unui
proiect precum și gestionarea problemelor frecvent întâlnite în cadrul
proiectelor.

12

BENEFICIARI

TRAINING - PSIHOLOGIA LENEI
IULIE 2020

Vacanța de vară deși este cel mai așteptat moment al anului, devine
adesea o dezamăgire din punct de vedere al planurilor făcute înainte ca
aceasta să înceapă. Scopul acestui training a fost de a alunga lenea din
planurile de vară și a oferi o alternativă în care verile pot deveni o
combinație între relaxare și productivitate.

9

BENEFICIARI

TRAINING - TEORIA ATAȘAMENTULUI
IULIE 2020

Această activitate a urmărit să explice bazat pe aspecte științifice ceea
ce se află în spatele momentului în care ne îndrăgostim. De asemenea,
participanții au învățat cum să contruiască relații mai sigure și mai
împlinite pe viitor.

19

BENEFICIARI

CONNECT:ED
AUGUST 2020

Connect:ED este un proiect realizat cu scopul de a oferi acces la educație
pentru elevii care provin din medii defavorizate, prin donarea de
dispozitive care permit conectarea la internet. Proiectul constă în
colectarea aparaturii folosite de la diferite firme, organizații sau
donatori simpli pe care o recondiționăm și o donăm copiilor din școlile
partenere.

16

BENEFICIARI

PROIECTE AMoS ED

C E

A M

F Ă C U T

Î N

A C E S T

A N ?

SIMPOZION PENTRU
DEZVOLTAREA UMANĂ
AUGUST 2020

40

BENEFICIARI

În cadrul Simpozionului pentru Dezvoltare Umană, tinerii au participat la training-uri și
workshop-uri de dezvoltare personală într-un mod benefic lor și societății și nu într-unul
contraproductiv. Participanții au învățat pe baza informațiilor stiințifice, despre narcisism,
înfăptuirea unei schimbări, despre procrastinare, relații toxice și concentrare.

“Nu lăsăm niciodată pe cineva în urmă,
decât dacă refuză să înainteze.”

PROIECTE AMoS ED
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CONFERINȚĂ VOLUNTARIAT
SEPTEMBRIE 2020

Prin intermediul acestei activități am oferit șansa și altor elevi de liceu
din zona Turda să se alăture inițiativei noastre de dezvoltare atât
personală cât și a comunității Arieș. În cadrul activității s-a prezentat
asociația și participanții curajoși s-au alăturat nouă, acum coordonând
inițiative comunitare sau participând la numeroase activități alături de
membri mai vechi.

33

BENEFICIARI

WORKSHOP FUNDRAISING
SEPTEMBRIE 2020

Atragerea de fonduri este o activitate vitală fiecărei organizații
nonguvernamentale. Această activitate a fost creată pentru a forma
voluntarii în a concepe un proiect și a redacta o cerere de finanțare.
Activitatea a constat într-o sesiune de informare și o parte aplicată în
cadrul căreia participanții au lucrat în echipă pentru a își consolida
cunoștințele.

8

BENEFICIARI

EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE
OCTOMBRIE 2020

Activitatea a constat într-o sesiune de informare privind strategiile și
direcțiile la nivel european privind activitatea de voluntariat a
tinerilor. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Biroul de Informare
al Parlamentului European în România în cadrul proiectului
"Promotori pentru democrație Europeană".

14

BENEFICIARI

DECONSPIRĂ ORAȘUL
OCTOMBRIE 2020

Acest proiect a constat într-un "treasure hunt" organizat cu ocazia
Halloween-ului. Participanții au fost ghidați prin mesaje, obiecte și
numeroase provocări pentru a dezlega misterul "apocalipsei
cibernetice"
care
a
reprezentat
tema
proiectului.
Efortul
participanților a fost recompensat prin premii dulci.
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LABORATORUL CIVIC
OCTOMBRIE 2020

33

BENEFICIARI

Acest proiect a constat într-o sesiune de informare a participanților privind editarea fotovideo, mai apoi având loc o etapă practică în care participanții au realizat scurte materiale
video. Acestea surprindeau afecțiuni mintale cu care se confruntă și membrii comunității
noastre. Materialele video au făcut parte ulterior dintr-o campanie de informare online.

“Ce-i mai bun abia are să vină, dacă îl
înfăptuim.”

PROIECTE AMoS ED
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WEBINAR DE ARTĂ DIGITALĂ
OCTOMBRIE 2020

Participanții au luat parte la o sesiune de informare online urmată de o
activitate practică care a constat în creare de ilustrații, utilizând programe de
editare precum Adobe Illustrator și Canva Pro. Proiectul a fost sponsorizat de
Asociația Techsoup prin programul Meet and Code. Activitatea s-a derulat pe
platforma Zoom și a fost destinată participanților care s-au înscris la acest
eveniment, completând un formular de înscriere online postat pe Facebook.

14

BENEFICIARI

WEBINAR ORGANIZAȚIONAL
NOIEMBRIE 2020

Pentru ca voluntarii să reușească să implementeze proiecte de impact în
comunitate au fost instruiți pe mai multe paliere precum financiar,
marketing, operațional și tehnic, dobândind cunoștințe care stau la baza
fiecărui proiect comunitar organizat. Activitatea a fost formată din ateliere
de lucru prin care voluntarii au învățat să lucreze în echipă și să dezvolte
competențe în domeniile menționate.

33

BENEFICIARI

PLANIFICARE STRATEGICĂ 2021
DECEMBRIE 2020

Activitatea a constat analizarea nevoilor comunității Arieș și stabilirea
proiectelor care vor răspunde cel mai bine acestor nevoi, începând cu anul
2021. De asemenea, pentru a facilita realizarea acestor proiecte s-au stabilit
echipe de lucru și necesarul logistic implementării proiectelor.
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PROIECTE ONLINE

DA VINCI LIVE
APRILIE 2020

Deoarece
pandemia
a
împiedicat
desfășurarea
proiectelor în mod tradițional, am găsit o alternativă:
să ne mutăm pe Facebook. Au fost inițiate discuții
libere în mediul online despre metode de protecție pe
perioada carantinei, creșterea calității educației, dar și
recomandări de cărți din diferite domenii. Astfel,
oricine putea contribui la discuții, împărtășind
experiențe și cunoștințe legate de temele abordate.
Mai mult, s-au centralizat pentru spectatori mai multe
resurse online unde aceștia pot beneficia de educație
gratuită în mediul online.

PESTE 2.000 DE VIZUALIZĂRI
Persoanele care au vizionat au putut adresa întrebări, sugestii și opinii precum au putut și
interacționa unii cu alții în comentarii. Acest proiect a fost și un prim punct de reper pentru a
arăta interesul crescut pentru activități educaționale online.

ȘTIRI OFICIALE TURDA
MAI 2020

Este adesea greu să distingem între informația
veridică și cea falsă. Pe perioada stării de urgență am
decis să ajutăm comunitatea în a alege informația
corectă. Astfel, am creat un site în care s-au postat
zilnic știri de larg interes privind evoluția virusului
COVID-19, având ca surse principale paginile oficiale
ale instituțiilor publice precum: Ministerului Sănătății,
cea a Administrației Publice Locale, Guvernului, etc.

PESTE 13.000 DE VIZITATORI UNICI
În timpul stării de urgență, panica în rândul populației s-a ridicat la cote alarmante. Acest proiect
a servit drept centru cu informații cheie, furnizate doar din surse oficiale, în sprijinul cetățenilor
din comunitatea locală.
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LABORATORUL CIVIC

PROIECTE ONLINE

OCTOMBRIE 2020

Cea de a doua etapă a proiectului a constat într-o
campanie publică de informare privind afecțiunile
mintale cu care se confruntă și membri comunității
nostre. Materialele video au fost distribuite pe
Facebook. Promovarea s-a desfășurat sub forma unui
concurs, fiind acordate premii echipei care a reușit să
strângă cele mai multe vizualizări online.

PESTE 370.000

DE VIZUALIZĂRI

Participanții la proiect au reușit să creeze un impact în comunitatea noastră prin depășirea
numărului de vizualizări în mediul online avut anterior. Astfel că cei 30 de tineri au reușit să își
facă vocea auzită în comunitatea din care aceștia fac parte. De precizat se mai face necesar și
faptul că participanților le-a fost interzisă promovarea plătită ceea ce arată efortul lor deosebit în
a transmite un mesaj care va crea o schimbare în comunitate.

CONNECT:ED
AUGUST 2020

Campaniile de informare online au avut ca scop
creșterea vizibilității inițiativei noastre de a colecta
aparatura electronică și după recondiționare, a o dona
elevilor care nu au acces la cursurile online de la
școală. Astfel că șansele pentru a asigura accesul la
internet și totodată la informație pentru un elev cresc.
Credem cu tărie în faptul că poate următorul geniu
care va putea salva umanitatea poate fi un copil care la
momentul actual nu dispune de resursele de bază
pentru a avea acces la mai multă informație.

PESTE 62.785

DE VIZUALIZĂRI

Pe timpul pandemiei transmiterea informației este cu mult îngreunată dacă nu sunt utilizate
platformele online de social media. Prin intermediul lor am reușit să facem cunoscută inițiativa
de colectare și donare de aparatură electronică pentru a facilita accesul la educație și în mediile
defavorizate.

PROIECTE DE DEZVOLTARE A
COMUNITĂȚII
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ACTIVITATE REAMENAJARE CIVIC
IULIE 2020

Centrul pentru Inițiative de Tineret, Voluntariat și Implicare în
Comunitate Turda este un loc destinat tuturor inițiativelor comunitare,
anume activităților care urmăresc formarea atât a voluntarilor cât și
dezvoltarea comunității. Pentru a îl transforma într-un loc prietenos,
voluntarii noștri au curățat și decorat corespunzător centrul.

19
9

VOLUNTARI IMPLICAȚI

CONNECT:ED

AUGUST-DECEMBRIE 2020

Connect:ED este un proiect realizat cu scopul de a oferi acces la educație
elevilor care nu dispun de un dispozitiv electronic prin care să participe
la cursurile online. Astfel că 16 elevi din zone rurale au fost beneficiari ai
unui dispozitiv electronic primit prin donație și recondiționat ulterior.
Aparatura livrată a fost în valoare de 3.000 lei.

9

VOLUNTARI IMPLICAȚI

DEZVOLTARE COMPETENȚE
DIGITALE
NOIEMBRIE 2020

Voluntarii și-au format competențe de editare foto-video în crearea
unor episoade video care vor fi distribuite pe o platformă online și prin
care vizualizatorii vor afla despre metode prin care matematica poate fi
integrată în viața de zi cu zi.

19
17

VOLUNTARI IMPLICAȚI

PREMIILE ORGANIZAȚIEI

CE AM REALIZAT ÎN ANUL 2020?

AL DOILEA CEL MAI BUN PROIECT
LA CATEGORIA „TINERI
CONECTAȚI LA EUROPA”

Gala Tineretului Clujean 2020

Proiectul "Educație la Standarde Europene" a fost un proiect care a
oferit tinerilor participanți o alternativă la activitățile educaționale pe
care aceștia le organizează. Proiectul a avut ca scop instruirea tinerilor
în vederea conceperii unei strategii care să le fie de folos în momentul în
care concep proiecte pentru comunitate. Astfel de strategii sunt
regăsite la nivelul întregii Uniuni Europene și ajută în a organiza
proiecte strategice care au mai mari șanse să creeze un impact în
societate. Tinerii și-au format competențe de management în
organizarea de proiecte comunitare.

131 beneficiari unici pe parcursul întregului an

PREMIILE ORGANIZAȚIEI

CE AM REALIZAT ÎN ANUL 2020?

AL DOILEA CEL MAI BUN
PROIECT LA CATEGORIA
„TINERII ȘI PIAȚA MUNCII”

Gala Tineretului Clujean 2020

Proiectul Connect:ED servește unei nevoi acute prezente în comunitatea
Arieș, anume lipsa aparaturii digitale în rândul elevilor. Faptul că există
familii în care nu există un dispozitiv cu conexiune la internet sau există
prea puține comparativ cu numărul membrilor, prezintă un dezavantaj
referitor la nivelul accesului la educație și la integrarea pe piața muncii.
Proiectul vine în ajutorul elevilor care nu dispun de un dispozitiv
electronic de pe care să poată participa la cursurile online de la școală.
Dispozitivele sunt colectate în sistem de donație, recondiționate și
donate ulterior acestor copii. Pe termen lung, beneficiarii aparaturii vor
putea avea un job bazat pe competențele lor și nu vor mai fi limitați în
ceea ce privește informația și cunoștințele.

379 beneficiari unici per activitate

PREMIILE ORGANIZAȚIEI

CE AM REALIZAT ÎN ANUL 2020?

LOCUL 2 LA „PARTICIPAREA
TINERILOR ÎN COMUNITATE ”

Gala Tineretului Clujean 2020

Cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale, 10 echipe formate din
tineri, elevi de liceu din Turda au realizat 10 materiale video care au stat
la baza unei campanii de informare publice online. Materialele video au
ilustrat afecțiunile cu care se confruntă membrii comunității cel mai des,
precum anxietate, violență, bullying, depresie și multe altele. Tinerii
participanți la proiect au reușit să creeze materialele video după ce au
participat la o sesiune de informare și au învățat cum să utilizeze
programe de editare foto-video pe care le-au folosit la realizarea videourilor. De asemenea, tinerii au avut la dispoziție un studio care i-a ajutat
la filmarea cadrelor. Totodată, au beneficiat de programe de editare
precum Canva Pro și Adobe Illustrator. Campania a reușit să strângă în
total 370.000 de vizualizări pe platforma de socializare, Facebook timp
de o lună de zile.

“Cerem tot de la oricine, atâta timp cât cerem ceva ce noi
înșine suntem dispuși să facem.”

MOSÉADORII NOȘTRI CAMPIONI
Poate chiar mai mândri decât de organizația noastră, suntem de
Moséadorii noștri campioni
"Cel mai așteptat moment pentru mine, din acest an, a fost
AGMoS-ul. A fost momentul în care mi-am dat seama că toate
emoțiile, stresul, râsetele, chiar eșecurile, nopțile târzii de lucrat
la proiecte și trăirile pe care le-am avut au meritat din plin.
Apogeul care m-a facut să îmi dau seama că vreau sa mă implic
și mai tare a fost momentul în care am câștigat Da Vinci Leader.
Eram complet uimită și am rămas fără cuvinte. Acum, e șansa
mea să contribui la crearea contextului pentru a dezlănțui
potențialul uman."

Oana Bucur

Da Vinci Leader 2020 - cel mai implicat Moséador în ultimul an

"Am învățat foarte multe lucruri participând la acest proiect,
printre care, cred eu, cel mai important lucru a fost munca în
echipă. Faptul că ne-am împărțit sarcinile între noi, ne-am făcut
fel și fel de strategii, ne-am sfătuit între noi, ne-am dedicat
fiecare cât am putut noi de mult pentru a ne atinge scopul și am
putut avea încredere unii în alții. Acestea făcut dintr-o
experiență deja magică, una de neuitat. Pe lângă faptul că am
descoperit avantajele lucrului în echipă și am cunoscut persoane
minunate, am început să am încredere în forțele proprii."

Lizi Kiraly

Câștigătoarea Laboratorului Civic

"Mereu a fost super frumoasă, pot să spun unică atmosfera la
proiectele în care m-am implicat și am participat. Oameni calzi,
mereu acolo să-ți răspundă la orice întrebare; mai ales la TechUp,
pentru mine a însemnat ceva nou, ceva ce nu am crezut că o să fac
vreodată. O provocare unde am învățat că oricât de puține
cunoștințe ai într-un domeniu nu foarte familiar, poți să-ți
depășești limitele și să ai rezultate frumoase. În astfel de proiecte
nu e așa important să câștigi, pe cât e de important să-ți faci
legături cu oameni și amintiri pe care nu le vei uita."

Cătălina Ciortea și Victor Boar

Câștigătorii TechUP 2020

VENITURI ŞI CHELTUIELI
PROIECTE

GRAFIC FINANCIAR

115,621
TOTAL VENITURI

94,618
TOTAL CHELTUIELI

#SprijinăTineriiSăSchimbeLumea
Niciunul dintre proiectele desfășurate nu
ar fi fost posibil fără sprijin considerabil
acordat în resurse, logistică sau expertiză
din partea multor agenți ai comunității!

SPONSORI & PARTENERI
Kaufland, prin intermediul programului Start ONG, implementat de Asociația Act
for Tomorrow a suportat în mod integral toată povara sponsorizării pentru 4 dintre
cele mai mari activități ale organizației: Simpozion pentru Dezvoltarea
Potențialului Uman, Management Academy, Workshop Erou în Devenire și
Laboratorul Civic.

Prin programului Telus International Romania vor fi
suportate costurile proiectului Management Academy
care va avea loc în august 2021. Management Academy își
propune a forma competențe de scriere de proiecte comunitare participanților, precum competențe de
management, analiză financiară, muncă în echipă, marketing și multe altele prin intermediul unor
ateliere de lucru și a training-urilor.

Primăria Municipiului Turda a asigurat în mod constant expertiză și sprijin logistic sub
formă de săli, aparatură pentru evenimente sau alte resurse similare. Organizația
noastră a crescut semnificativ datorită consilierii personalului de specialitate al
primăriei, precum și datorită proiectelor derulate în parteneriat cu aceasta.

PARTENERI EDUCAȚIONALI:
Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu”

Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu"

Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”

Școala Gimnazială "Ioan Bujor"

Liceul Teoretic ”Pavel Dan”

Școala cu clasele I-VIII Tureni

Colegiul Național ”Mihai Viteazul”

Școala Gimnazială "Simion Balint"

#SprijinăTineriiSăSchimbeLumea
Niciunul dintre proiectele desfășurate nu
ar fi fost posibil fără sprijin considerabil
acordat în resurse, logistică sau expertiză
din partea multor agenți ai comunității!

SPONSORI & PARTENERI
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SPONSORI & PARTENERI
PARTENERI LOGISTICI:

Primăria Municipiului
Câmpia Turzii

SPONSORI, DONATORI ȘI ALȚI
PARTENERI:
Comcarn
Electro Quarc
Notar Public Druia Mihaela
Bijuteria Rimbek
Avocat Cernea Sandu Cristian
Avocat Zăhan Lucia Mariana
Mesaroș George
Floașiu Bucur Ioan

PARTENERI MEDIA:
Turda News
Agora Media
In Turda
Turda TV
Refleqt Media

OBIECTIVELE NOASTRE ÎN
VIITORUL APROPIAT

CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN ZONA ARIEȘ
Urmărim crearea unui cadru comunitar de colaborare și înfrățire între ONGurile și grupurile informale sau fără personalitate juridică care desfășoară
activitate de interes public prin intermediul unei rețele de parteneriat între cei
mai importanți actori din CUA: primării, unități de învățământ, ONG-uri, alături
de presa locală și mediul de afaceri.

CREAREA UNEI REȚELE DE SPRIJIN ȘI DEZVOLTARE
CIVICĂ ARIEȘ
Ne propunem să organizăm întâlniri cu reprezentanți ai societății civile pentru
aflarea nevoilor acestora și pentru acordare de consultanță în vederea creșterii
competenței rezolvării acestor probleme. Se va acorda sprijin în implementarea
proiectelor comunitare și informarea constantă privitor la oportunitățile
financiare disponibile acestora.

ORGANIZAREA UNUI EVENIMENT DE NETWORKING
CU REPREZENTANȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE
Ne propunem ca până la finalul anului să organizăm un eveniment de
networking și celebrare care să premieze cele mai importante acțiuni ale
societății civile din Comunitatea Urbană Arieș. Acest eveniment va fi posibil
după consultarea reprezentanților societății civile și după implementarea
proiectelor comunitare. Evenimentul are rolul de a premia inițiativele care au
generat o schimbare la nivelul societății civile.

OBIECTIVELE NOASTRE ÎN
VIITORUL APROPIAT

DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME EDUCAȚIONALE
DESTINATE TINERILOR DIN ZONA ARIEȘ
Ne propunem organizarea unei varietăți de proiecte educaționale destinate
tinerilor din zona Arieș. Prin intermediul acestor activități tinerii își vor dezvolta
competențe precum cele digitale de editare foto-video, programare, de
management, de marketing, financiare, și multe altele cu ajutorul cărora se vor
integra pe piața muncii mai facil.

DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME SOCIALE
DESTINATE COPIILOR DIN MEDII DEZAVANTAJATE
PENTRU FACILITAREA ACCESULUI ACESTORA LA
EDUCAȚIE
Noi credem că toți copiii ar trebui să aibă șansa la un viitor mai bun. Acest viitor
poate să vină doar prin educație, drept pe care îl au indiferent de mediul din
care aceștia provin. Dorim să oferim acces copiilor dezavantajați la cât mai
multe oportunități care să le crească gradul de mobilitate socială. Unul dintre
proiectele deja începute în această direcție, este Connect:ED prin care se
colectează aparatură electronică, se recondiționează și este donată copiilor din
zone dezavantajate din punct de vedere educațional.

DEZVOLTAREA UNOR OPORTUNITĂȚI DE FORMARE
PROFESIONALĂ ÎN ZONA ARIEȘ
Tinerilor le este dificil să se integreze pe piața muncii după finalizarea etapei
educaționale deoarece în zona Arieș nu există la momentul actual un program
prin care tinerii pot explora partea aplicată a teoriei învățate în anumite
domenii. Astfel că se vor încheia parteneriate cu diverse instituții publice și
private prin care tinerii din zona Arieș vor putea face practică pe perioada verii
în domenii în care vor dori să se specializeze în viitor. Programul va cuprinde
cele mai căutate domenii pe piața muncii la momentul actual.

“Creștem tot ce-i în jurul
nostru, dar alegem cu grijă
tot ce ne înconjoară.”

Creăm Contextul pentru
Dezvoltarea Potențialului Uman

