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STRUCTURA
ALIANȚEI PENTRU
MOBILITATE SOCIALĂ
“NU EXISTĂ VREO LIMITĂ PENTRU CEEA CE
PUTEM DEVENI, ALTA DECÂT CEA PE CARE
SINGURI NE-O IMPUNEM.”

STRUCTURA AMoS
Atât AMoS ED, cât și The Da Vinci System au început din dorința unor tineri de a face ceva
mai mult și de a aduce un plus de valoare comunității locale.
În urma unei colaborări informale, dar foarte strânse, AMoS ED și The Da Vinci System s-au
aliat și într-o manieră formală, deoarece misiunile noastre au fost foarte similare, sub
numele de AMoS - Alianța pentru Mobilitate Socială.

Alianța pentru Mobilitate Socială (AMoS) este compusă din Asociația pentru Mobilitate
Alianța pentru Mobilitate Socială (AMoS) este compusă din Asociația pentru Mobilitate
Socială și Educație
Democratică (de acum sub denumirea de AMoS
Socială și Educație
Democratică (de acum sub denumirea de AMoS
#EducațieDemocratică) și Asociația The Da Vinci System (de acum sub denumirea de
#EducațieDemocratică) și Asociația The Da Vinci System (de acum sub denumirea de
AMoS #ProgramulDaVinci).
AMoS #ProgramulDaVinci).

Având un istoric de implicare în comunitate de peste opt ani, Alianța pentru Mobilitate Socială are ca
Având un istoric de implicare în comunitate de peste opt ani, Alianța pentru Mobilitate Socială are ca
scop creșterea gradului de mobilitate socială a locuitorilor și dezvoltarea societății civile din zona
scop creșterea gradului de mobilitate socială a locuitorilor și dezvoltarea societății civile din zona
Comunității Urbane Arieș. Alianța găzduiește organizații non-profit care desfășoară inițiative civice și
Comunității Urbane
Arieș.
Alianța
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care
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educaționale,
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pentru non-profit
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potențialului
uman.
educaționale, misiunea sa fiind de a crea contextul pentru dezvoltarea potențialului uman.

The Da Vinci System este o organizație
pentru tineret care oferă tinerilor din
Comunitatea Urbană Arieș oportunități
de dezvoltare în domenii insuficient
deservite. Având un istoric de opt ani de
implicare, asociația a contribuit la
formarea a întregi generații de tineri
implicați, prin intermediul inițiativelor
civice și de educație non-formală.

Asociația pentru Mobilitate Socială și
Educație
Democratică
urmărește
consolidarea societății civile la nivel
local pe mai multe planuri: (1) formarea
de atutidini democratice prin implicarea
tinerilor în voluntariat; (2) dezvoltarea
de parteneriate între organizații locale;
(3) sprijin pentru instituții publice în
coagularea societății civile.

Tipuri de proiecte derulate: Inițiative care
dezvoltă skill-uri STEM (știință, tehnologie,
inginerie și matematică) sau hard skills
precum stăpânirea unor softuri de editare
(Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere Pro,
After Effects, etc.), programare, web
development.

Tipuri de proiecte derulate: consilii locale ale
tinerilor, tabere de management non-profit,
dezvoltare de infrastructură comunitară,
întâlniri comunitare cu ONG-uri, grupuri
informale, companii, instuții publice și alți
actori ai societății civile, studii și cercetări
sociale.

MESAJUL PREȘEDINTELUI
"NU TE ÎNDOI NICIODATĂ CĂ UN GRUP MIC DE OAMENI DETERMINAȚI POATE SCHIMBA LUMEA!"

"Dacă am învățat chiar și o singură lecție din 2021 este aceea
că nu avem cum să prosperăm fără să construim împreună o
comunitate coezivă de oameni care vor să facă lumea un loc
mai bun.

Anul trecut a fost pentru noi, ca pentru mulți alții, un an plin
de dificultăți, schimbări și probleme, un an în care a trebuit
constant să ne reinventăm și să găsim soluții la situații
complet neprevăzute.

Vă mulțumim #DinSuflet dragi parteneri. Fie că citiți acest
mesaj în calitate de sponsor, donator, colaborator, voluntar,
părinte, profesor, elev sau student, vrem neapărat să știți că,
în ciuda situațiilor dificile, 2021 a fost un an extraordinar
pentru noi, doar datorită vouă! După cum o să puteți lectura
în acest raport, în anul care s-a încheiat am fost alături de
peste 1000 de beneficiari, am realizat campanii văzute de
sute de mii de oameni, am adus experți mai aproape de
comunitățile noastre locale și am reușit să punem bazele
colaborării între actori diverși din sectorul public, privat și
non-profit.

Sper că am reușit să ne ridicăm la standardele
dumneavoastră la fel cum sper că ne veți fi alături în noi
aventuri care așteaptă să fie scrise. De un lucru sunt totuși
sigur: vă rămânem plini de recunoștință pentru toate
modurile în care ne-ați ajutat și vă vom fi și noi alături ori de
câte ori se va ivi ocazia."

CONSTRUIM COMUNITĂȚI
UNDE FIECARE OM
ÎȘI POATE EXPLOATA ȘI EXPLORA
PROPRIUL POTENȚIAL!

LEONARDO-MIHAI MĂRINCEAN,
Președinte AMoS - Alianța pentru Mobilitate Socială

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

PREȘEDINTE
Leonardo Mihai
Mărincean

VICEPREȘEDINTE
Sergiu Daniel
Tritean

BOARDUL
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
Ovidiu Cristian
Damian

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
FINANCIAR
Patricia Ciocan

DIRECTOR DE RESURSE
UMANE
Iulia Denisa Cîmpean

DIRECTOR
RELAȚII PUBLICE
Anamaria Botezan

DIRECTOR
TEHNIC
Alexandru Lup

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

MANAGER RESURSE
UMANE
Patricia Rus

MANAGER RESURSE
DIGITALE
Gabriela Hudrea

MANAGER RESURSE
FINANCIARE
Celia Popa

MANAGER RELAȚII
PUBLICE
Elizabeth Kiraly

DEPARTAMENTUL
COMUNITAR
Departamentul comunitar este
un organ format din studenți
voluntari care își pun expertiza
în activități cu scopul formării
comunității.

DIRECTOR
COMUNITAR
Horia Roman-Crișan

ILUSTRATOR
David Șăulean

ANALIST
Teodora Lemnian

IMPACT COMUNITAR
“CREȘTEM TOT CE E ÎN JURUL NOSTRU, DAR
ALEGEM CU GRIJĂ TOT CE NE
ÎNCONJOARĂ.”

ANUL 2021 ÎN CIFRE
CUM A ARĂTAT ANUL #2021 PENTRU NOI?

20 DE PROIECTE
au fost implementate pe parcursul întregului an 2021, fie ele inițiative care dezvoltă skill-uri STEM, hard
skills precum stăpânirea unor softuri de editare (Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effects,
etc.), programare, web development și multe altele.

38 DE PARTENERI
alături de care am dezvoltat comunitatea locală, prin implementarea proiectelor de tineret, care au avut
un impact puternic în ceea ce privește dezvoltarea elevilor din zonă, și automat au contribuit la formarea
generației viitoare.

1.522 DE BENEFICIARI*
în cadrul activităților desfășurate pe parcursul anului 2021. Fiecare proiect implementat de către
organizația noastră are ca scop adresarea unor neajunsuri din comunitate și creare de oportunități pentru
generația viitoare.

*Alături de proiectele mai mari menționate în paginile următoare, periodic am organizat și proiecte mai mici, la care
au participat cumulat 1.522 de beneficiari.

65 DE VOLUNTARI IMPLICAȚI
în implementarea a peste 20 de inițiative civice și educaționale în comunitatea locală, preponderent
adresate tinerilor liceeni dar și elevilor de gimnaziu. Aceștia nu numai că au reușit să aducă un plus de
valoare comunității din care fac parte, dar au făcut și un pas enorm în ceea ce privește dezvoltarea lor pe
plan profesional și personal.

4.635 DE ORE
de muncă depuse de voluntari pentru comunitate și pentru tinerii din cadrul acesteia. Fiecare proiect are
în spate o multitudine de ore de muncă titanică dedicate perfecționării acestuia, în scopul atingerii unui
impact cât mai mare în comunitate prin implementarea sa.

70 DE DISPOZITIVE DONATE
către copii din Comunitatea Urbană Arieș din medii defavorizate, pentru a avea șanse egale cu restul
copiilor la educație. Dispozitivele donate au avut un impact major în viețile elevilor la care au ajuns, aceștia
având o modalitate de a intra la orele online și de a învăța lucruri noi.

1.000.000 DE PERSOANE*
care au vizualizat conținutul nostru de pe social media atât pe Facebook, cât și pe Instagram și au ales să
aprecieze și să rămână la curent cu toate proiectele și inițiativele noastre pe parcursul anului, sau care
ne-au sprijinit în a ne face misiunea și ideile cunoscute în rândul a cât mai multe audiențe.
*Reach-ul cumulat al tuturor postărilor noastre de pe Facebook și Instagram alături de cel generat în campaniile
prezentate în raport.

8 FINANȚĂRI CÂȘTIGATE
care ne-au permis să avem resurse suficiente pentru organizarea unor proiecte comunitare cu un impact
cât mai mare și la o scară mai largă, oferind mai multe locuri și resurse tinerilor participanți.

7 PREMII CÂȘTIGATE
în cadrul Galei Tineretului Clujean, ediția 2021. Gala Tineretului Clujean este un eveniment care își propune
să recunoască meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și pentru tinerii din judeţul Cluj.

CAMPANII
IANUARIE 2021

Formularele de 3,5% din impozitul pe venit pot fi de mare ajutor în
domeniul organizațiilor non-profit, ajutând la implementarea proiectelor
în comunitatea în care activează. În cadrul campaniei, voluntarii noștri șiau folosit toate metodele pe care le-au avut la dispoziție să colecteze cât
mai multe exemplare, în scopul strângerii de fonduri pentru dezvoltarea
comunității locale, prin proiecte de tineret.

MARTIE 2021

Mărțișorul Civic a fost o campanie implementată cu scopul de a integra
tradiția în sprijinul comunității, aducând un plus de valoare în aceasta. A
constat în realizarea unor mărțișoare și flori de hârtie handmade de către
tinerii voluntari ai organizației noastre, care mai apoi s-au oferit în
schimbul unor mici donații, cu scopul sprijinirii comunității civice.
Voluntarii implicați au dat dovadă de îndemânare și dedicare, reușind
astfel să îndemne cetățenii să sprijine comunitatea și inițiativele locale.

OCTOMBRIE 2021
Campania aflată la cea de-a doua ediție, cu ocazia Zilei Mondiale a
Sănătății Mintale, a avut ca scop conștientizarea comunității locale, și nu
numai, cu privire la afecțiuni ale psihicului uman. În urma unei sesiuni de
informare, atât cu privire la sănătatea mintală, cât și în domeniul creației
video, peste 70 de tineri au realizat peste 13 materiale video scurte, care
au abordat subiectul sănătății mintale. Am reușit să promovăm și să
conștientizăm importanța sănătății mintale în domeniul online, ajungând
la peste 714.447 de persoane.

DECEMBRIE 2021

Globul Civic a fost o campanie organizată cu ocazia îndrăgitelor sărbători
de iarnă, cu scopul încurajării spiritului caritabil de Crăciun. A constat în
realizarea unor globuri cu mesaje pozitive, care mai apoi s-au oferit în
schimbul unor donații, care au fost reinvestiți în proiecte de tineret.
Voluntarii implicați au dat dovadă de îndemânare și dedicare, reușind
astfel să îndemne cetățenii să sprijine comunitatea și inițiativele locale.

PESTE 1.000 DE
PERSOANE
INFORMATE

GLOBUL CIVIC

PESTE 714.447
DE PERSOANE
INFORMATE

STUDIOUL CIVIC

PESTE 2.500 DE
PERSOANE
INFORMATE

MĂRȚISOR CIVIC

PESTE 1.500 DE
PERSOANE
INFORMATE

CAMPANIE DE INFORMARE 3,5%

CIVIC SHOW

CIVIC Show este o emisiune TV locală, care a avut ca scop creșterea
gradului de conștientizare cu privire la implicarea civică în comunitate. Au
fost difuzate două episoade, primul a avut ca temă importanța implicării
civice, iar al doilea a acoperit metode de a ne implica și a face o diferență
pozitivă vizibilă în comunitatea locală.

PESTE 800 DE
PERSOANE
INFORMATE

DECEMBRIE 2021

PROIECTE
SKILL CHALLENGES
50 DE
BENEFICIARI

IANUARIE-DECEMBRIE 2021

Skill challenges a fost un proiect ce s-a derulat pe parcursul întregului an
2021, o dată la două luni, în cadrul fiecărui departament al organizației,
care și-a propus să ajute voluntarii noștri să își dezvolte competențe
specifice funcției lor. Acestora li s-au pus la dispoziție materiale de lucru,
pe care le-au finalizat într-o perioadă stabilită de timp, și pe care au
primit feedback constructiv din partea unui expert în domeniu. Aceste
întâlniri au ajutat atât la formarea unor tineri din comunitatea locală, cât
și la realizarea unor proiecte mai complexe și mai bine construite.

ȘEDINȚE DE MENTORAT
Ședințele de mentorat și dezvoltare pentru tinerii implicați în voluntariat
au fost practicate lunar, în cadrul fiecărui departament al organizației, cu
scopul de a afla părerile, ideile și neajunsurile voluntarilor implicați în
proiecte. În urma acestora, am reușit să avem o viziune mai clară a
nevoilor tinerilor din comunitate respectiv să ne adresăm mai eficient
acestora prin proiectele noastre.

60 DE
BENEFICIARI

IANUARIE-DECEMBRIE 2021

CONCURSUL DE ESEURI
Tinerii au atât nevoia cât și motivația să-și expună opinia și să provoace
comunitatea la dialog pe subiecte dificile. Acest lucru a fost demonstrat
de Concursul de Eseuri Turda. 24 de tineri au acceptat provocarea și au
relatat propriile eseuri pe tema “Cum îți alegi eroii într-o lume în care
influencerii fac cel mai mult zgomot?” și au reușit să ajungă astfel la
40.000 de persoane pe social media.

24 DE
BENEFICIARI

FEBRUARIE-MARTIE 2021

WORKSHOP ACADEMIC DEBATE
Ovidiu Damian, membru al organizației noastre și membru al echipelor de
organizare în multiple echipe de organizare în competiții internaționale de
dezbateri academice, a pregătit elevii din clasele a 4-a și a 6-a de la
Școala Teodor Murășanu din Turda, pentru concursul de dezbateri
Earthbate desfășurat la Salina Turda, ca parte a Inițiativei Europene
pentru Climă. Concursul a avut scopul de a crește gradul de
conștientizare în rândul copiilor privind schimbările climatice.

22 DE
BENEFICIARI

IUNIE 2021

RE:CONNECT
Menirea acestei inițiative a fost aducerea tinerilor într-un cadru natural,
pentru a se reconecta cu mediul înconjurător și a observa importanța
ocrotirii acestuia. Implementând proiectul Re:Connect am reușit să
abordăm lipsa interacțiunii fizice dintre tineri, deteriorarea mediului
înconjurător și lipsa cursurilor de supraviețuire în acesta.

25 DE
BENEFICIARI

IULIE 2021

PROIECTE
MANAGEMENT ACADEMY
Timp de 4 zile, 37 de tineri au beneficiat de 30 de ore de ateliere și
formare realizate de specialiști în domeniu pe managementul proiectelor
non-profit (marketing, management, gestionarea resurselor financiare,
gestionarea resurselor umane și crearea de conținut). La final, tinerii au
participat la un maraton de scriere de proiecte în care, timp de 36 de ore
și-au transpus propriile idei comunitare în demersuri clare și structurate
de intervenție în comunitatea din care fac parte.

37 DE
BENEFICIARI

AUGUST 2021

EROU ÎN DEVENIRE
Misiunea proiectului a fost implicarea tinerilor în comunitate, motivându-i
prin derularea unor proiecte cât mai complexe, care să fie atât distractive
cât și educative și care să contribuie la dezvoltarea societății civile din
care fac parte în același timp. Proiectul a constat în 3 mari evenimente:
board games day, evenimentul de recrutare și training-uri în cele patru
mari domenii: marketing, tehnic, resurse umane și financiar.

78 DE
BENEFICIARI

SEPTEMBRIE 2021

TURDA TREASURE HUNT
Acest proiect a constat într-un "treasure hunt" organizat cu ocazia
Halloween-ului, care a scos la iveală abilitățile de mișcare și
competitivitate ale tinerilor din zonă, prin intermediul unei vânătoare de
comori de excepție. Participanții au fost ghidați de mesaje, obiecte și de
numeroase provocări pentru a trece cu bine probele inspirate din serialul
Squid Game, toate acestea desfășurându-se în zona centrului Turzii. Iar la
final, efortul participanților a fost recompensat prin premii dulci.

32 DE
BENEFICIARI

OCTOMBRIE 2021

SUFLET DE COPIL

Proiectul destinat copiilor din școlile gimnaziale, cu ocazia Zilei
Internaționale a Toleranței, a avut ca scop combaterea și informarea
elevilor cu privire la bullying, efectele sale pe termen lung și prevenirea
acestuia. Proiectul a constat într-o activitate interactivă gestionată de
voluntari în fiecare sală de clasă.

652 DE
BENEFICIARI

NOIEMBRIE 2021

AUTODIBACT
În cadrul unui seminar tinerii de liceu din clase terminale, dar nu numai, au
învățat cum să-și organizeze materia de Bacalaureat eficient, cum să evite
procrastinarea, folosindu-se de metoda Chunking, cum să utilizeze
baremele examenelor pentru a se autoevalua și cum această materie
poate fi sumarizată prin scheme conceptuale și matrici cognitive. Proiectul
a adus de asemenea un plus de valoare comunității, tinerii participanți,
astfel având o șansă în plus de a intra la facultatea dorită și urmarea unei
cariere de succes, în comunitate.

61 DE
BENEFICIARI

NOIEMBRIE 2021

PROIECTE
TECH UP
Tehnologia ne poate face viețile mult mai ușoare dacă o integrăm
corespunzător. Pentru a-i încuraja pe tineri să treacă peste anxietatea
față de informatică și tehnologie, am organizat Tech Up, unde aceștia 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.

SEPTEMBRIE 2021

Spune o poveste! - Participanții au învățat cum își pot crea, edita și monta
materiale video, pentru a putea cu adevărat să transpună propriile
povești într-un videoclip de impact în comunitate și nu numai!

27 DE
BENEFICIARI

WEBINAR CREARE VIDEO-SPUNE O
POVESTE!

73 DE
BENEFICIARI

IUNIE 2021

WEBINAR UI/UX DESIGN

Acest webinar a reușit să dezvolte competențe în domeniul interfețelor
grafice la site-uri și aplicații tinerilor din comunitatea locală, cu scopul de
a oferi o modalitate de a îmbunătăți eficiența site-urilor web și a crea o
experiență mai plăcută membrilor din comunitate în momentul navigării
pe acestea.

14
BENEFICIARI

OCTOMBRIE 2021

DIGITAL BOOTCAMP
Digital Bootcamp a fost un proiect dezvoltat în cadrul programului Da
Vinci care și-a propus să dezvolte competențele tinerilor participanți
printr-o serie de mentorate axate pe diferite domenii precum WordPress,
React, Adobe Illustrator, Statistică și Cercetare. Proiectul s-a desfășurat
pe o perioada de 7 zile, iar rezultatele mentoratelor au adus și vor aduce
în continuare un plus de valoare comunității noastre, prin formarea noii
generații.

36 DE
BENEFICIARI

OCTOMBRIE 2021

SĂPTĂMÂNA CARIEREI

Săptămâna carierei a fost un proiect în care elevii au avut oportunitatea să
afle cum să se orienteze mai ușor pe piața muncii prin intermediul unor
informații utile despre conceperea corectă a unui CV în diverse formate,
scrierea unei scrisori de intenție, dar și abordarea unui interviu de
angajare.

63 DE
BENEFICIARI

NOIEMBRIE 2021

DEZVOLTARE DE COMUNITĂȚI
ÎNTÂLNIRI COMUNITARE
Unul dintre scopurile noastre este de a consolida societatea civilă. În
sens, am derulat întâlniri comunitare în care reprezentanți ai diverselor
uri din Turda și împrejurimi au discutat despre problemele pe care
întâmpinat în derularea inițiativelor lor, proiecte pe care le vor derula pe
dar și despre colaborări.

acest
ONGle-au
viitor,

DECEMBRIE 2021

Platforma CIVIC Arieș este un hub al comunității locale în care ONG-urile
află multe informații utile despre liniile de finanțare și despre alte
organizații, iar persoanele din comunitate află informații despre ONG-urile
din zona Arieș și despre proiectele derulate de ei.

17 ONG-URI
BENEFICIARE

PLATFORMA CIVIC ARIEȘ

5 ONG-URI
BENEFICIARE

IULIE 2021

TÂRGUL DE FAPTE BUNE

Târgul de Fapte Bune este o inițiativă în parteneriat cu Primăria
Municipiului Turda, în care ONG-uri ale orașului și-au putut organiza un
stand pentru a-și face cunoscută activitatea în rândul comunității. De
asemenea, a fost și o oportunitate excelentă de a îndemna cetățenii să
sprijine comunitatea și inițiativele locale.

10 ONG-URI
BENEFICIARE

DECEMBRIE 2021

GALA VOLUNTARILOR

Gala voluntarilor a fost un eveniment în care ne-am arătat aprecierea
față de fiecare voluntar, fiecare om implicat în gândirea, implementarea
și evaluarea fiecărei activități din anul 2021. Gala a avut atât momente
artistice, cât și momente în care tinerii voluntari au fost premiați pentru
munca grea și devotamentul arătat de până atunci.

39 DE
BENEFICIARI

DECEMBRIE 2021

CARITATE

CONNECT:ED
APRILIE - DECEMBRIE 2021

ÎN 2021 AM REUȘIT SĂ DONĂM DISPOZITIVE DIGITALE ÎN VALOARE DE APROXIMATIV
10.000 DE EURO, PRIN CELE 3 CAMPANII CHEIE PE CARE LE-AM DESFĂȘURAT:
CAMPANIA DE 1 IUNIE, CAMPANIA #BACKTOSCHOOL ȘI CAMPANIA DE CRĂCIUN,
OFERIND ASTFEL ȘANSA LA UN VIITOR MAI BUN PENTRU PESTE 70 DE COPII.

Contextul pandemic a îngreunat considerabil situația academică a copiilor din mediile
defavorizate și a făcut ca peste 400.000 de copii să își piardă orice șansă la educație, orele
fiind susținute în mediul online, mediu la care acești elevi nu au acces (Conform unui articoul
publicat pe www.unicef.org - "Pandemia de COVID-19 aduce la suprafață o altă urgență
națională"). Astfel abandonul școlar crescând drastic, odată cu pandemia. Motiv pentru
care, am creat această inițiativă.
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 mai apoi o recondiționăm împreună cu voluntarii noștri, și o donăm
copiilor prin intermediul școlilor partenere.
Dispozitivele donate au avut un impact major în viețile elevilor la care au ajuns, aceștia având
o modalitate de a intra la orele online, de a învăța lucruri noi, și de a cunoaște într-un final ce
înseamnă egalitatea de șanse (privind accesul la educație). Au câștigat o modalitate de a-și
continua studiile și de a avea o carieră de succes, astfel putând să aducă și ei la rândul lor,
un plus de valoare comunității din care fac parte.

CERCETARE

PROFILUL LICEANULUI ARIEȘAN
NOIEMBRIE 2021

513 DE RESPONDENȚI ÎN EȘANTIONUL DE CERCETARE

Profilul Liceanului Arieșan este un studiu prin care am aflat care e atitudinea elevilor de liceu
din zona Arieș cu privire la continuarea studiilor, alegerea unei cariere, implicarea în
activități de voluntariat și altele asemenea. Acesta a avut ca scop folosirea rezultatelor
obținute, de către voluntarii locali pentru a putea implementa pe viitor proiecte pliate pe
dorințele și nevoile elevilor.
Scopul principal al acestei cercetări este studierea atitudinilor elevilor de liceu cu privire la
educație și perspectivele lor de viitor, implicarea civică și petrecerea timpului liber. Acest
studiu s-a desfășurat în perioada noiembrie-decembrie 2021, iar grupul țintă a fost constituit
din elevii care studiază la liceele din Turda și Câmpia Turzii, cu vârsta cuprinsă între 14 și 20
ani.
Datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar, completat de către elevi de liceu
din Turda și Câmpia Turzii, care cuprinde 24 de întrebări axate pe cele 4 categorii studiate:
date socio-demografice, educație și perspective de viitor, implicare civică și timp liber.
Acest studiu s-a desfășurat în mediul online, prin intermediul liceelor, fiecare director al
instituțiilor răspândind chestionarul în rândul cadrelor didactice, care l-au diseminat mai
departe către elevi.

CERCETARE

TENDINȚE DE TINERET ÎN
VOLUNTARIAT
DECEMBRIE 2021

62 DE RESPONDENȚI ÎN EȘANTIONUL DE CERCETARE

Tendințe de tineret în voluntariat este o cercetare realizată la nivel intern, în mediul online,
care a avut ca scop identificarea nevoilor și dorințelor voluntarilor noștri. Cu ajutorul acestui
studiu, am reușit să ne dăm seama care sunt factorii care îi motivează cel mai mult pe
voluntari să se implice din ce în ce mai mult în activități civice, ce fel de activități
educaționale contribuie cel mai mult la dezvoltarea lor pe plan profesional și ce fel de
bunuri personalizate le sunt cel mai mult pe plac. De asemenea, studiul a arătat că există o
legătură între responsabilitate și satisfacție, persoanele care au avut cel puțin un rol de
coordonator fiind mai satisfăcute de activitatea și progresul făcut pe parcursul anului 2021
(excluzând membrii boardului director).
În urma analizei amănunțite a statisticilor de pe urma cercetării, am reușit să planificăm
activitățile și modalitățile de implementare a proiectelor propuse pentru anul 2022, în așa fel
încât să ne apropiem cât mai mult de idealurile voluntarilor noștri, și ca toate inițiativele
noastre să ajungă la un impact cât mai mare atât asupra voluntarilor, cât și asupra
comunității locale.

A FOST UN AN PLIN DE

#reușite

PREMII CÂȘTIGATE
LA GALA TINERETULUI CLUJEAN

Gala Tineretului Clujean este un eveniment care își propune să recunoască meritele tuturor celor implicați în
proiecte și inițiative cu și pentru tineri din judeţul Cluj.

SUFLET DE COPIL: LOCUL 1
Suflet de copil s-a clasat pe primul loc la categoria "Sănătatea și Bunăstarea Tinerilor", deoarece a crescut gradul
de conștientizare asupra bullying-ului în rândul elevilor, efectele pe care acesta le poate crea pe termen lung, dar
și cum tinerii pot evita să fie victimele acestei probleme.

CONNECT:ED: LOCUL 2
S-a clasat pe al doilea loc la categoria "Sănătatea și Bunăstarea Tinerilor", deoarece pe parcursul anului 2021 a
oferit dispozitive digitale, colectate și recondiționate de către voluntarii noștri, pentru peste 70 de copii mai
puțin norocoși, din medii defavorizate, astfel oferindu-le o șansă la un viitor mai bun.

STUDIO CIVIC: LOCUL 1
S-a clasat pe primul loc la categoria "Artă și Cultură", pentru că a dezvoltat peste 70 de tineri în domeniul creației
video, în cadrul unei campanii de conștientizare asupra sănătății mintale. Evoluția și competențele obținute în
urma proiectului se pot observa prin cele 13 videoclipuri calitative, creative și cu un impact sporit în comunitate
realizate de către participanți, postate pe pagina de Facebook a organizației.

TECH UP: LOCUL 1
S-a clasat pe primul loc la categoria "Inovare și Cultură", deoarece a dezvoltat la peste 70 de tineri competențe
privind informatica, codarea și programarea. Această evoluție a putut fi sesizată prin jocurile video pe care
acești elevi le-au creat, de la zero, la finalul proiectului.

RE:CONNECT: LOCUL 3
S-a clasat pe al treilea loc la categoria "Proiecte pentru Generația Viitoare", datorită impactului asupra mediului
prin activitățile desfășurate în aer liber la care tinerii participanți au învățat metode de protejare a mediului și de
combatere a gradului mare de poluare la care natura este dispusă.

MANAGEMENT ACADEMY: LOCUL 2
S-a clasat pe al doilea loc la categoria "Participarea Tinerilor în Comunitate", datorită multitudinii de competențe
pe care cei 37 de tineri participanți și le-au dezvoltat pe parcursul proiectului în domeniul managementului de
proiecte non-profit. Rezultatele s-au văzut la finalul maratonului de proiecte care a durat 36 de ore, dar și în
calitatea inițiativelor comunitare de după sfârșitul taberei.

DIGITAL BOOTCAMP: LOCUL 1
S-a clasat pe primul loc la categoria "Cercetare și Angajabilitate", deoarece a dezvoltat competențele tinerilor
participanți printr-o serie de mentorate axate pe diferite domenii precum WordPress, React, Adobe Illustrator,
Statistică și Cercetare. Rezultatele mentoratelor au adus și vor aduce în continuare un plus de valoare
comunității noastre, prin formarea noii generații.

DEZVOLTARE EXPERTIZĂ
FORMĂM TINERI PUȘI PE FAPTE BUNE!
PROFESIONIȘTI
ACREDITAȚI ANC
Echipa noastră a căutat mereu
oportunități pentru a crește
gradul de profesionalism al
implicării în comunitate.
Astfel am format în echipă:
Contabil Primar;
Manager de Proiect;
Expert Accesare Fonduri;
Expert Antreprenoriat;
Antreprenor Social;
Formator;
7 Lucrători de Tineret;

FORMARE ACADEMICĂ

FORMARE CONTINUĂ

Un obiectiv strategic cheie al AMoS este reintegrarea tinerilor studenți
din Cluj în activitatea de ”acasă”, astfel încât aceștia să reinvestească
expertiza dobândită în studii înapoi în comunitate.

Alături de aceste inițiative de
formare externă, am dezvoltat și
intern inițiative de formare a peste
100 de tineri voluntari în 2021
pentru următoarele competențe:
leadership, lucru în echipă, design
grafic, copywriting, management
de proiect, fundrising, scriere de
proiect,
programare
și
web
development.

În acest sens avem în coordonarea proiectului parte de sprijinul:
unui Psiholog în vederea îmbunătățirii lucrului cu beneficiarii;
unui Inginer în vederea dezvoltării proiectelor de digitalizare;
Mai mult, avem parte de sprijinul studenților de la drept, informatică
economică, medicină, marketing, business , resurse umane și
contabilitate.

COMUNICARE

DIGITALIZARE

CERCETARE

Cursuri
pentru
îmbunățirea
eforturilor de comunicare absolvite
de membrii ai echipei noastre:
California Institute of Arts Graphic Design;
University of London - Brand
Management;
Northwestern
University
Content Strategy;

Cursuri
pentru
îmbunățirea
proiectelor de digitalizare absolvite
de membrii ai echipei noastre:
Google - Digital Marketing
Workshop;
University College of Davis Search Engine Optimization;
California Institute of Arts - User
Experience / UI;

Cursuri
pentru
îmbunățirea
studiilor derulate local absolvite de
membrii ai echipei noastre:
Amsterdam University - Social
Science Research Methodology;
FSEGA - Structural Equations
Modelling
in
Economics
Research;

FINANȚE
“CEREM TOT DE LA ORICINE, ATÂTA TIMP
CÂT CEREM CEVA CE NOI ÎNȘINE SUNTEM
DISPUȘI SĂ FACEM.”

GRAFIC FINANCIAR & VENITURI ȘI CHELTUIELI PROIECTE

AMoS

*Fonduri grevate pentru proiecte - anul 2022 reprezintă preponderent fonduri din finanțări
nerambursabile sau contracte de sponsorizare care menționează specific proiecte care se
vor derula în anul 2022.

GRAFIC FINANCIAR & VENITURI ȘI CHELTUIELI PROIECTE

EDUCAȚIE DEMOCRATICĂ

*Fonduri grevate pentru proiecte - anul 2022 reprezintă preponderent fonduri din finanțări
nerambursabile sau contracte de sponsorizare care menționează specific proiecte care se vor
derula în anul 2022.

GRAFIC FINANCIAR & VENITURI ȘI CHELTUIELI PROIECTE

PROGRAMUL Da Vinci

FINANȚATORI
MULȚUMIM FINANȚATORILOR:
&

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow, care ne-au
sprijinit prin programul START ONG, proiecte precum: "Tech
Up", "Studioul Civic", "Săptămâna Carierei" și "Suflet de
Copil", care au adus un impact extrem de mare în
comunitatea locală.
Direcția Județeană de Sport și Tineret CLUJ, care ne-au
susținut proiectul "Erou în Devenire", proiect care a reușit să
formeze un număr mare de tineri raportat la comunitatea
locală.

Meet and Code, prin care am realizat Webinar-ul de Creare
Video intitulat "Spune o Poveste" și Webinar-ul "UI/UX
Design".

&
&

Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile prin care am avut posibilitatea de a ne crea propriul
ghid de comunicare AMoS.

TELUS, care ne-a creat contextul pentrua organiza
"Management Academy", prin care am învățat peste 30 de
tineri cum sa implementeze proiecte comunitare în domeniul
non-profit.
Raiffeisen BANK ne-a oferit oportunitatea de a începe în anul
2021 demersurile proiectului "Academia Civică", proiect ce își
propune să formeze competențe în domeniul dezvoltării
proiectelor tinerilor participanți.

SPONSORI
MULȚUMIM SPONSORILOR:
SPONSORI CHEIE

Societatea
Agricolă
Arieșul

ALȚI SPONSORI

Dr. Crişan Cosmin
Tudor Turism
Av. Giurgiu Nicolae
Av. Adrian Spătaru
Av. Adela Chesăuan

Av. Boris Guşan
Notar Vasilescu Ileana
SC Ro Tehnic Acces SRL
Eden Productie prestari servicii si
desfacere marfuri SRL

PARTENERI CHEIE
MULȚUMIM PARTENERILOR MEDIA:

MULȚUMIM PARTENERILOR
EDUCAȚIONALI ȘI LOGISTICI:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TEODOR MURĂȘANU”

LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU"

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN OPRIȘ”

COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU"

LICEUL TEORETIC ”PAVEL DAN”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVENEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL DAN" TRITENI

LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS"

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI

PARTENERI CHEIE
MULȚUMIM PARTENERILOR:

Primăria Municipiului
Câmpia Turzii

ALEXANDRU PETRI
TURDA

C OMUNITATEA
U RBANĂ
A RIEȘ

OBIECTIVE
“CE-I MAI BUN ABIA ARE SĂ VINĂ DACĂ ÎL
ÎNFĂPTUIM.”

OBIECTIVE
Este important ca la fiecare început de an să ne setăm un set de obiective clare și realizabile la nivelul întregii
organizații, pentru a putea măsura la final de an eficiența metodelor utilizate în scopul îndeplinirii acestora,
dar în special pentru a ne asigura că organizația crește în mod continuu și are un impact din ce în ce mai mare
în comunitatea locală prin proiectele și inițiativele dezvoltate. Rolul acestora este să ne ajute să continuăm să
venim cu idei și metode noi de a dezvolta comunitatea din care facem parte, folosindu-ne de o varietate de
indicatori de performanță pentru a ne monitoriza progresul.

OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI PENTRU ANUL 2022 SUNT:

CREȘTEREA
IMPACTULUI
ASUPRA
COMUNITĂȚII
PRIN
2500
DE
APRECIERI
PE
PLATFORMELE
SOCIALE,
CARE
AU
ROLUL
DE
A
CREȘTE
CONȘTIENTIZAREA
ASUPRA
NEVOILOR
ACTUALE,
EXISTENTE ÎN ZONĂ.

1000 DE PERSOANE ABONATE LA NEWSLETTER, CARE DORESC
SĂ AFLE DESPRE ACTIVITĂȚILE PE CARE LE DESFĂȘURĂM ÎN
CADRUL COMUNITĂȚII LOCALE.

2500
DE
PERSOANE
CARE
VOR
AVEA
OCAZIA
DE
A
PARTICIPA ÎN CADRUL UNOR PROIECTE COMUNITARE SAU
EDUCAȚIONALE, PENTRU A SE DEZVOLTA.

IMPLEMENTAREA
DIVERSIFICATE,
100.000€.

UNOR
PRIN

INIȚIATIVE MAI CALITATIVE ȘI
STRÂNGEREA
UNOR
VENITURI

MAI
DE

50
DE
PARTENERI
ACTIVI,
PENTRU
A
NE
PUTEA
SPRIJINI
RECIPROC INIȚIATIVELE ȘI A AVEA UN IMPACT MAI RIDICAT ÎN
RÂNDUL COMUNITĂȚII.

CALENDAR DE INIȚIATIVE
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urmărește -ne
pe social media!
Urmărește-ne pe social media
pentru a rămâne la curent cu toate
proiectele si noutățile noastre.

AMoS - Alianța pentru
Mobilitate Socială

amos.mobilitatesociala.ro
amos.romania

ALIANȚA PENTRU
MOBILITATE SOCIALĂ

