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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 ED

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

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

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.

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.

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.

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 leau 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.

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 ED 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

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.

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.

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

www.amosed.ro
amos.romania
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