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În anul 2020, în Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița au fost înscriși cu

contracte de voluntariat 15 voluntari cu vârste cuprinse între 14 și 25 ani. Nevoia

acestora de a se implica în activitățile noastre a fost în primul rând de dezvoltare a

capacităților de comunicare în diferite situații, de dezvoltare personală și

profesională prin voluntariat, de oferire sprijin unor grupuri dezavantajate, de

dezvoltare a creativității  sau de socializare.

Ianuarie – Februarie 2020

1. Proiectul de tineret: Voluntariatul – prim pas spre o carieră de succes
Perioada de desfășurare: ianuarie-februarie 2020
Loc desfășurare: Bistrița

Descriere: În cadrul acestui proiect, finanțat din fonduri proprii, voluntarii
asociației au fost instruiți cu privire la ceea de înseamnă voluntariatul, drepturile și
obligațiile unui voluntar, Legea voluntariatului, etc.

Concordanta intre obiectivele propuse si rezultatele obtinute: Obiectivul propus a
fost indeplinit

Puncte tari:
Promovarea importanței voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a
tinerilor
Formarea echipei prin derularea unor activități non-formale
Promovarea încrederii, a respectului reciproc
Puncte slabe : Nu am identificat

Indicatori stabiliti pe
obiectiv

Denumite indicatori Standard( masura stabilita
a fi atinsa)

Indicatori cantitativi 15 participanti Standardul a fost indeplinit
Indicatori calitativi

Promovarea importanței
voluntariatului în
dezvoltarea personală și
profesională a tinerilor

Standardul a fost indeplinit



Formarea echipei prin
derularea unor activități
non-formale
Promovarea încrederii, a
respectului reciproc

Indicatori financiari 200 RON Standardul a fost indeplinit

Aprilie –iunie 2020

2. Proiectul de tineret: Educație pentru toți copiii în mediul online
Perioada de desfasurare: Aprilie-Iunie 2020
Loc desfasurare: Bistrița

Descriere: Proiectul s-a adresat elevilor din mediul rural și urban din județul BN în
contexul crizei cauzate de virusul COVID-19, prin propunerea următoarelor
categorii de activități, derulate cu sprijinul voluntarilor asociației:

1. sprijin zilnic la teme, online și telefonic pentru de 200 de elevi de la Șc.
Gimn Budacu de Sus și structura Dumitrița

2. sesiuni de informare online referitoare la menținerea sănătății fizice și
psihice pe timp de izolare/criză provocată de COVID-19

3. consiliere psihopedagogică
4. lecții de engleză online
5. ateliere de creație online, folosind materiale aflate la îndemâna elevilor

Concordanta intre obiectivele propuse si rezultatele obtinute: Obiectivul propus a
fost indeplinit

Puncte tari:
-sprijin zilnic la teme, online și telefonic pentru de 200 de elevi de la școli din
mediul rural
-sesiuni de informare online referitoare la menținerea sănătății fizice și psihice pe
timp de izolare/criză provocată de COVID-19
-consiliere psihopedagogică
- ateliere online de limba engleză
-ateliere de creație online, folosind materiale aflate la îndemâna elevilor
-promovarea voluntariatului și în mediul online



Puncte slabe :
-Dispozitive insuficiente sau de proastă calitate pentru elevii și voluntarii
participanți la proiect
- Slaba conexiune la internet pentru unii elevi in mediul rural

Indicatori stabiliti pe
obiectiv

Denumite indicatori Standard( masura stabilita
a fi atinsa)

Indicatori cantitativi Aproximativ 1200 elevi de
școală primară și gimnazială
din județul BN care au
participat la ateliere de limba
engleză, creatie, informare
online

Aproximativ 200 elevi de la Șc
Gimn. Budacu de Sus și
Dumitrița au fost ajutati la
realizare temelor, online sau
telefonic

Standardul a fost indeplinit

Indicatori calitativi -sprijin zilnic la teme,
online și telefonic pentru
de 200 de elevi de la școli
din mediul rural
-sesiuni de informare
online referitoare la
menținerea sănătății fizice
și psihice pe timp de
izolare/criză provocată de
COVID-19
-consiliere
psihopedagogică
- ateliere online de limba
engleză
-ateliere de creație online,
folosind materiale aflate la
îndemâna elevilor

Standardul a fost indeplinit



-promovarea
voluntariatului și în mediul
online

Indicatori financiari 1000 EUR Standardul a fost indeplinit

Septembrie – Decembrie 2020

3. Proiectul de tineret: Aleg să decid EU
Perioada de desfasurare: 01.09.2020-31.03.2021
Loc desfasurare: Bistrița

Descriere: Scopul Proiectului "Aleg să decid EU", este creșterea gradului de
implicare al tinerilor cu privire la implicarea în evenimentele cu aspect
democratic-participativ, procesele electorale, decizionale și dezbaterile pe tematica
politicilor de tineret, în rândul a 30 de tineri din județul Bistrița-Năsăud, prin
promovarea cetățeniei active, a democrației participative, a toleranței, respectului
utilizând metode nonformale de educație (brainstorming, biblioteca vie, jurnal).
Grupul țintă include 30 de participanți cu vârsta cuprinsă între 17-18 ani din
județul Bistrița-Năsăud. Proiectul este finanțat prin programul ERASMUS+

Concordanta intre obiectivele propuse si rezultatele obtinute: Obiectivul propus a
fost indeplinit

Puncte tari:

- Oferirea unui context specific, de implicare civică
- Discuții cu decidentii locali referitoare la implicarea tinerilor în viața

comunității

Puncte slabe :
- motivație intrinsecă scăzută a participanților
- informarea precară referitoare la democrați participativă
- activitatea on-line îngrădește exprimarea așeptărilor la adevărata lor

intensitate

Indicatori stabiliti pe
obiectiv

Denumite indicatori Standard( masura stabilita
a fi atinsa)

Indicatori cantitativi 30 de tineri Standardul a fost indeplinit



2 ateliere

Indicatori calitativi Creșterea gradului de
implicare a 30 de tineri din
județul BN, mediul rural și
urban, cu privire la
implicarea în evenimentele
cu aspect
democratic-participativ,
procesele electorale,
decizionale și dezbaterile
pe tematica politicilor de
tineret.

Exersarea abilităților de
comunicare în contextul
democratiei participative

Standardul a fost indeplinit

Indicatori financiari 5000 EUR Standardul a fost indeplinit

Octombrie – Decembrie 2020

1. Proiectul de tineret: Kids in Motion ediția a-II-a
Perioada de desfasurare: octombrie-decembrie 2020
Loc desfasurare: Bistrița

Descriere: KIDS IN MOTION e un atelier interdisciplinar de film de animatie
stop-motion. In urma succesului primei editii, elevii si parintii au cerut organizarea
uneia noi. Tema acesteia e lumea microscopica a virusurilor si bacteriilor. Copiii
vor realiza o animatie cu mesaj social legat de actuala pandemie. Proiectul
imbunatateste in continuare oferta cursurilor de educatie non-formala disponibila
elevilor din Bistrita, propunând ateliere interactive care se vor derula în mediul
online. Kids in Motion II este un proiect finanțat prin programul Start ONG, lansat
de Kaufland România și implementat de asociația Act for Tomorrow.

Concordanta intre obiectivele propuse si rezultatele obtinute: Obiectivul propus a
fost indeplinit

Puncte tari:



-dezvoltarea competențelor digitale și a creativității în rândul celor 12 elevi
participanți
- diversificarea educației în mediul online
- promovarea percepției elevilor cu privire la lumea microscopică a virusurilor și a
bacteriilor prin derularea atelierelor de filme de animație stop-motion
Puncte slabe : Derularea atelierelor in mediul online afecteaza dezvoltarea
anumitor competente si cunostinte in randul elevilor: muncă în echipă, comunicare,
rezvolvarea unor situații problemă, etc.

Indicatori stabiliti pe
obiectiv

Denumite indicatori Standard( masura stabilita
a fi atinsa)

Indicatori cantitativi 12 elevi (11-13 ani) din
mediul urban si rural din
CNAM
130 profesori si 1600 elevi
CNAM
4 ateliere de animație
3 filme de animație
1 articol de presă
Peste 20 000 vizualizari pe
pagina de facebook a
proiectului

Standardul a fost indeplinit

Indicatori calitativi -dezvoltarea competențelor
digitale și a creativității în
rândul celor 12 elevi
participanți
- diversificarea educației în
mediul online
- promovarea percepției
elevilor cu privire la lumea
microscopică a virusurilor
și a bacteriilor prin
derularea atelierelor de
filme de animație
stop-motion

Standardul a fost indeplinit

Indicatori financiari 5000 EUR Standardul a fost indeplinit



Președinte Hangea Cristina Maria
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