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I. Despre Asociația A.R.T. Fusion

Ne place să spunem că Asociația A.R.T. Fusion 
s-a renăscut în 2013.

Cum? Cu o viziune și o misiune actualizate, în 
acord cu activitățile pe care le desfășurăm în 
prezent, activități care se împart pe două mari 
dimensiuni: responsabilitate socială și 
responsabilitate globală.

Azi, misiunea noastră este de a crea și oferi 
experiențe de învățare inovative și participative 
pentru ca fiecare  să contribuie în mod 
responsabil la transformarea pozitivă a 
comunității lor la nivel local și global.

Viziunea noastra este a unei lumi în care, 
pornind de la puterea exemplului personal,  
putem transforma pozitiv și durabil comunitatea 
în care trăim.
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II. A.R.T. Fusion în 2015 – cum am contribuit la îndeplinirea misiunii

În 2015 ne-am concentrat pe schimbări de perspective și percepții. 
Într-unul dintre proiectele noastre („Fii parte la diversitate!”) am 
ilustrat și am motivat nevoia de egalitate dintre oameni - indiferent 
de religie, profesie, sex, etnie - prin metode de educație nonformale 
precum Biblioteca Vie, animație video și campanii stradale, implicând 
liceeni din toată țara. 

Apoi am vorbit în cadrul unui alt proiect („Pornește motorul 
schimbării în comunitatea ta!”) cu elevi și profesori din șase licee 
periferice din București despre căi de rezolvare a unor probleme 
apărute în cotidianul adolescenților, care diferă de cel al învățătorilor 
de multe ori, deși împart același spațiu. 

Percepțiile asupra diverselor situații ivite (printre temele importante 
de discuție numărându-se conflicte între colegi, colegi – profesori, 
absenteismul, abandonul școlar, lipsa unei cantine în incinta liceelor) 
diferă din cauza diferențelor de vârstă, a backgroundului social 
(educație etc.) și atunci apare întrebarea - cum ajungem la o 
înțelegere, cum găsim calea de mijloc care să mulțumească pe toată 
lumea? Răspunsuri am găsit împreună tot prin educație nonformală 
(citiți detalii în capitolul următor). 

Tot în 2015 am mers în școli și am mărit numărul de cetățeni globali, 
vorbindu-le copiilor despre importanța reciclatului și refolositului 
resurselor care ne înconjoară și care sunt finite. 

Nu în ultimul rând, am ilustrat prin teatru comunitar modalitățile de 
prevenție a dezastrelor naturale (inundații, cutremure), prin teatru 
forum integrarea minoritățile etnice din sudul țării în comunitatea 
locală (detalii și despre aceste parteneriate, mai jos). A fost un an cu 
premiere, cu reușite, cu provocări, cu întrebări la care vom căuta 
răspunsuri și în 2016, prin noi proiecte. 
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Proiectul „Fii parte la Diversitate!” a adus împreună membrii a 8 
cluburi IMPACT (9 au devenit pe parcurs) din 8 regiuni ale țării 
care au reușit alături de A.R.T. Fusion și FNO să facă o 
campanie națională antidiscriminare care a mobilizat mii de 
oameni din fiecare comunitate și alte câteva mii care au primit 
mesajul - acela de a respecta drepturile omului, diversitatea și 
de a dărâma prejudecăți.

Acesta  a fost scopul proiectului – de a-i face pe acești tinerii să 
prindă curaj și încredere să lupte pentru drepturile lor, dar și 
pentru ale celor din jur atunci când văd că nu le sunt respectate. 
Prin intermediul metodelor oferite în proiect (Bibliotecă Vie, 
animație video și metode ale Campaniei Stradale), membrii au 
ajuns mai aproape de oamenii din comunitatea lor.  Au simțit pe 
pielea lor emoția dată de efectul unei Biblioteci Vii precum și de 
curajul pe care o Campanie Stradală pune accent.

Unul dintre rezultate de care ne mândrim este pachetul de 
resurse: culegerea de povești, raportul de cercetare despe 
Biblioteca Vie și ghidul de Campanie Stradală. Cu toții am fost 
implicați în crearea acestui pachet - de la cules povești, la 
participare în cadrul cercetării sociologice sau propus activități 
realizate în Campaniile Stradale.

Fii parte la Diversitate!                                                                                
(mai 2014 – august 2015)

Partener: Fundația Noi Orizonturi (FNO) – www.noi-orizonturi.ro 
Cluburi IMPACT: IMPACT Arte Oradea, Happynesia Cluj, Pheonix Dej, Miron 
Costin Iași, Români cu normă întreagă – Petroșani, IMPACT AREA – Petroșani, Best 
Hurricane – Uricani, IMPACT Agricol Călărași, IMPACT Maxim Hârșova
Finanțare: Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România (vezi 
site www. Oficial fondong.fdsc.ro)  
Buget: 72, 944 Euro
Acțiuni de strângere de fonduri în cadrul proiectului:
Sponsorizare Oracle – 220 dolari
Cutie donații – 66.55 lei
Evenimente    - 680 lei
Sponsorizări de tip barter - Editura Stephanus, Atelierul Back-up Image, Lasermaxx 
Arena, Visual Expert 

Cu ce ne mândrim cel mai tare la finalul proiectului?

Faptul că în proporție de 90% membrii IMPACT au fost parte din proiect de la 
început până la final  înseamnă pentru noi că au fost motivați și că a fost util pentru 
ei să rămână.
De altfel, mulți dintre ei s-au schimbat la nivel personal, și-au schimbat principiile 
de viață în raport cu ceilalți. 
Precum alții,  Bianca Tatarcan (Club IMPACT “Miron Costin”, Iași) spune : (…)”m-a 
învățat multe lucruri ...cum să fiu cu cei din jur și să stiu să nu judec după aparențe. 
M-am dezvoltat eu personal, mi-am învins temeri cum ar fi vorbitul în public și 
mi-am făcut cei mai faini prieteni”.
În proiectul “Fii parte la Diversitate!” - au luat parte în mod direct și constant 186 
de tineri, 508 voluntari din toată țara și 5028 de cetațeni care au participat la 
activitățile din proiect (9 Biblioteci Vii, 9 Campanii Stradale și 1 eveniment de final).
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Pe parcursul anului 2014, Asociația A.R.T. Fusion a desfășurat 
cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului Youth in 
Action, acțiunea 3.2., proiectul „You are part of this world, be 
part of its future”.

Scopul proiectului a fost crearea unei echipe internaționale de 
multiplicatori de educație globală care să contribuie la 
dezvoltarea comunităților de cetățeni globali și la ei acasă. 
Tocmai de aceea „You are part of this world, be part of its 
future” s-a desfășurat în parteneriat cu asociații din Europa, dar 
și din Africa. Mai precis, participanții au venit din România, 
Estonia, Marea Britanie, Nigeria, Ghana și din Sierra Leone .
Proiectul a inclus o serie de training-uri prin intermediul cărora 
viitorii multiplicatori de educație globală au învățat despre:

- interdepențele globale
- echitate socială și globală
- schimbarea climei
- consumerism și stil de viață sustenabil
- dezvoltarea de abilități în aria metodelor de educație globală 
- încurajarea tinerilor în a fi cetățeni activi, conștienți de rolul 
pe care îl au în comunitatea în care trăiesc, dar și la nivel global

Desigur, au pus în practică tot ceea ce au învățat, astfel, au 
organizat ateliere menite să contribuie la
dezvoltarea comunității de cetățeni globali și la ei în țară.

“You are part of this world, be part of its future”                                                                              
(decembrie 2013 – februarie 2015)

Finanțare: Comisia Europeană, Programul Youth in Action, 3.2
Parteneri: Eesti Erinoorsootöö Ǜhing noOR (Estonia), Youth With a Global Vision 
(UK), Hopespring (Ghana), ACDR (Nigeria), ECIM (Sierra Leone)
Buget: 111, 280 Euro

Calendarul proiectului a fost:
* Training educație globală începători: Sierra Leone  -17-25 mai 2014
* Practice Phase 1 – iunie-septembrie 2014 
* Training educație globală avansați  - România- 20-28 septembrie 2014
* Practice Phase 2 -  octombrie – noiembrie 2014
* Întâlnire de evaluare finală  - Nigeria – 16-20 noiembrie 2014
* Perioadă diseminare rezultate – decembrie 2014 - februarie 2015

Proiectul  „You are part of this world, be part of its future” a adus împreună șase 
ONG-uri din șase țări diferite, care au experiență în educație globală și prin cele 38 
de workshopuri, la care au participat 929 de persoane, au fost formați 22 de 
educatori globali (care au format la rândul lor alte grupuri din comunitățile locale) și 
au fost atinși 6120 de beneficiari indirecți.
Filmul realizat în urma proiectului:
https://www.youtube.com/watch?v=NAg_gqOPZyk
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Ne-am împărțit, timp de un an și jumătate, între șase 
licee din București și am aflat cu ce probleme se 
confruntă elevii și profesorii din generațiile actuale. 
Le-am arătat câteva metode de educație nonformală 
prin care pot discuta și căuta o cale de a rezolva o 
situație.
Credem că este important să încerci și să faci primul 
pas. Apoi veștile se duc mai departe, rezultatele apar – 
mai repede sau în timp și noi realizăm că schimbările 
nu sunt imposibile.

Fie că vorbim despre o situație care implică un șantaj 
emoțional (la care sunt supuși elevi mai slabi de către 
cei care se cred puternici), despre lipsa unei cantine 
într-un liceu, sau despre săli de clasă neechipate 
corespunzător, credem că atât elevii, cât și profesorii 
implicați au înțeles că important  este să aibă inițiativa 
de a schimba un lucru sau un fel de a gândi, acolo unde 
nimeni altcineva nu crede că există vreun remediu.  

“Pornește motorul schimbării în comunitatea ta!”                                                                           
(mai 2014 – februarie 2016)

p r o i e c t e

a.r
.t.

fu
s i o

n

Finanțare: Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
(vezi site www. Oficial fondong.fdsc.ro)  
Partener: Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală – www.fpdl.org 
Buget: 71. 054 Euro
Voluntari implicați în programe de voluntariat  - 187 
Cetățeni care au participat direct în activități organizate în proiect – 699, 
acțiuni comunitare – 26
Acțiuni strângere de fonduri:
Evenimente    - 680 lei
Mara Logistics – 2000 lei

În fiecare dintre cele șase licee – Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, Liceul Teoretic 
„Benjamin Franklin”, Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”, Colegiul 
Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Liceul 
Tehnologic „Elie Radu” – am format câte o echipă de voluntari (elevi și 
profesori) care au lucrat împreună pe durata desfășurării proiectului (mai 
2014 – februarie 2016) pentru a atrage atenția asupra unor situații și 
probleme care afectau atât elevii, cât și profesorii.
Ca metode de lucru am propus:
- Teatrul Forum – care ilustrează o situație reală printr-o scenetă în care 
publicul are ulterior ocazia să intervină și să schimbe cursul acțiunii; 
- PhotoVoice – expoziții foto însoțite de scurte descrieri, care pun în valoare 
un subiect  ce-i preocupă în momentul de față atât pe elevi, cât și pe profesori; 
- Biblioteca Vie – spațiu în care cititorii vin și „împrumută” oameni care se 
confruntă cu situații de discriminare sau cu experiențe în diferite domenii, 
care își împărtășesc poveștile de viață. Sunt povești care pot schimba o 
mentalitate, sparge un stereotip sau pur și simplu pot pune pe gânduri.

Cele trei metode sunt adăpostite sub umbrela organizării comunitare, metodă 
care unește un grup de oameni ce discută despre problemele din comunitatea 
lor. Cum sugerează și denumirea, ei se organizează, aleg problema prioritară și 
încearcă să o rezolve prin mijloace proprii. Împart responsabilități, lucrează în 
echipă și duc situația respectivă mai sus, către cei care ar putea ajuta la ieșirea 
din impas. La mijloc pot fi cereri, petiții și semnături. 
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24 ateliere, clasele V-VIII
Coordonator: Salvați Copiii România, www.sigur.info 

Finanțare:   

Buget A.R.T. Fusion: 780 Euro

Proiectul Sigur.Info este dezvoltat de un Consorțiu format din Salvați Copiii 
Romania –  Coordonator național, FOCUS – Centrul Român pentru Copii 
Dispăruți și Exploatați Sexual și Positive Media, începând cu septembrie 
2008. Proiectul face parte din programul comunitar multianual de 
promovare a utilizării, în condiții de mai mare siguranță a Internet-ului și a 
noilor tehnologii on-line, Safer Internet plus.
Proiectul este dezvoltat prin intermediul a trei componente principale:

 Activitati de conștientizare și de promovare a principiilor unui 
Internet mai sigur.
 O linie de consiliere (Helpline), pentru probleme și conținut 
dăunător întâmpinat pe Internet.
 O linie de raportare (Hotline), pentru raportarea conținutului ilegal 
întâlnit pe paginile web românești.

Prin intermediul atelierelor dezvoltate și susținute de către A.R.T. Fusion s-a 
avut în vedere componenta activității de conștientizare și de promovare a 
principiilor unui internet mai sigur. Astfel, prin folosirea de metode 
non-formale, elevii au înțeles și au învățat atât despre pericolele cât și 
despre beneficiile mediului online. 

Școala Altfel  - Siguranța pe internet Școala Altfel – Educație Globală 

7 ateliere Educație Globală  -Școala Nicolae Titulescu, Școala Gimnazială 
nr. 131 – clasele II-VIII
Buget: - 

Scopul acestor ateliere a fost acela de a dezvolta competențe de baza 
ale unui cetățean global pentru elevi din București.

La sfârșitul atelierelor elevi au:

Cunoștințe
Înțeles paradigma consumerismului la nivelul societății
Cunoscut/înțeles ce consecințe, efecte are consumerismul 

Atitudini
Constientizat rolul lor în cadrul global și interdependențele 
dintre ei și restul lumii
Reflectat la propria persoană ca și consumator
Fost motivați să schimbe ceva în viața lor

Abilități
Pot împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe aceste tematici
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Finanțare: Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
(vezi site www. Oficial fondong.fdsc.ro) 
 
Buget A.R.T. Fusion: 4800 Euro
Acest proiect a adus în prim-plan tinerii din mediul rural, de etnie romă și 
neromă.

Fundaţia PACT în parteneriat cu A.R.T Fusion și patru organizaţii comunitare 
(Asociația Datini, Educație, Cultură Găujani, Asociația Împreună pentru Viitor 
Spanțov, Grupul de inițiativă Valea Corbului şi Grupul de iniţiativă Făcăeni) 
și-au propus să vadă cât de încrezători sunt tinerii romi și români din 
comunităţile rurale mixte (din județele Giurgiu, Călărași, Argeș, Ialomița) și ce 
schimbare vor să aducă în comunitatea în care trăiesc.
Pentru început, 80 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, din cele patru 
comunități rurale menționate, au fost implicați  în activitățile proiectului. 
Biblioteca Vie, Teatru Forum sunt doar câteva metode creative prin care tinerii 
au abordat probleme specifice și nevoi comune pentru a provoca schimbarea 
în mediul rural. 
Câte 20 de tineri din fiecare comunitate (majoritar romi) au participat la 
sesiuni locale de instruire în aceste metode nonformale, iar la finalul acestora 
au pregătit împreună cu organizaţiile comunitare Luna Interculturală 
Comunitară. Acest concept care a reunit aproape 1000 de participanți din 
cele 4 localități au adus în atenţia autorităţilor locale şi nu numai, problemele 
etnicilor romi și a tinerilor din mediul rural.

“Împreună pentru comunitate, indiferent de etnie 
- tinerii din rural provoacă schimbarea” Piesa de rezistență – de la spectator la actor

Coordonator: ProVobis – www.provobis.ro 

Parteneri: Habitat for Humanity România – www.habitat.ro 

Finanțare: Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
(vezi site www. Oficial fondong.fdsc.ro)  

Buget A.R.T. Fusion: 2000 Euro 

Proiectul și-a propus să crească gradul de conștientizare și responsabilitate 
privind dezastrele naturale în 4 comunități rurale vulnerabile din județele Bacău, 
Vrancea, Galați și Buzău, prin aplicarea unei metode educaționale inovative – 
teatrul comunitar-participativ.

Scopul proiectului a fost atins prin dezvoltarea unei piese de teatru 
educaționale și derularea unei caravane teatrale participatorii – piesa de teatru 
pusă în scena de voluntari-actori amatori, urmată de o dezbatere  – în 4 
comunități rurale, prin informarea elevilor de liceu – cu ajutorul unui spot video 
special conceput – privind potențialul rol pe care îl pot juca ca cetățeni pregătiți 
în fața dezastrelor și ca voluntari, printr-o campanie publică online, cât și prin 
măsuri de advocacy adresate autorităților relevante. 
Diseminarea rezultatelor a fost realizată prin intermediul a 12 promotori 
voluntari din județele vulnerabile la dezastre.

ALEA CORBULUI
Rețea de acces la internet și acoperire de 
calitate a semnalului de telefonie mobilă
Post de expert local pe problemele romilor
Înființarea unui al doilea post de mediator 
școlar și de mediator sanitar
SPANȚOV
Angajare mediator școlar
Angajare agent paza unităţi de învăţământ din 
localitate
FĂCĂENI
Angajare mediator scolar
Angajare mediator sanitar.

(noiembrie 2014 - iulie 2015)(iulie 2014 – decembrie 2015)
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Finanțare: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", 
domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața 
muncii".

Coordonator: Agenția Națională Pentru Egalitatea De Șanse între Bărbați și 
Femei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
www.serbarilenormalitatii.ro 

Buget A.R.T. Fusion: 14 000 Euro

”START – o viață de calitate în siguranță” și-a propus dezvoltarea unor măsuri 
integrate cu abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a 
violenței domestice și a traficului de persoane, aducând următoarele 
elemente de noutate:
Prin intermediul acestui proiect s-a înființat ceva concret și la îndemâna 
tuturor, o linie verde non-stop pentru victimele violenței domestice sau ale 
traficului de persoane (0800500333). Până acum erau doar cele ale unor 
ONG-uri, dar cu un program limitat.

De ce A.R.T. Fusion în acest proiect?
Pentru că prin metoda nonformală folosită, Teatru Forum, a fost prezentată o 
situație realistă de violență domestică prin care publicul (autorități locale, 
județene, reprezentanți ai Ministerului Muncii, psihologi, profesori, elevi, 
reprezentanți ai Poliției Române și ai Jandarmeriei etc) au intervenit, au urcat  
pe scenă, au propus soluții în vederea schimbării acestei situații de opresiune.
Caravana națională ”START – o viață de calitate în siguranță” a ajuns în 56 de 
orașe din România, iar în 28 dintre acestea a fost jucată piesa de Teatru Forum 
“Nu mai da!” care a venit în program imediat după dezbaterile despre 
fenomenul violenței domestice ținute de către reprezentanții menționați mai 
sus.

“START – o viață de calitate în siguranță!”

(octombrie - decembrie 2015)
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V. Cine a făcut posibil?

Ceea ce este A.R.T. Fusion astăzi se datorează anumitor persoane cheie care au 
fost parte în mod constant la dezvoltarea asociației – membrii fondatori, dar și 
celor care s-au alăturat pe parcurs spre îndeplinirea misiunii și viziunii A.R.T. 
Fusion.
Pentru cele realizate în 2015,  multe gânduri bune și mulțumiri avem de transmis 
către:

● Birou                                                                                                 
Ana-Maria Ilie (Coordonatoare Proiect)                                        
Ancuța Iosif (PR și Comunicare)                                                        
Alexandra Duma (Fundraising)                                                           
Alexandra Tomescu (Coordonatoare Campanii 
Stradale)             
Diana Grecu (Fundraising)                                                           
Gabriela Teodorescu-Dinu (Coordonatoare 
Teatru Opresați)       
Oana Mucea (Director Executiv)                                                        
Oana Voncick (PR și Comunicare)

●  Board
Andreea Loredana Tudorache                     
Carmen Marcu
Cristina Stan
Denisa Ionescu
Maria Butyka- Neagu
Miche Marcu
Roxana Turcu

● Sponsori, donatori            
Mara Logistics
Oracle                                                                                                
Editura Stephanus          
Atelier Back-up Image
LasserMaxx Arena
Visual Expert
*Celor 65 de persoane care au redirecționat 2% din impozit

● Interni                                                                                                 
Andreea Voicu (Practică Cercetare Sociologică)                           
Daniela Gheorge (Comunicare)
Ioana Ungureanu (Comunicare)                                                 
Sergiu Mucea (Coordonator Voluntari)
Zenaida Andreica (Comunicare și Fundraising)

● Voluntari
(Celor mulți și inimoși) 
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Date de contact

A.R.T. Fusion 
Atitudine, Realitate, Tineret
Tu esti motorul schimbarii!

Adresa: Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6, sector 2, 
Bucuresti, Romania

 www.artfusion.ro 
 
 art_fusion_romania@yahoo.com  
 
 0733482789

 www.facebook.com/voluntar.artfusion

@

VI. Ce ne propunem în 2016

2015  a fost un an plin de voie bună, momente grele, 
proiecte și provocări diverse. Lecții multe am învățat, pe 
viitor musai de urmat.
Ca parte din strategia pe 2016 și pe baza experienței 
din trecut, ne propunem:

● Asociația A.R.T. Fusion să devină mai cunoscută ca 
centru de resurse – prin manualele create și expertiza 
asociației.

● Continuarea parteneriatelor cu autoritați și instituții 
publice.

● Oferirea de servicii (spre exemplu, cursuri Teatru 
Forum, ateliere Educație Globală)

● Atragere donatori privați

● Campanie 2% și 20%

● Diversificare surse de finanțare

● Îmbunătățirea modului în care facem vizibilitate și 
diseminare

● Susținerea și încurajarea de evenimente desfășurate 
în mod responsabil
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