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Despre Asociația A.R.T. Fusion
A.R.T. Fusion în 2016 

– cum am contribuit la îndeplinirea misiunii -

1. 2.

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.

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.

În 2016 am continuat și finalizat 
proiectul  „Pornește motorul 
schimbării în comunitatea ta!” și am 
vorbit 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. În 2016 am tras linie și 

am evaluat rezultatele, am sărbătorit 
realizările și ne-am propus să 
continuăm să schimbăm comunități 
prin curajul de a aduce în față 
problemele și de a căuta soluții. 
Tot în 2016 am mers în școli și am 
ilustrat prin teatru forum situații 
problematice și provocări din viața 
adolescenților, cum ar fi bullying-
ul, tensiunile din familie și tentația 
consumului de droguri. A fost 
un an cu premiere, cu reușite, cu 
provocări, cu întrebări la care vom 
căuta răspunsuri și în 2017, prin noi 
proiecte. 
Proiectele internaționale au fost și 
ele parte din activitatea noastră, 
stimularea oamenilor de a deveni 
cetățeni globali și transferul de 
metode concrete prin care putem 
deveni responsabili în acțiunile 
noastre. 



Proiecte coordonate în 2016 

3.

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

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

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.
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 cu experiențe în diferite domenii, 
care-și 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. 

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.

Finanțare:  Comisia Europeană, 
                 Programul Erasmus+, 
                 KA2 – Capacity Building

Parteneri:  Associazione Culturale Ombre (Italia),
                 Asociatia Luarte (Mozambique),
                 Ecoherencia SCA (Spania), ACET TOGO (Togo), 
                 Tanzania Youth Cultural Organization (Tanzania) 

Buget: 134 826 euro

“Worlds Future in Your Actions”
martie 2016 – octombrie 2017



Acest proiect a fost creat de către A.R.T. Fusion pentru a 
răspunde unei nevoi detectate în sociatatea globală, în 
care eforturile de cooperare între structurile de tineret, 

schimburile și inițiativele comune dintre nord și sud 
nu sunt suficient de susținute. “Worlds Future in Your 
Actions” oferă oportunitatea lucrătorilor de tineret și 

liderilor să exploreze în profunzime subiecte globale ce 
țin de interdependențe și sustenabilitate, dar și cum ceste 

dimensiuni importante pot fi aduse în munca noastră.

Printre obiectivele specific ale 
proiectului se regăsesc:

• Declanșarea unor procese 
de schimbare organizațională în cadrul 
organizațiilor de tineret (pentru a avea o 
organizație ”verde” și sustenabilă, pentru 
a implementa proiecte și activități mai 
sustenabile și etice, pentru a aborda subiecte 
globale în cadrul proiectelor lor)

• Creșterea nivelului de calitate 
și profesionalism în cadrul proiectelor 
locale și internaționale (cu accent pe cele 
intercontinental) derulate de organizațiile de 
tineret implicate

• Încurajarea organizațiilor de tineret să iși 
diversifice abordarea în lucrul cu tinerii prin inspirația 
primită în cadrul schimburilor de bune practice în 
lucrul cu tinerii (în context intercontinental)

• Creșterea nivelului de cunoștințe 
în rândul lucrătorilor de tineret pe subiecte 
ca: interdependențe globale (din perspective 
cultural, economic și politică), post agenda 
2015, justiție social și global, învățare 
interculturală, drepturile omului, schimbarea 
climei și alte subiecte legate de mediu, 
consum responsabil și stil de viață sustenabil, 
dezvoltare sustenabilă 

• Dezvoltarea competențelor în 
rândul lucrătorilor de tineret de a gestiona 
metode de educație global: învățare 
experențială, metode de educație non-
formală

• Stimularea internalizării valorilor 
globale (solidaritate, conștiință global, 
responsabilitate etc) de către tineri și lucrătorii 
de tineret



Etapele proiectului:

1. 

Primul curs de formare în 
Maputo – Mozambic între 14 și 
24 iulie 2016 pentru dezvoltarea 
de competențe de bază în 
cetățenia globală, educația 
globală și facilitare

2. 

Faza de practică 1 între august 
și noimebrie 2016, în care toți 
multiplicatorii s-au întors în  
comunitatea lor și au pregătit și 
implementat ateliere de educație 
globală pentru cel 950 de 
persoane

3.
 

Cel de-al doilea curs de 
formare pentru dezvoltarea 
de competențe avansate în 
educație global între 1 si 11 
decembrie 2016 în Romania; 

pe baza perioadei de practică, 
multiplicatorii au luat parte la 
un curs intensiv de completare 
a competențelor în educație 
globală

4.

 
Faza de practică 2 între ianuarie 
și martie 2017 – multiplicatorii își 
continuă practica și vor avea de 
pregătit și implementat ateliere 
de educație globală pentru 
cel puțin 100 de persoane per 
organizație.

5. 

Întâlnire de evaluare în iunie 
2017, în Spania, la care va 
participa câte un multiplicator 
din fiecare țară

Mai multe despre ce înseamnă 
educație globală, accesați link-ul:
http://artfusion.ro/index.php/ro/despre/
responsabilitate-globala/

Finanțare:  OMV Petrom

Buget: 21.000 RON

“Voluntariatul – o schimbare pentru comunitate”
martie 2016 – decembrie 2016



În aprilie 2016 începeam proiectul de 
dezvoltare comunitară „Voluntariatul 
- o schimbare pentru comunitate”, 
derulat cu sprijinul OMV Petrom în 
beneficiul a 11 comunități din 4 județe 
din zona de sud a țării în care OMV 
Petrom își desfășoară activitatea.

Echipa A.R.T. Fusion a susținut pe 
parcursul a 4 săptămâni, în două locații,  
Bolintin Vale și Videle, 8 ateliere (4 în 
fiecare dintre cele două) la care au 
participat 52 de persoane din cele 11 
comunități Bolintin Vale, Poeni, Videle, 
Roata de Jos, Vânătorii Mici, Ștefan cel 
Mare, Găiseni, Clejani, Potlogi, Corbii 
Mari și Florești - Stoenești

Scopul proiectului a fost acela de a 
creşte gradul de implicare al cetațenilor: 
tineri, reprezentanţi ai şcolilor şi liceelor, 
organizaţiilor neguvernamentale, 
reprezentanți ai inițiativelor civice locale, 
din comunitățile amintite, în inițiative 
de voluntariat și acțiuni în beneficiul 
comunităților din care provin ca mod de 
implicare în comunitate şi de contribuție 
la dezvoltarea acesteia. 

Astfel oamenii din comunitate s-au 
reunit în ateliere de lucru pentru a 
înţelege ce este voluntariatul şi cum 
pot ei deveni voluntari în organizaţii, 

avantajele voluntariatului şi activităţi 
concrete de implicare, cum pot ei iniția 
noi proiecte sau crește asociativitatea 
prin crearea de organizații non-
guvernamentale.

După ce atelierele s-au finalizat, 
participanții s-au întors în comunitățile 
lor cu o idee de proiect și cu un plan 
bine pus la punct de implementare. 
Au avut la dispoziție aproape o lună și 
jumătate să demonstreze că își doresc 
să facă o schimbare pentru comunitatea 
lor și că planul poate fi aplicat.

Pe 5 august ne-am întâlnit la 
Bolintin Vale cu toți participanții 
care au alcatuit echipe reprezentative 
pentru comunitățile din care provin  și 
fiecare ne-a povestit cum a decurs 
implementarea proiectului lor. 
De la amenajarea unui spațiu pentru 
petrecerea timpului din pauze, la 
renovarea bibliotecii școlare și până 
la organizarea unui eveniment de 
cinci zile pentru promovarea unui 
stil de viață sănătos și a sportului, 
toate acestea - și încă multe altele - 
au fost povești rezultate din dorința 
oamenilor de a se implica voluntar 
și de a da un exemplu celorlalți că se 
poate.

Colaborări 

4.

“Theatre as a tool for social change”

Între 5 și 11 iulie 2016, în Spania a 
avut loc seminarul pentru schimb 
de bune practici în domeniul 
teatrului social ”Theatre as a tool 
for social change”, în care A.R.T. 
Fusion a fost partener și la care 
am contribuit cu experiența celor 
doi participanți în diferite forme 
ale teatrului social: teatru forum, 
teatru imagine, teatru legislativ și 
politic etc. 
Proiectul a fost finanțat de 
Comisia Europeană, prin 

programul Erasmus + și derulat 
de asociația Pirineus Creatius. 
Seminarul Theatre as a Tool for 
Social Change a adus împreună 
lucrători de tineret, educatori, 
actori și voluntary ce folosesc 
teatrul ca un instrument în 
practical or, în La Seu d’Urgell 
ăn iulie 2016. Proiectul este 
coordonat de Associació 
Pirineus Creatius (Catalonia, 
Spain), asociație specializată 
în dezvoltarea personal și 



incluziunea social a tinerilor prin 
activități artistice și creative. 
Proiectul a implicat 8 organizații 
din 6 țări europene: Spania 
(Pirineus Creatius, La Nave 
Va), Franța (Compagnie 
Duanama), Irlanda 
(Crooked House Theatre 
Company, Eolas Soileir), 
Danemanca(Teaterskolen 
Kastali’a), România (A.R.T. 
Fusion Association) și Bulgaria 
(AIMI the STUDIOS) și constă 

în realizarea unui laborator de 
experiențe, dezbateri, explorare 
a empatiei prin ateliere, stabilirea 
bazelor pentru viitore colaborări 
și realizarea unui toolkit. 

Evenimentul a oferit 
oportunitatea pentru lucrătorii 
din organizațiile participante 
de a-și îmbogăți experiența cu 
noi cunoștințe, de a stabili noi 
parteneriate și de a împărtăși 
ceea ce fac. 

“Power of theatre-Act your Human Rights”

Proiectul are ca scop abilitarea 
celor 8 asociații de tineret 
din UE și Balcanii de Vest 
care lucrează în domeniul 
drepturilor omului și 
incluziunii prin sprijinirea 
lucrătorilor tineri cu diferite 
instrumente eficiente 
de teatru, schimburi de 
experiență și de idei pentru 
sporirea calității muncii de 
tineret.

Obiectivele stabilite în colaborare 
cu partenerii din consorțiu:

* Creșterea înțelegerii asupra 
educației pentru drepturile omului 
și promovarea incluziunii în rândul 
lucrătorilor de tineret / activiștilor 

care folosesc teatrul ca un 
instrument de împuternicire



* Oferirea către lucrătorii de tineret 
de informații și cunoștințe cu 

privire la diferite forme de teatru 
ca instrument de intervenție și 

includerea tinerilor cu oportunități 
sociale reduse

* Explorarea conceptului de 
xenofobie, a problemelor legate de 
discriminare și de intoleranță și de 
a oferi participanților o abordare 

metodologică clară cum să le 
abordeze prin activitatea pentru 

tineret

* Promovarea tehnicii InnoLab, a 
teatrului și abordarea educației 

non-formale între practicienii care 
lucrează cu tinerii cu oportunități 

reduse

Acest proiect  a inclus trei activități 
principale:

Activitatea 1

- Curs de formare privind 
drepturile omului, educație 
și incluziune, folosind 
instrumente de teatru – 
între 3 şi11 mai 2016 Durres, 
Albania, cu 32 de participanți 
(4 participanți pentru fiecare 
organizație).

Activitatea 2

- Schimb de tineri: Incluziune  
si educatie pentru drepturile 
omului - 3-11 iunie 2016 în 
Pogradec, Albania, cu 40 de 
participanți

Activitatea 3

- Seminar: Schimbul de practici 
și cele mai bune experiențe în 
rândul lucrătorilor de tineret 
cu experiență (24 lucrători 
în domeniul tineretului) în 
domeniul Drepturilor Omului 
în 3-9 septembrie 2016, Struga, 
FYROM Macedonia.

Partea inovatoare a proiectului 
va fi de a prezenta experiența 
InnoLab.

Organizație Y4S împreună cu 
TDM 2000 Italia și Zenith Group 
sunt în proces de construire și 
de lucru cu tinerii în propriul 
“InnoLab”.

După  activitățile internaționale 
participanții au pregătit 
workshop-uri / training-uri în 
cadrul comunităților locale, pe 
teme legate de educaţia pentru 
drepturile omului și de teatru.

“New Migrations – Active Inclusion”

Proiectul realizat de asociația 
Bel Quel (Italia) s-a născut din 
nevoia de a acționa în privința 
integrării și acceptării migranților 
în contextul variat al comunității 
europene. 

Prin acest proiect s-a creat o 
oportunitate pentru discuții și 
împărtășirea bunelor practici în 
diferite grupuri de persoane ce 

experimentează aceeași situație 
în realitatea lor. 

Aceste bune practici au fost 
împărtășite, evaluate și replicate 
în diferite contexte europene în 
cadul schimbului de tineri din 
perioada 5-13 septembrie 2016 în 
Bologna, Italia.



“Everyday Ecology – Small Steps to Create Change” “Connector 2016”

Everyday Ecology a fost un 
training internațional ce a avut 
loc într-o zona rurală a Franței 
și ale cărui obiective principale 
au fost creșterea conștiinței 
participanților în legătură cu 
necesitatea de a trece la un 
stil de viață mai sănătos și 
respectuos față de natură și ei 
înșiși. Ca parte a programului au 
avut loc diferite ateliere teoretice 
și practice în legătură cu tematici 
ca: risipa, mancare și agricultură, 
energie electrică. 

Din partea A.R.T. Fusion au 
participat 3 tineri care prin 
implicarea în atelierele teoretice 
au fost ghidați în înțelegerea 
situațiilor legate de mediu 
care se află în spatele fiecăreia 
dintre aceste trei mari teme. 
Atelierele practice au subliniat 
partea teoretică prin mijloace 
concrete ce pot fi folosite pentru 
reducerea amprentei ecologice 
în viața zilnică. Cursul a avut 
loc în perioada 28 septembrie 
– 9 octombrie 2016 în Aurel, 
Franța. 

A treia ediție a Connector-ului nu 
a trecut fără a ne implica. Teatru 
Forum și Biblioteca Vie au fost 
metodele pe care ne-am dorit să 
le arătăm și să le transferăm celor 
care au participat la ateliere și la 
performance-uri. 

Între 5 și 11 iulie peste 200 
de persoane s-au adunat, cu 
dorința de învățare, în București, 
la Universitatea Româno-
Americană, unde s-au implicat în 
ateliere dintre cele mai diverse, 
două dintre ele fiind facilitate de 
traineri ai Asociației A.R.T. Fusion: 

Gabriela Dinu-Teodorescu 
(Teatru Forum) și Roxana Turcu 
(Biblioteca Vie).

Tema piesei din acest an a fost 
abuzul în relația de cuplu, acel 
abuz uneori atât de subtil încât 
poate trece neobservat dacă 
nu te asculți pe tine și simți că 
posesivitatea, controlul, șantajul, 
manipularea și îngrădirea 
libertății sub pretextul iubirii 
reprezintă de fapt un abuz cu 
consecințe dureroase.



„Festivalul Zilele Africii” - Ediția I- 25-28 mai

“Laboratorul de Educație Nonformală” – ediția a 7-a

25 mai este 
Ziua Internațională a Africii, 
o zi de sărbătoare și de celebrare 
a rolului continentului, diversității, 
bogăției culturale și spirituale pe 
care o aduce în contextul Global.

Asociația Ikhaya Drum și partenerii 
săi au hotărât ca în acest an, nu 
numai o zi ci 4 zile să fie dedicate 
Africii prin organizarea „Festivalului 
Zilele Africii” , aflat la prima ediție.

Acest festival și-a propus, în primul 
rând, să aducă aproape de publicul 
larg din București (și România) 
muzica și alte forme de artă 
tradițională africană. 

De altfel, să contribuie la schimbarea 
mentalităților și prejudecăților 
care adesea există în România la 
adresa continentului African și a 
persoanelor de origine africană.

Așa cum ne-am obișnuit, aici 
metodele nonformale își fac 
simțită prezența în suflete ca mai 
apoi să ajungă în comunități din 
toată țara.
Tematica acestui laborator are 
în centru campania #FărăUră 
promovând respectul pentru 
diversitate, combaterea 

discursului instigator la ură în 
spațiul public, antidiscriminarea.
Noi am participat și am dat mai 
departe metodele Biblioteca Vie 
și Teatru Forum.

Eveniment organizat de 
Ministerul Tineretului și Sportului-
România. 



“ACTION CHANGES THINGS- ACT” “Școala Altfel”

Scopul acestui proiect 
a fost îmbunătățirea 
capacității sectorului 

de tineret de a 
crește participarea și 
implicarea tinerilor în 
procesele sociale și în 

schimbare.

Structura proiectului:

- Primul training 
rezidențial pentru 

dezvoltarea 
comptențelor de 

bază în metodologia 
teatrului celor 

opresați (Teatru 
Imagine si Teatru 

Forum) în Norvegia, 
Balestrand, 30 mai – 

7 iunie 2016.

- Faza 1 de 
practică în fiecare 

comunitate (fiecare 
echipă a pregătit 

și implementat o 
reprezentație de 

Teatru Forum pe o 
temă relevant pentru 

comunitatea locală, 
care a implicat între 

15-20 de tineri, cu 
ajutorul manualului 

de support și 
coaching-ului din 
partea echipei de 

trainer.

- Evaluare 
intermediară (online)

- Cel de-al doilea 
training rezidențial 

pentru dezvoltarea de 
competențe avansate 

în metodologia 
teatrului celor 

opresați în România, 

Bușteni între 2 și 11 
septembrie 2016.

- Cea de-a doua 
fază de practică în 
care fiecare echipă 
va avea de pregătit 

și implementat 
o versiune 

îmbunătățită a 
reprezentației de 

Teatru Forum.

 
- Evaluare pe termen 
scurt și lung – online.

- Follow-up în 
fiecare comunitate și 

internațional.

Pentru că începând cu acest an 
fiecare școală are posibilitatea de 
a-și alege perioada din an în care 
să deruleze Săptămâna Altfel,    

în 2016  am avut două momente 
în care am făcut activități în licee, 
cu liceeni și nu numai.

Prima parte – aprilie 2016

O echipă frumoasă de liceeni din 
Liceul Tehnologic Dragomir 
Hurmuzescu și Liceul Teoretic 
Banjamin Franklin au pus pe roate 
o piesă despre eterna poveste din 
licee: bullying sau hărțuire.

Povestea avea în centru o persoană 
care opresată pe baza faptului 
că asculta muzică rock, fiind 
discriminată și abuzată verbal 
și emoțional. Spre finalul piesei 
se închide din ce în ce mai mult în 
ea, nu mai comunică nici chiar cu 



prietena ei cea mai bună, începe 
să fumeze, are trăiri depresive și 
gânduri negre îi trec prin minte. 
Situația, așa cum au văzut-o și 
spectatorii conținea un risc ca eleva  
să încerce să se sinucidă. Consecința 
luată din realitate, din viața unei fete 
care ajunge să creadă că nu mai 
există o ieșire.

Reprezentatiile au fost în Liceul 
Teoretic Benjamin Frankilin din 
București, Colegiul Tehnic de 
Aeronautica Henri Coanda tot din 
București și Colegiul Tehnic Ion 
Creangă din Târgu Neamț în luna 
aprilie 2016. 

Similarități și diferențe între ideile 
de schimbare în funcție de locul 
unde am jucat. Ce a fost notabil 
este intervenția asupra profesorului, 
căruia în București i-au dat putere să 
oprească comportamentele abuzive 
și să ia măsuri, dar i-au mai dat un 
instrument de control: nota. La Târgu 
Neamț elevii au fost concentrați 
pe comportament, pe care l-au 
considerat inadecvat și intolerabil 
într-o instituție de învățământ.

Mai multe detalii despre piesă, accesați: 
http://artfusion.ro/index.php/ro/stiri/tergu-
neam-539-537-i-bucure-537-ti-536-coala-
altfel-cu-teatru-forum/

În luna octombrie am dat curs unei 
dorințe mai vechi de a crea o echipă 
de teatru educațional, împreună cu 
care să punem în scenă piese de 
teatru (forum, social, educațional, 
comunitar etc.) pe tematici care 
prezintă interes pentru noi sau care 
sunt semnalate și cerute de alții. 
Au fost două reprezentații, una în 
Târgu Neamț la Casa de Cultură și 
una în Liceul Tehnologic Dragomir 
Hurmuzescu din București. 
Rezultatele pot fi măsurate în 
peste 350 de elevi și profesori 
care s-au implicat în poveste 
și au dorit să schimbe destinul 

personajului propus de noi prin 
măsuri mai restrictive, mai directe 
(interzicerea ieșirii din casă, refuzul 
mamei de a-I da bani, iubita care 
îl părăsește) sau mai conciliante și 
suportive (discuții ale profesoarei 
cu elevul și cu mama, discuții ale 
prietenei). Realitatea din piesă nu 
este departe de cea a liceenilor, 
care se simt neînțeleși, trăiesc intens 
tot ce li se întâmplă și de multe 
ori nu au un sprijin în familie sau 
în prieteni și caută modalități prin 
care să depășească situațiile dificile, 
modalități nu întotdeauna sănătoase 
și sigure. 

În luna august Gabriela și Alexandra 
au fost facilitatoarele taberei de vară 
organizată de Ministerul Tineretului 
și Sportului la Eforie Nord pe tema 
voluntariatului.
Tineri din toată țara (24) au aflat 
despre legea voluntariatului, 

managementul voluntarilor, cum 
pot scrie proiecte adaptate grupului 
țintă cu care lucrează și cum pot 
continua să fie voluntari și să aducă 
bucurie și schimbare în viețile 
celorlalți. 

A doua parte – octombrie/noiembrie 2016

“Tabăra de vară”



Cine a făcut posibil?

5.

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 2016,  multe gânduri bune și mulțumiri avem de transmis către:

Birou
Ana-Maria Ilie (Directoare Executivă )
Alexandra Tomescu (Coordonatoare 
Campanii Stradale)          
Gabriela Teodorescu-Dinu (Coordonatoare 
Teatru social)
Oana Mucea – Coordonatoare proiect

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

Voluntari
(Celor mulți și inimoși)

Sponsori, donatori            
Mara Logistics
Editura Stephanus          
*Celor 56 de persoane care au redirecționat 
2% din impozit



Ce ne propunem în 2017

6.

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

Continuarea parteneriatelor cu 
autoritați, instituții publice.

Oferirea de servicii (ex. 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

2016  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 2017 și pe baza experienței din trecut, 
ne propunem:


