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despre Asociația

A.R.T. Fusion



A.R.T. Fusion a luat naștere în anul 2005 din
dorința de a face o schimbare și din pasiune
pentru Teatru Forum.
Activitățiile noastre se împart pe două mari
dimensiuni: responsabilitate socială și
responsabilitate globală care sunt în acord cu
viziunea și misiunea noastră.
 
Viziunea noastră este aceea în care fiecare
este conștient/ă de rolul său în societate la
nivel global și aduce o contribuție pozitivă în
lumea în care vrea să trăiască
 
Misiunea noastră este aceea de a crea
schimbare socială prin responsabilizarea
oamenilor din comunitate.
 
Prin proiectele noastre activăm oameni, îi
facem conștienți de rolul lor în societate, le
redăm încrederea, îi deschidem către
comunicare și îi determinăm prin metode
participative să ia atitudine față de
problemele din comunitate. 
 
ne dorim să creștem nivelul de participare
activă în rândul oamenilor în abordarea
problemelor globale
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A.R.T. Fusion în 2019
cum am contribuit la 
îndeplinirea misiunii
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Un an 2019 care a trecut ca vântul și ca gândul, cu

activități multiple și diverse, proiecte în mediul rural,

urban, în țară și peste hotare. Proiectele principale din

2018 au fost continuate în 2019 pe tematici precum

dezvoltare comunitară, intervenție socială prin

metodologia Teatrului celor Opresați, promovarea

drepturilor omului si a antidiscriminării , inițiere si

explorare a proceselor de dezvoltare de politici publice

și campanii de advocacy. Parteneriatele, ca întodeauna,

aduc perspective noi, dar și acea stabilitate pe care ne

bucurăm să o avem cu câteva dintre cele strategice. 

Noutatea acestui an  a fost inițierea unei demers de

advocacy pe violența de gen și mai ales, pe analiza și

monitorizarea ordinului de protecție, ca instrument de

prevenție și combatere a violenței în familie. Continuăm

să răspundem promt și pozitiv invitațiilor de susținere

de activități sub formă de evenimente și ateliere de

educație non formală care ne aduc mai aproape de

viziunea noastră în care fiecare persoană să acționeze

responsabil și  conștient în raport cu respectarea

drepturilor omului și a justiției sociale. Te invităm să

parcurgi conținutul acestui raport pentru detaliile de

esență.” 

 

Ana-Maria Ilie, directoare executivă



Using Theatre
to Make Politics

“Using Theatre to Make Politics” este un proiect care vizează
capacitarea a șase organizații de tineret în ceea ce privește creșterea
nivelului participării civice și implicării tinerilor în diverse procese
democratice și de elaborare de politici. Acest lucru se va realiza prin
introducerea unor metode inovatoare, cum ar fi Teatrul Legislativ și
Teatrul Ziar.

 
 
 

12.10.2018- 11.10.2020
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1. Întâlnirea de inițiere a proiectului- decembrie 2018; 
 
2. Primul curs de formare- dezvoltarea de competențe în metoda
Teatru Legislativ- mai, 2019;
 
3. Prima perioadă de practică în țara de origine- se implimentează
evenimente de teatru legislativ- mai- decembrie 2019;
 
4.  Al doilea curs de formare- analizarea perioadei de practică,
dezvoltarea de competențe în metoda Teatru Ziar- decembrie 2019,
România;
 
5. A doua perioadă de practică- aplicarea celor învățate la al doilea
trainig în țara de origine- decembrie 2019- iulie 2020
 
6. Festivalul Teatrului celor Opresați- Ungaria, iulie 2020;
 
7. Evaluarea de final a proiectului- septembrie 2020, Norvegia;

coordonare

Activitățile proiectului



Finanțare
Uniunea Europeană, prin

programul Erasmus+
 

Parteneri:
 

Inter Alia (Grecia)
 

SNRDIMU (Polonia), 
 

Teatro Metaphora (Portugalia)
 

Creative Connections (Norvegia),
 

Hang-Kép Kulturális Egyesület
(Ungaria), 

 
Buget total: 301,526 euro

 
 

Proiectul va capacita

organizațiile partenere în

domeniul promovării și

elaborării politicilor și va

conduce la dezvoltarea unor

atitudini proactive puternice și a

unui sentiment de inițiativă atât

în   rândul partenerilor, cât și al

beneficiarilor.

La ce ne așteptăm?
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Pregătim oameni
pentru un viitor 
mai bun

 
Scopul acestui proiect a fost întărirea parteneriatului între școală
și părinți (profesori, elevi și părinți) în beneficiul dezvoltării
viitorilor experți de care societatea românească are nevoie.
 
Proiectul a vizat un grup de beneficiari formați din 100 de elevi 
ai claselor a VII-a și  a-VIII-a din comunitățile Corbii Mari, 
Potlogi și Cosmești, 50 de cadre didactice și 50 de părinți din
comunitățile participante la proiect. 

1. Ateliere de formare pentru profesori în metode creative de predare
 
2. Ateliere pentru părinți de dezvoltare a competențelor de comunicare și
relaționare și atragerea lor ca actori activi în procesul educațional
 
3. Ateliere de orientare vocațională și mentorat pentru elevi cu scopul creșterii
interesului și  atractivității școlii și corelarea cu viața profesională viitoare

August 2018- octombrie 2019

Activități
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Printre rezultatele proiectului se

numără: 

 

➡ 3 cafenele publice pentru

evaluarea nevoilor;

➡ 9 ateliere pentru profesori

pentru dezvoltarea

competențelor de predare

creativă; 

➡ 9 ateliere pentru părinți

pentru dezvoltare

competențelor de comunicare și

relaționare;

➡ 9 ateliere pentru elevi de

orientare vocațională;

➡ 3 ateliere profesori-părinți-

elevi;

➡ 3 evenimente locale create de

părinți, profesori și elevi la care

au participat peste 150 de

persoane;

➡ Un eveniment final de

evaluare a impactului

proiectului;

finanțare: OMV Petrom
 

buget total: 33750 lei

REZULTATE:
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Asociația A.R.T. Fusion împreună cu partenerii săi, a dezvoltat acest
proiect pentru a răspunde diferitelor nevoi identificate în țările și
regiunile organizațiilor partenere. În domeniul tineret, există o lipsă
de competențe avansate în utilizarea de metode practice ce vizează
îmbunătățirea activității persoanelor din grupul țintă.
 
Scopul principal al acestui proiect a fost capacitarea organizațiilor de
tineret în ceea ce privește participarea și implicarea
tinerilor/tinerelor în procesele și schimbările sociale;
 
Principalii beneficiari ai proiectului (32 de lucrători de tineret) au
luat parte la un curs de formare pe termen lung, axat pe dezvoltarea
competențelor practice de lucru în metodologia Teatru celor
Opresați.

You are the 
engine of change

1.12.2017-1.11.2019

Rezultate
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• O rețea de organizații puternice, competente în Teatrul celor
Opresați de pe 2 continente (Africa și Europa).
• 32 de multiplicatori care sunt practicieni încrezători și
independenți în Teatrul celor Opresați. 
• 120 de voluntari care s-au implicat în reprezentațiile locale ca
actori și membri în echipă.
• 52 de spectacole (Teatru Forum, Teatru Ziar și Teatru Invizibil)
implementate în 8 țări.
 coordonare



Finanțare
Uniunea Europeană, prin

programul Erasmus+
 

Partener:
Ravnovesie-Bulgaria,

YELI-Burundi, 
VACK-Kenya,

 Befo-Letonia, 
 ACDR-Nigeria, 

Teatro Metaphora-
Portugalia, 

TAYCO-Tanzania.
 
 

Buget total: 145872 euro

 

•2400 de spectatori, în mare

parte tineri care au luat parte

la procesul interactiv și au

explorat situații de opresiune

din viața lor.

• 53 de parteneri locali,

precum școli, instituții de

servicii sociale, centre de

tineret, centre de plasament,

alți membri ai societății civile,

mass-media și autorități

locale.

• 9200 de beneficiari

indirecti.• Un manual pentru

sprijinirea lucrătorilor de

tineret în metodologia

Teatrului celor Opresați.
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Through the 
lens of the other

Proiectul își propune să introducă și să exploreze noi
modalități de înțelegere și abordare a discriminării în 
Europa. Teoriile critice din științele sociale explică, prin
conceptul de intersecționalitate ca anumite concepte
(xenofobie, sexism, homofobie, etc.) sunt interconectate.
Proiectul își dorește să contribuie la formarea unei societăți
europene tolerante 
față de grupurile vulnerabile, marginalizate și oprimate printr-
o abordare holistică a comportamentului discriminatoriu.

noiembrie 2018-octombrie 2020

Curs de formare- intersectionalitate si video making- aprilie

2019, România

Schimb de tineri- septembrie 2019, Malta

Evaluare pe termen scurt și Festivalul Incluziunii- februarie

2019, Grecia

Schimb de tineri- 2020, Ungaria

Întâlnire finală de încheiere a proiectului-2020, Turcia

Activități
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finanțare: Uniunea
Europeană, prin programul

Erasmus+ 
 

buget total: 499,053.35 euro
 
 

PARTENERI: 
Inter Alia, Greece – Project

Coordonator
 

Prism – Promozione
Internazionale Sicilia -

Mondo, Italy
 

Cross Culture International
Foundation - CCIF, Malta

 
Sinop Egitim Programlari Ve

Evrensel Ve Kulturel
Aktiviteler, Turkey

 
Thessaloniki Pride, Greece

 
Institut fur Roma und 

Minderheiten Ev, Germany
 

EU Diaspora Council, Sweden
 

Az emberseg erejevel – CUM
VIRTUTE HUMANITATIS,

Hungary
 

Free Youth Centre, Bulgaria
DimosG. Karaiskaki, Greece

 
EU15 Ltd, United Kingdom
Sirius Training CIC, United

Kingdom
 

Fundacio Catalunya
Voluntaria, Spain
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Impreună pentru
o viață mai bună

Obiectivul principal al proiectului este scăderea  riscului 
de sărăcie și excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc
în  zone marginalizate în care există  populație roma 
din comuna Varăști, judetul Giurgiu. 
 

05 martie 2018- 04 martie 2021

ateliere de teatru social;
cinema în aer liber;
luna multiculturalității (utilizarea de metode și tehnici non-formale
de intervenție socială (teatru, biblioteca vie, animație stradala, 
reciclare creativa)
povești tradiționale din comunitate (vor fi culese 40 de povesti

tabăra multiculturalității.

 de la copii si adulti pe parcursul celor 2 ani (2019 si 2020) și
valorificate prin intermediul unei reviste/broșuri ce va cuprinde 20
dintre poveștile culese si al unui material audio/video cu celelalte 20
de povesti);

Activități
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    In the footsteps 
of a migrant

 Prin acest proiect ne-am propus să creștem gradul de conștientizare în
societate cu privire la complexitatea procesului de migrație și la dificultățile
cu care se confruntă migranții și refugiații.
 
Scopul nostru este de a dezvolta un joc de rol ca metodă eficientă în
sensibilizarea oamenilor despre prejudecățile și stereotipurile cetățeniilor,
apelând la empatia oamenilor. Jocul de rol ne dorim să sensibilizeze
publicul cu privire la realitatea complexă a procedurilor de azil, a politicilor
de migrație, a controlului la frontiere și a rolului mass-mediei. 
 
Grupul țintă  al proiectului este format din multiplicatori în domeniul
educației non-formale și formale care pot folosi jocul în munca lor zilnică
cu tinerii, adulții, etc.

Prima fază a proiectului a costat în schimbul de cunoștințe și de bune practici
în rândul partenerilor, de cercetare de date calitative și cantitative.
A doua fază a fost dedicată dezvoltării jocului pe baza cercetării făcute și cu
inspirație din povești reale.
În a treia etapă s-a testat și îmbunătățit jocul în urma evaluării primite.
În următoarea etapă a proiectului s-au format și instruit tutorii care, ulterior,
pot facilita și oferi suport pentru implementarea jocului în țările lor
Ultima etapă a proiectului se desfășoară in 2020 și are în vedere dezvoltarea
variantei naționale de joc, testarea acesteia și ulterior, realizarea de
evenimente de diseminare cu versiunea finală a jocului.

Finanțare: Uniunea Europeană,
prin programul Erasmus+ 
 
Coordonator: Solar e.V., 
Germania
  
Buget Ro: 46.095 euro

Parteneri: Stichting Refugee Company, Olanda;
CIDAS, Italia.
 

Etapele proiectului
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parteneriate

  septembrie 2017- august 2020



Rehearsal 
for life

Scopul principal al proiectului a fost capacitarea sectorului de 

muncă pentru tineri prin sporirea participării și implicării 

tinerilor în procese sociale și de schimbare.

 

 

 

- Introducerea de metodologii inovatoare în domeniul 

muncii pentru tineri;

 

- Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților în educația 

non-formală și în metodele Teatrului celor Opresați;

 

- Stimularea dezvoltării unei rețele de facilitatori ai

 metodologiei Teatru celor Opresați;

 

- Dezvoltarea atitudinilor proactive și a 

sentimentului de inițiativă între parteneri 

si beneficiarii acestora.
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noiembrie 2018- septembrie 2019

Obiectivele proiectului

parteneriate
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Etapele proiectului

 

1. Primul curs de formare-

dezvoltarea de competențe de

bază în metodogogia Teatru

celor Opresați; ianuarie 2019,

România

 

2. Prima perioadă de practică

în țara de origine;

 

3.  Al doilea curs de formare-

dezvoltarea de competențe de

bază în metodogogia Teatru

celor Opresați; iunie 2019,

Madeira;

 

4. A doua perioadă de practică-

aplicarea celor învățate la al

doilea trainig în țara de

origine;

 

5. Evaluarea de final a

proiectului- online, octombrie

2019;

Finanțare: Uniunea Europeană,
prin programul Erasmus+ 

 
 

  
 



 A.R.T. Fusion în
imagini și activități
îndrăgite

În 2019, pe lângă proiectele noastre,
am fost prezente la mai multe

evenimente, unde am reprezentat cu
multă bucurie asociația. Iata aici,

câteva dintre ele.

Atelier de Ziua Internațională a

drepturilor copiilor- DGASPC

sector 6;

Free like a Bird-Norvegia;

Workshop “Arta prezentei”;

Seminar Biblioteca Vie-

Danemarca;

Proiect Strategia Nationala a Legii

Voluntariatului;

Adunare Generală Federatia

VOLUM;

Adunarea Generală FOND;
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conferințe și
evenimente 
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Conferință de lansare a

“Active Citizens Fund”-

Slovenia;

Forum Civil Society

Organisations (CSO)-

Turcia;

Conferință Politici Publice

pentru Dezvoltare Durabilă;

 Eveniment de Reconectare

A.R.T. Fusion; 

Acțiune de Voluntariat

Corporatist la EA Games cu

Asociația Pro Vobis.



Ana-Maria Ilie (Directoare Executivă) 

Alexandra Tomescu (Colaboratoare) 

Andreea Oglagea (Coordonatoare proiect) 

Andreea Loredana Tudorache (Coordonataore resurse

educaționale/Membră fondatoare)

Carmen Marcu (Președintă/Membră fondatoare)

Cristina Stan (Membră asociată)

Denisa Tomșa Ionescu (Membră fondatoare)

Diana Vestineanu (Colaboratoare)

Gabriela Teodorescu  (Colaboratoare)

Maria Butyka- Neagu (Membră fondatoare)

Miche Marcu (Membru fondator)

Raluca Mareș  (Coordonatoare comunicare & PR) 

Roxana Turcu (Colaboratoare/ Membră asociată)

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 2019, multe gânduri bune și
mulțumiri avem de transmis către:
 
● Echipa extinsă 

 
● celor 19 voluntari pasionați și dedicați
 
● celor 33 de persoanele care au redirecționat 2% din
impozit
 

Cine a facut 
posibil?
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Ce ne propunem în
2020?
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Privim spre 2020 cu încredere și curaj să

îndeplinim următoarele:

 

Continuarea parteneriatelor cu

organizații non-profit, autorități,

instituții publice și actori publici și

privați dornici să contribuie

responsabil;

Oferirea expertizei  asociației pe

metodologia educației non-formale;

Susținerea și încurajarea de

evenimente desfășurate în mod

responsabil social și global;

Voluntariat corporatist – implicarea

angajațiilor din companii în activități

de voluntariat;

Inițierea de campanii de advocacy și

susținerea de politici publice

favorabile respectării drepturilor

omului și dezvoltării durabile.

Campania 2%;



Date de contact

A.R.T. Fusion
Atitudine, Realitate, Transformare
Tu esti motorul schimbarii!
 
Adresa: Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6,
 sector 2, Bucuresti, Romania

www.artfusion.ro
 
art_fusion_romania@yahoo.com
 
 +4 0720 164 304
 
https://www.facebook.com/art.fusion.ro/
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