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Despre noi, A.R.T. Fusion

Noi, A.R.T. Fusion, activăm în domeniul educației non-

formale de 16 ani; ne place să mergem în comunități, să

cunoaștem oamenii, să îi ascultăm și să înțelegem ce nevoi

au, pentru a găsi o modalitate de a contribui la dezvoltarea

contextelor de care au nevoie pentru a fi activi în societate,

atât la nivel local, cât și global.  

Am început din dorința de a face o schimbare și din

pasiune pentru Teatru Forum, pentru a pune în scenă

situații în care categoriile opresate au dreptul să fie auzite.

Și de atunci, de când ne-am reunit într-un beci din

București și ne-am întrebat ce putem face pentru alți

tineri, am implementat zeci de proiecte.

Prin proiectele noastre, vrem să-i facem pe oameni să fie

mai conștienți de rolul lor în societate, de puterea pe care o

au să schimbe lucrurile care îi nemulțumesc și să ia

a(r)titudine față de problemele cu care se confruntă în

comunitățile lor. Dincolo de dimensiunea de drepturile

omului, care se regăsește în metodele pe care le folosim -

Teatrul celor Opresați și Biblioteca Vie, vrem să educăm

oamenii și spre a avea mai multă grijă de planetă. Pentru

că acțiunile noastre de azi au un impact și mâine; așa cum

acțiunile noastre de aici au un impact și acolo. Iar pentru a

face asta, lucrăm cu metoda de Educație Globală.
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Ce am făcut în 2020

Cu fiecare proiect, suntem mai aproape de oameni și de

misiunea pe care o avem, de a crea și oferi experiențe de

învățare inovative și participative pentru ca fiecare să

contribuie în mod responsabil la transformarea pozitivă a

comunității sale, atât la nivel local, cât și global.

Anul 2020 ne-a luat prin surprindere; la început de

pandemie, în căutarea îndeplinirii misiunii, eram în

Slovenia. Ne-am întors mai repede decât credeam, chiar

înainte să se închidă granițele, și apoi a urmat o avalanșă

nestăvilită de planuri date peste cap. Ca-n pandemie, acum

știm. Ne-am împachetat laptop-urile, ne-am mutat pe

canapele o perioadă, cu dorul evenimentelor și

comunităților în suflet și am făcut ce-am știut noi mai

bine. Am scris proiecte, ne-am conectat cu parteneri vechi

sau noi de peste tot din lume și, ce-a fost cel mai frumos,

am reușit să găsim oameni noi cu care să schimbăm sau să

reparăm probleme vechi. Dar despre asta povestim mai

spre finalul raportului.
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Proiecte coordonate de-a lungul
anului 

„Viitor prin Acțiune”

„Educația globală nu mai este

un moft, ci este o realitate”,

povestește unul dintre

voluntarii din proiect.

Scopul acestui proiect este de a crește gradul de responsabilitate activă a

populației din București, Dâmbovița și Giurgiu în ceea ce privește

sustenabilitatea și schimbările climatice.

Proiecte naționale
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Responsabilitate globală



Acest lucru se va întâmpla prin crearea unei rețele active de

facilitatori/facilitatoare  de educație non-formală focusată pe

dezvoltarea competențelor de educație globală, care vor fi

pregătiți/pregătite pentru a ajunge la 500 de copii în școli din București,

Giurgiu și Dâmbovița. 

Organizăm un training online pentru facilitatorii/facilitatoarele

de educație globală, la care au participat 12 persoane;

Organizăm un training offline pentru facilitatorii/facilitatoarele

de educație globală, la care au participat 14 persoane;

În 2020, am reușit să:
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Planificăm întâlnirile cu cei 500 de beneficiari & să stabilim

agenda atelierelor.

Acest proiect este finanțat prin programul Corpul European de

Solidaritate al Uniunii Europene.

Buget: 6,880 € 

Perioadă de implementare: mai 2020 - aprilie 2021.
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„Teatru pentru Diversitate”

„Un lucru care mi-a plăcut foarte mult

a fost organizarea în condiții de

pademie. Tema aleasă a fost una care

mi-a trezit interesul. De multe ori,

când aflăm despre nedreptăți sociale,

ne simțim neputincioși. Participând la

acest proiect, m-am simțit puțin mai

împăcat, că m-am implicat cumva.”,

povestește unul dintre voluntarii din

proiect.

Scopul proiectului a fost de a dezvolta abilități critice în privința

consumului de media în rândul cetățenilor din București prin Teatru

Ziar și a fost atins prin pregătirea facilitatorilor/ facilitatoarelor,

pregătirea voluntarilor și îndrumarea lor în procesul de Teatrul celor

Opresați, elaborarea de materiale necesare și, ulterior, interacționând cu

tinerii beneficiari.

Responsabilitate socială
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În 2020, am reușit să:

Ajungem la 200 de liceeni din București care și-au dezvoltat

abilități critice de gândire în raport cu informațiile care se

regăsesc în media;

Formăm 5 tineri/e în facilitare și în metoda de Teatru Ziar;

Organizăm două training-uri - unul pentru formatori & unul

pentru voluntari;

Organizăm 8 ateliere a câte 25 de elevi de liceu;

Elaborăm un ghid despre consumul critic de media;

Elaborăm un set de ilustrații despre cum se pune în practică

metoda de Teatru Ziar.

Filmăm o piesă de Teatru Ziar, realizată de către voluntari;

https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2021/01/Consum-critic-de-media-2.pdf
https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2020/12/Materiale-teatru-ziar-8.pdf
https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2020/12/Materiale-teatru-ziar-8.pdf
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Proiectul a fost finanțat de către Ambasada Franței în România.

Buget: 4,500 €  

Perioadă de implementare: iunie - decembrie 2020.



Scopul principal a fost de a stimula adolescenții și adolescentele să

devină activi, implicați și conștienți în ceea ce privește teme precum

inegalitatea de gen și bullying-ul. După o fază de cercetare pe tematica

egalității de gen, am dezvoltat o piesă de Teatru Forum alături de echipa

de actori voluntari, care a fost folosită drept material didactic în 6 școli.
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„Forum Theater - As Tool to Stimulate Civic
Involvement”

„A fost un exemplu bun,

pentru că aceste lucruri se

întâmplă în viața reală, am

prieteni care au fost bullied pe

niște chestii pe care nu le-au

făcut și chiar nu este ok. A fost

un fel de școală pentru viață”,

povestesc beneficiarii din

proiect.

Responsabilitate socială
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În 2020, am reușit să:

Ajungem la 150 de elevi de liceu și gimnaziu;

Pregătim 3 cadre didactice din școlile implicate în proiect;

Vorbim cu copii din comunități precum Stoenești, Crevedia

Mare, Cosoba și București;

Facilităm 20 de întâlniri/ateliere cu voluntarii;

Organizăm 6 reprezentații de Teatru Forum online și una în

format fizic;

Filmăm o piesă de Teatru Forum, realizată de către

voluntari/voluntare.

Acest proiect a fost finanțat de către Institutul Francez.

Buget: 2,215 € 

Perioadă de implementare: octombrie - noiembrie 2020.
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„Cărți fără Coperți”

„Tot ce e nevoie e să fim Oameni.

Umanitatea din noi e suficientă

pentru a putea înțelege și accepta

orice diferențe dintre noi.”,

povestește un cititor care a luat parte

la experiența Bibliotecii Vii.

Proiectul „Cărți fără coperți” are drept scop promovarea incluziunii

sociale și a diversității, prin crearea unei rețele active de

facilitatori/facilitatoare de educație non-formală, cu focus pe dezvoltare

de competențe pe metoda Biblioteca Vie.

Responsabilitate socială
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În 2020, am reușit să:

Ajungem la 26 de beneficiari, tineri cu vârste cuprinse între 14-

35 de ani;

Atragem un partener din mediul privat - ING România;

Organizăm un training pentru echipa de bibliotecare;

Facilităm 5 ateliere cu voluntari/ voluntare;

Organizăm două Biblioteci Vii online.
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„Am descoperit că pot să mă adaptez

foarte ușor și mediului online. Emoțiile se

transmit foarte intens și în spatele unui

ecran și cititorii sunt oameni de la care

avem ce învăța. Am învățat că este mult

mai frumoasă și mai ușoară lectura când

se generează de la începutul citirii un

dialog, iar cititorii au fost foarte implicați

în a-și împărtăși experiențe și povești”,

spune una dintre cărțile vii.

Proiectul este finanțat prin programul Corpul European de

Solidaritate al Uniunii Europene.

Buget: 6,880 €;

Perioadă de implementare: mai 2020 - aprilie 2021.
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„Împreună pentru o Viață mai Bună”

„Când ne luăm zborul din această

comunitate, să fim pregătiți pentru

viață. Să ne aducem aminte c-am plecat

de aici și ce-am învățat după plecare, și

să aducem o fărâmă înapoi și să

implementăm în cadrul acestei

comunități care ne-a dat aripi. Puțin. Cu

puțin de la fiecare facem mult.”, spune

unul dintre beneficiarii proiectului.

„Împreună pentru o viață mai bună” a avut drept scop scăderea riscului

de sărăcie și excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în

zone marginalizate în care există populație romă din comuna Vărăști,

Giurgiu. Am coordonat o serie de activități ce folosesc elemente de

inovare socială, precum: Teatru Social, Cinema în aer liber, Luna

multiculturalității, Povești din comunitate.

Responsabilitate socială
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În 2020, am reușit să:

Ajungem la 267 de oameni din grupuri vulnerabile: persoane de

etnie romă, persoane în risc mare de sărăcie, fără loc de muncă,

tineri NEETs;

o cafenea publică;

un eveniment de reciclare selectivă;

16 activități de Teatru Social;

12 proiecții de film.

Organizăm:

Dezvoltăm un joc local personalizat;

Adunăm povești într-o revistă;

Adunăm povești în 5 episoade de podcast.

https://wordwall.net/ro/resource/9022707/stiati-cav
https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2021/01/Revista-II_Varasti-si-ale-sale-povesti.pdf
https://soundcloud.com/user-343995518-658785328
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După fiecare serie de activități pe fiecare an, s-au ținut întâlniri specifice

de evaluare ale echipei de proiect în care s-au analizat aspectele

pozitive, precum și cele de îmbunătățit în ceea ce privește creșterea

impactului asupra beneficiarilor în activitățile următoare. Au fost

implicați și reprezentanți locali, facilitatori comunitari în luarea

deciziilor și realizarea activităților întrucât aceștia cunoșteau mai bine

condițiile beneficiarilor.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul

Operațional Capital Uman 2014-2020 și a fost inițiat de către Asociația

Europeană pentru o Viață mai Bună, în care A.R.T. Fusion a fost

organizație parteneră, alături de Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor

Sociale, Fundația ”Roma Education Fund Romania”, Primăria Vărăști,

Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști și C. Info Grup S.R.L. Giurgiu.
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Proiectul vizează capacitarea a 6 organizații de tineret în ceea ce privește

creșterea nivelului participării civice și implicării tinerilor în diverse

procese democratice și de elaborare de politici prin introducerea unor

metode inovatoare, precum Teatrul Legislativ și Teatrul Ziar.

„La finalul reprezentațiilor de Teatru Ziar,

care au avut loc în spații publice, am avut

discuții cu publicul. Fiecare persoană care

a intrat în dialog cu noi ne-a oferit un

feedback pozitiv, în special în legătură cu

faptul că subiectul violenței de gen este

abordat prin astfel de evenimente.”,

povestește Andreea, coordonatoare

proeict. 

"Using Theatre to Make Politics"

Proiecte internaționale

În cadrul acestui proiect, am organizat un prim curs de formare pentru

dezvoltarea de competențe în metoda de Teatru Legislativ, care a fost

ulterior implementat în perioada de practică în țările de origine ale

organizațiilor partenere. Al doilea curs de formare a avut drept scop

dezvoltarea competențelor în metoda Teatru Ziar, urmat, de asemenea,

de o perioadă de practică.

Responsabilitate socială
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Chiar dacă din cauza pandemiei a trebuit să amânăm multe activități și

să ne schimbăm planurile, atât noi, cât și partenerii internaționali, în

2020 am reușit să:

Ajungem la peste 100 de beneficiari, tineri cu vârste cuprinse

între 14-35 de ani;

Organizăm 7 ateliere de Teatru Ziar cu voluntari din București;

Organizăm 2 reprezentații de Teatru Ziar în București.
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Inter Alia (Grecia);
SNRDIMU (Polonia);
Teatro Metaphora (Portugalia);
Hang-Kép Kulturális Egyesület (Ungaria);
Creative Connections (Norvegia)

Proiectul este implementat cu sprijinul Erasmus+, program al
Uniunii Europene.

Buget: 301,526 € 
Perioadă de implementare:  octombrie 2018 - septembrie 2021. 

Este coordonat de către A.R.T. Fusion, iar parteneri sunt:
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"InclusiOFF - Let's turn it ON"

InclusiOFF

Turn it on

Scopul principal al proiectului este de a împuternici lucrătorii de tineret

și tinerii de a fi competenți în abordarea excluziunii sociale. Prin

activitățile din proiect, ne propunem să capacităm 6 organizații de

tineret pentru a aborda eficient excluziunea socială în comunitățile lor,

să creăm o rețea de 30 de lucrători tineri care să abordeze această

problematică prin educație non-formală și advocacy și să dezvoltăm

competențele a 900 de tineri.

Responsabilitate socială

În 2020, am reușit să:

Avem primul kick-off meeting online din istoria organizației;

Să planificăm activitățile altfel decât erau prevăzute inițial.
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Teatro Metaphora - Portugalia;
Hang-Kép Egyesület, Sound-Picture Association - Ungaria;
Udruga Prizma - Croația
BalkanIDEA Novi Sad - Serbia;
Nadejda-CRD Sdrujenie - Bulgaria.

Proiectul ”InclusiOFF - Lets turn it ON” este coordonat de A.R.T. Fusion

și finanțat cu sprijinul Erasmus +, program al Uniunii Europene.

Buget: 127,105 €;

Perioadă de implementare: august 2020 - iulie 2022.

 Parteneri în proiect sunt:
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Proiectul își propune să introducă și să exploreze noi modalități de

înțelegere și abordare a discriminării în Europa și să aducă o contribuție

la formarea unei societăți europene tolerante față de grupurile

vulnerabile, marginalizate și oprimate, printr-o abordare holistică a

comportamentului discriminatoriu.

"Through the Lens of the Other"

Până acum, în primul an de proiect - 2019, au avut loc un curs de

formare și un schimb de tineri.

În 2020, am reușit să:

Ajungem la 3 beneficiari, tineri cu vârste cuprinse între 14-35 de

ani (tineri care au participat la festivalul de film din Atena);

Responsabilitate socială
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Facilităm 3 ateliere - întâlniri de creare și editare film;

Participăm la un festival de film organizat de către organizația

coordonatoare a proiectului: Festivalul Incluziunii - Positively

Different;

Realizăm un film scurt documentar despre intersecționalitate.

Proiectul ”Through the lens of the other”, în care noi suntem parteneri,

este finanțat prin programul Erasmus+, program al Uniunii Europene

Buget: 499,053.35 €;

Perioadă de implementare: noiembrie 2018 - octombrie 2021; 

Organizație coordonatoare: Inter Alia, Grecia. 

https://www.positively-different.net/
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Prism – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo, Italia;

Cross Culture International Foundation – CCIF, Malta;

Sinop Egitim Programlari Ve Evrensel Ve Kulturel Aktiviteler -

Turcia;

Thessaloniki Pride - Grecia

Institut fur Roma und Minderheiten Ev - Germania;

EU Diaspora Council - Suedia;

VIRTUTE HUMANITATIS - Ungaria;

Free Youth Centre - Bulgaria

DimosG. Karaiskaki - Grecia;

EU15 Ltd - UK

Sirius Training CIC - UK;

Fundacio Catalunya Voluntaria - Spania.

Parteneri în proiect:
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"In the Footsteps of a Migrant"

Scopul proiectului a fost de a dezvolta un joc de rol ca metodă în

sensibilizarea oamenilor cu privire la stereotipurile și prejudecățile care

apar în contextul migranților și refugiaților. Jocul de rol ”In the

footsteps of a migrant” oferă o imagine holistică și exactă a procesului

de migrație din Europa.

Responsabilitate socială

Obiectivul pe care l-am avut în vedere în acest proiect a fost acela de a

face mai vizibilă și mai ușor de înțeles situația refugiaților și a

migranților în Europa și de a transmite cunoștințe pe teme precum:

condițiile și criteriile care determină migrația, obstacolele birocratice,

condițiile de viață, statutul juridic, conflictul asupra valorilor etc.
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În 2020, am reușit să:

Creăm un instrument educațional care să ajute la

conștientizarea problematicii refugiaților/migranților, disponibil

în 5 versiuni: română, engleză, germană, italiană și olandeză;

Organizăm evenimente de multiplicare cu stakeholderi

relevanți în domeniu (spre exemplu, Ana Cojocaru - Consiliul

Național pentru Refugiați);

Oferim șansa de a explora jocul educațional „Labirintul Minosia”

unui număr de 52 de participanți; deși condițiile actuale nu au

permis experimentarea acestuia așa cum a fost conceput, am

parcurs câteva dintre etapele cheie pentru înțelegerea

complexității acestui joc de tip LARP;

https://www.minosia.eu/ro/toolkit-5/
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Am identificat locurile în care ar putea fi aplicat acest joc (școli,

licee, grupuri profesionale, reprezentanți ai instituțiilor și/sau

companiilor, polițiști de frontieră, avocați, ONG-iști, jurnaliști

etc).

CIDAS, Italia;

Stichting Refugee Company, Olanda.

Proiectul ”In the footsteps of a migrant”, în care A.R.T. Fusion a fost

partener, a fost organizat prin suportul Erasmus+, program al Uniunii

Europene.

Buget: 46.075 €;

Perioadă de implementare: septembrie 2017 - august 2020;

Organizație coordonatoare: Solar e.V, Germania

Parteneri în proiect:
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Scopul acestui proiect este de a capacita organizațiile partenere să aducă

pe agenda publică drepturile minorităților LGBTQ+ și să activeze

pentru schimbări sau adoptare de politici în acest domeniu prin crearea

unui spațiu de împărtășit bune practici și experiențe între organizații de

tineret de pe două continente.

"The other perspective"

În 2020, am reușit să începem proiectul. 

Responsabilitate socială

În cadrul acestui proiect, urmează să:

Organizăm un curs de formare pentru toți partenerii din proiect

pe tematicile drepturile omului, LGBTQ+ și Biblioteca Vie 

 pentru promovarea diversității și a respectului pentru drepturile

omului, în Uganda;

Organizăm evenimente locale de Bibliotecă Vie care să ajungă la
cel puțin 200 de oameni în fiecare țară;
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Organizăm un curs de formare pentru toți partenerii din proiect

în competențe avansate pentru educația în ceea ce privește

drepturile LGBTQ+, cu focus pe metoda de Teatru Legislativ, în

România;

Organizăm evenimente locale de advocacy pentru drepturile

LGBTQ+ - reprezentații de Teatru Legislativ pentru cel puțin

200 de persoane.

Men And Boys For Gender Equality Botswana;

Youth Association creACTive;

The Initiative for Equal Rights;

South Africa Volunteer Work Camp Association;

QUEER YOUTH UGANDA;

Proiectul ”The other perspective”, în care noi suntem parteneri, este

finanțat prin programul Erasmus+, program al Uniunii Europene.

Buget: 127,105 €;

Perioadă de implementare: august 2020 - martie 2022;

Organizație coordonatoare: BalkanIDEA Novi Sad:

Parteneri în proiect:
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Campanii

Responsabilitate socială

„Poți să fii cine vrei tu, gen”

„După ce s-a întâmplat tot haosul, o

parte dintre invitați ne-au povestit că

au devenit mai conștienți de

prejudecățile cu care se confruntă

când au fost întrebați punctual cum

reacționează oamenii în raport cu

activitățile lor atipice rolurilor de gen

tradiționale” - Monica, coordonatoare

campanie

Campania „Poți să fii cine vrei tu, gen”/”Dont play by their rules. Or

roles” a avut loc în perioada celor 16 Zile de Activism pentru Eliminarea

Violenței împotriva Femeilor și Fetelor, în mediul online - Facebook și

Instagram.

Obiectivul pe care ni l-am propus a fost să deschidem un dialog despre

rolurile și stereotipurile de gen. Timp de 16 zile, am spus poveștile a 16

oameni, 7 bărbați și 9 femei, pentru că am vrut să vorbim și despre

echitate, nu doar despre egalitate. Invitații și invitatele au povestit

despre cum au ieșit din șabloanele în care au simțit că au fost încorsetați

de societate.
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țări

zile
și 

povești

despre stereotipurile de gen care favorizează rapoarte inegale de

putere.

Ce am făcut, mai concret:

Am invitat 19 oameni, dintre care 16 au acceptat;

Am prelucrat poveștile lor;
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Am avut postări pe social media în fiecare zi pe perioada

campaniei.

Această campanie a fost o inițiativă A.R.T. Fusion, realizată fără

finanțare externă. 



Scopul acestei campanii a fost de a strânge o comunitate în jurul

provocării globale „Iulie fără plastic” și de a încuraja reducerea

consumului de plastic prin propunerea de produse alternative.
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Responsabilitate globală

„Iulie fără plastic”

Ce am făcut, mai concret:

Am creat un grup de Facebook;

am împărtășit impresii

am creat materiale
vizuale informativene-am

încurajat/susținut
reciproc

https://www.facebook.com/groups/3003460803066418
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Am promovat alternative sustenabile & locale producției de

plastic;

Am distribuit idei despre reducerea plasticului;

Am reușit să adunăm 158 de membri în grupul de Facebook.
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Anul 2020 a adus schimbări și la noi în organizație.  

Ana, directoare executivă la început de 2020, a rămas

aproape de viața artfuzionistă implicându-se acum în

proiectele ei de suflet.  

Andreea este oglinda organizației noastre de tineret,

ocupând acum poziția de directoare executivă la 27 de ani.

Multe dintre proiectele povestite mai sus au fost și/sau

sunt în continuare coordonate de ea.  

Raluca a renunțat la rolul de comunicatoare și și-a pus

pălăria de coordonatoare de proiect. Ea face posibile

evenimentele de Bibliotecă Vie și activează comunitatea

de cărți, bibliotecare și cititori/cititoare.

Cine a făcut posibil



35

Alexandra facilitează procese de Teatrul celor Opresați,

coordonează proiecte și aduce mereu la birou câte-o

informație despre cum putem să avem mai multă grijă de

planetă.   

Andreea cealaltă ține training-uri, scrie proiecte și e

implicată în managementul organizațional, fiind și

membră fondatoare. 

Carmen este președinta organizației, membră fondatoare

și în prezent, își asumă un rol activ în ceea ce privește

componentele de networking și fundraising ale A.R.T.

Fusion.
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Monica s-a alăturat echipei la jumătatea lui 2020, în plină

pandemie, preluând de la Raluca rolul de comunicatoare.

În prezent, ea scrie rândurile acestui raport. 

Roxana este colaboratoare a organizației, fiind pasionată și

implicată în procesele care au legătură cu metoda

Bibliotecii Vii. 

Cristina este membră asociată care nu mai locuiește în

România și la final de 2020, ne-a făcut minunata surpriză

de a apărea la birou în carne și oase.
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Denisa este membră fondatoare și a rămas aproape de

organizație.  

Maria este membră fondatoare și a rămas aproape de

organizație.  

de voluntari și voluntare au făcut ca toate rezultatele

proiectelor de mai sus să devină posibile. 

și  

de oameni au ales să redistribuie 2% către organizația

noastră.
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Ne-a lipsit biroul pe perioada stării de urgență, locul în care ne adunăm

cu idei, resurse, energie și, pe timp de vară, mulți țânțari.

Am făcut un sistem de compost la birou, pentru a încerca să reducem

cantitatea de gunoi menajer produsă. Alexandra și Andreea se asigură în

fiecare zi că râmele sunt bine hrănite, iar Monica le pregătește gustări (îi

este frică să se apropie prea tare de ele).

Viața artfuzionistă de zi cu zi 

Alexandra a jucat în piesa de Teatru Ziar din proiectul ”Using theater to

make politics” la evenimentele la care Andreea a fost joker. Dacă ați fost

în public și n-ați recunoscut-o, e pentru că a purtat corset, perucă și

pentru că s-a dat cu ruj, după mulți ani în care a refuzat să mai

folosească.

În august a apărut Suzi. Pisica de la barul de vis a vis, unde ne mai

adunăm și noi să bem câte o bere. De atunci, ea vine aproape în fiecare

zi. Îi place să tasteze, să stea întinsă pe biroul directoarei executive, să

închidă sau să iasă din call-uri și să zboare prin birou cu perdelele.
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Alexandra a fost dată afară dintr-un call pentru că elevilor li s-a părut

amuzant. Sau poate că aveau și ei o Suzi.

Am organizat un eveniment de la A la Z și apoi s-au anunțat noi

restricții fix în ziua respectivă. A trebuit să-l amânăm și încă nu am

reușit să deschidem ușile acestui eveniment pentru public, din martie

până acum.

Am realizat primul nostru podcast: „Vărăști și ale sale povești”.

Am avut întâlniri de mental spa în echipă în timp ce lucram de acasă.

Ana și Andreea și-au făcut împreună un tatuaj. După muncă, nu în

timpul programului. Chiar dacă Ana deja avea un tatuaj cu logo-ul de la

Biblioteca Vie.
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Listă de dorințe în 2021

Vrem să ne conectăm cu Laura, Cristina și Denise - noile artfuzioniste,

care s-au alăturat echipei la început de 2021;

Vrem să putem să punem iar degetul pe hartă și să ne trimitem

proiectele să călătorească prin toată lumea, alături de partenerii noștri

internaționali;

Vrem să se aboneze cât mai mulți oameni la newsletter-ul nostru;

Vrem să ne dezvoltăm competențele în ceea ce privește procesul de

advocacy;

Vrem să continuăm să lucrăm la firul ierbii;

Vrem să ne facem cât mai cunoscute metodele de educație non-formală

pe care le folosim în A.R.T. Fusion; o să începem chiar cu Biblioteca Vie.
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Contact

Pe noi ne găsești oriunde - pe site, pe mail

(office@artfusion.ro), la telefon (0748924936), pe

Facebook sau pe Instagram.

Și pe balconul cu țânțari, pe Str. Marin Serghiescu 14, etaj

1, apartament 6

https://artfusion.ro/
https://www.facebook.com/art.fusion.ro
https://www.instagram.com/artfusion._/

