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Fundația NOI-ORIZONTURI 
face strigarea 

pentru noi VOLUNTARI 
STUDENȚI 

 

    Fii în MIȘCARE! 

             Fii lider de IMPACT! 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 140 de cluburi de tineret IMPACT la nivel național 

peste 3000 de tineri implicați  

mișcarea IMPACT este în continuă creștere 

și avem nevoie de noi Lideri în Cluj-Napoca 
Ești interesat? 

  

vino joi 13 octombrie, ora18.30 în sala de conferințe 

a Bibliotecii Central Universitare (piața Lucian Blaga), pentru o întâlnire de informare și 

prezentarea a programului IMPACT.  
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Un lider student IMPACT trebuie să:  

- fie student în Cluj-Napoca 

- aibă disponibilitate de timp pentru întâlnirile de club, întâlniri cu Coordonatorul de 

Voluntari și ceilalți lideri; 

- să faciliteze activitățile clubului împreună cu liderul profesor: animație socio-educativă, 

management de proiect, motivarea tinerilor, colaborarea cu liderii altor cluburi IMPACT; 

- să-și asume angajamentul pe minim 1 an;  

- să participe la cel putin 80% din întalnirile de club; 

- să participe la evenimente FNO și la cursuri de formare oferite de fundație; 

- să ajute Coordonatorul Local în susținerea activității cluburilor; 

- să comunice partea de motivare personală, probleme personale, nevoi, dezvoltare 

personală o dată pe saptămână Coordonatorului de Voluntari; 

- să fie atent la dezvoltarea și progresul membrilor IMPACT; 

 

Ce vei dobândi ca lider IMPACT ? 

- îți îmbunătățești abilităţile de animator, formator, coordonator de proiecte; 

- participi la  traininguri care îţi furnizeze competențe de animaţie socio-educativă şi 

management de proiect; 

- îți dezvolți abilitățile organizatorice și capacitatea de adaptare; 

- abilități de public speaking 

- îţi îmbogăţeşti CV-ul cu o experienţă care, datorită complexităţii ei, va reprezenta un atu 

important; 

- îţi petreci timpul într-un mediu interactiv unde se nasc idei, se întâlnesc păreri şi se fac 

planuri; 

- faci ceva deosebit, contribui la schimbarea comunităţii şi la formarea unor tineri; 

- întâlneşti oameni noi, creezi legături,  legi prietenii; 

- ai satisfacția de a fi membrul mișcării naționale de tineret IMPACT; 

 

Pentru a obține formularul de înscriere și alte informații, trimite un email la una din 

următoarele adrese 

roxinegoita@gmail.com, roxanacheregi@gmail.com, 

romanica.bogdan@gmail.com 
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Cine suntem noi? 

 

Fundația Noi Orizonturi-FNO este o organizaţie non-profit înfiinţată în anul 2000 ce   

derulează programe adresate cu precădere tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. 

Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt: educaţia non-formală în cadrul şcolilor prin 

metoda educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) şi educaţia prin 

aventură. 

Misiunea FNO  

Misiunea Fundatiei Noi Orizonturi este de a promova modele de educație prin 

experiență de calitate, dezvoltând abilități de viață în rândul tinerilor ca o strategie de 

dezvoltare durabilă a societății. 

 

Ce facem?  

Programul IMPACT (Implicare, Motivare, Acțiune, Comunitate, 

Tineri) este un model de club pentru tineret, care îmbinã în 

mod creativ distracția, învățarea și serviciul în folosul 

comunității cu scopul îmbunãtãțirii continue a sinelui și a 

societãții. IMPACT utilizeazã douã abordãri importante de 

educație non-formalã: educația prin serviciul în folosul 

comunitãții și educația prin provocare. Programul încurajeazã tinerii sã evalueze în mod 

critic schimbãrile și inițiativele care privesc viața comunitãții în care trãiesc. Activarea 

tinerilor - unul dintre obiectivele IMPACT - constituie o componentã importantã a 

efortului de a accelera dezvoltarea societãții civile prin participare civicã. 

Cluburile de iniţiativă comunitară IMPACT se adresează elevilor de liceu şi gimnaziu, 

care se reunesc în echipe de aproximativ 15 tineri. Membri cluburilor participă la întâlniri 

săptămânale unde împreună cu LIDERUL (facilitatorul) clubului desfăşoară activităţi 

specifice curriculei IMPACT. Liderul student va colabora cu lideri profesori din școli într-

un mod specific. Deoarece dezvoltarea tinerilor și însușirea unor valori este un proces 
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de durată, angajamentul unui lider student ar trebui să fie de minim un an, pentru ca 

astfel se poate produce schimbarea pe care ne-o dorim.  

 

Mărturia unui membru IMPACT: 

“Impactul este un club unde înveți să te porți cu oamenii și cu colegii tăi.Un membru din 

clubul Impact nu-l recunoști după tricou sau insignă, ci după faptele sale.Dacă lumea s-

ar comporta ca cei din clubul Impact, ar fi o lume mai bună și mai curată. Clubul Impact 

este ca o a doua familie pentru mine.” Dinu A. 

 

Programul Viaţa - tabără de aventură 

Are la bază educaţia prin aventură, o metodă  ce 

foloseşte activităţi de aventură (alpinism, curs de 

frânghii la mare şi la joasă înălţime, trasee montane, 

etc.). Scopul principal este influenţarea atitudinilor şi 

abilităţilor tinerilor, de a dezvolta valori morale precum solidaritatea, compasiunea şi 

încrederea. Programul Viaţa este o tabără educaţională care are loc în Masivul Straja 

încă din anul 1999 şi de care, până în prezent, au beneficiat peste 6000 de tineri. 

 

De ce avem nevoie de tine? 

Viziunea fundației de a deveni o mișcare de tineret, care să ducă societatea în care 

trăim pe drumul unei dezvoltări sustenabile, necesită implicarea tinerilor responsabili și 

activi. Studenții sunt sursa de energie ce poate inița schimbarea. Studenția este 

perioada în care ești suficient de matur să înțelegi că o schimbare nu vine de la sine și 

suficient de copil încât să ai idealurile nealterate de pesimismul din jur. Tu poți face 

schimbarea de care avem nevoie prin decizia ta de a deveni lider de IMPACT. 
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TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA DE LIDERI DIN CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de lideri IMPACT 2010-2011 


