RAPORT DE ACTIVITATE / 2014

Fundatia AMFITEATRU a valorificat acumularile interne si parteneriatele , concentrand resursele in
directia structurarii activitatilor in programe cu certe finalitati sociale si economice, adaugand, in
acelasi timp, noi abordari si colaborari interne si internationale.
Economia sociala, industriile creative, cercetarea stiintifica, cunoasterea nemijlocita a
comunitatilor locale, imbunatatirea continuturilor programelor si activitatilor, profesionalizarea
ospitalitatii nu sunt simple afirmatii sau sintagme /cuvinte formale, ci se regasesc in mod real in
programele noastre.

Industrii creative

•

demararea proiectului “Identitatile si experientele comunitatilor - vectori ai dezvoltarii
economico-sociale”, prin care se vor infiinta 8 Structuri ale Economiei Sociale (SES - uri),
multiple site-uri, aplicatii mobile, albume foto, ghiduri turistice, etc;

•

demararea proiectului Amalgam, care va avea ca finalizare Festivalul International de
Teatru “Caleido”;

•

evenimente de punere in valoare a potentialului uman prin programul “Oamenii
schimbarii” (Premiile si Superlativele VIP) ;

•

Salonul National de Fotografie Turistica .

Turismul responsabil
•

finantarea si organizarea Forumului International pentru Turismul Responsabil, editia a III-a,
4-6 aprilie 2014, Targu Jiu
Turismul de sanatate

•

14 februarie 2014 - constituirea Clusterului Regional Balneoturistic “Transylvania”;

•

15 aprilie 2014- constituirea clusterului medical“Sanatate Romania” (Fundatia Amfiteatru
este si managerul clusterului);

•

au fost realizate vizite de lucru la unitatile membre ale clusterului de catre specialisti in
sanatate si turism;

•

finantarea si organizarea Seminarului “Performante medicale si destinatii de sanatate” , 2930 ianuarie 2014, Bucuresti;

•

finantarea si organizarea a doua editii ale Forumului International pentru Turismul de
Sanatate:
o 21-23 martie 2014, Bucuresti, editia a IV-a;
o 24-26 octombrie 2014, Busteni, editia a V-a;

•

asigurarea conditiiilor pentru desfasurarea de vizite ale formatorilor de opinie (romani si
straini) in unitati medicale membre ale clusterului.
Capital uman

•

peste 450 absolventi la cursuri din domeniul turismului;

•

peste 600 de participanti la workshop-uri, burse ale locurilor de munca, consiliere
antreprenoriala, etc

Management si consultanta
•

managementul clusterului “Sanatate Romania”;

•

pregatirea, documentarea si scrierea de proiecte pentru programele de cooperare
transfrontaliera;

•

finalizarea a 2 proiecte cu finantare europeana:
o “Program integrat de dezvoltarea si consilierea somerilor din mediul rural, in
vederea dezvoltarii turismului din Judetul Constanta, Municipiul Mangalia” - ID
88329 ;
o „Dezvoltarea durabila a turismului prin formarea profesionala si consilierea
somerilor din mediul rural in judetul Mures” - ID 87283.
ACTIVITATE STIINTIFICA

•

lansarea programuului de educatie si cercetare sub forma unei entitati separate(fara
personalitate juridical)- CEDCA;

•

dezvoltarea cooperarii cu organizatii si publicatii de prestigiu international;

•

realizarea editiilor 1 si 2/2014 a publicatiei International Journal for Responsible Tourism ;

•

realizarea suplimentului IJTR destinat turismului de sanatate:Health…;

•

editarea publicatiei International Journal for Human Capital Development;

•

editarea publicatiei International Journal for Public Management and Politic Development;

•

elaborarea strategiei de marketing turistic pentru judetul Calarasi.

