RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2016
Fundatia AMFITEATRU a valorificat acumularile si parteneriatele, concentrand resursele in
directia structurarii activitatilor in programe cu certe finalitati culturale, economice si
sociale, adaugand, in acelasi timp, noi abordari si colaborari interne si internationale.
Economia sociala, industriile creative, cercetarea stiintifica, programele profesionalstiintifice dedicate sanatatii, cunoasterea nemijlocita a comunitatilor locale, imbunatatirea
continuturilor proiectelor si activitatilor, profesionalizarea ospitalitatii nu sunt simple
afirmatii sau sintagme / cuvinte formale, ci se regasesc in mod real in programele noastre.

Sanatate
•

Program dedicat afirmarii si valorificarii resurselor din sistemului de sanatate si al
conexiunilor profesional-stiintifice pe plan intern si international;

•

Finantarea si organizarea editiei a VIII - a Forumului International pentru Turismul
de Sanatate, 21 – 23 aprilie 2016, la Ramnicu – Valcea;

•

Finantarea si organizarea Forumului International pentru Turismul de Sanatate
Editia a IX - a, Bucuresti, 15-17 noiembrie 2016;

•

Organizarea conferintei cu tema “Actualizarea Ghidului de management al infectiilor
nosocomiale”, in colaborare cu Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in
Sanatate, in perioada 30 iunie - 2 iulie 2016 la Targu-Mures;

•

Organizarea a 10 conferinte in 2016 si forumuri in cadrul programului profesionalstiintific „Managementul calitatii in sanatate”;
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Administrare clustere
•

administrarea Clusterului „Romania Glocala” (www.glocalro.org);

•

administrarea Clusterului Medical „Sanatate Romania” (www.sanatateromania.ro/;
http://www.healthromania.com).

In urma evaluarii, Clusterului Medical Sanatate Romania de catre Secretariatul European
pentru Analiza Clusterelor/ European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), i-a fost acordat
calificativul „Bronz”, pentru Excelenta Managementului Clusterului. Acest proces s-a
desfasurat in conformitate cu Initiativa Europeana pentru Excelenta Clusterelor, (ECEI)
lansata in anul 2009 de catre Uniunea Europeana prin Programul de Competitivitate si
Inovatie. Evaluarea ESCA s-a focalizat pe analiza managementului Clusterului Medical
Sanatate Romania, de catre Fundatia Amfiteatru, pe sase dimensiuni: structura,
management si coordonare, strategie, finantare, realizari, vizibilitate si servicii oferite.
Aceasta recunoastere este un pas important pentru evolutia Clusterului Medical Sanatate
Romania si consolidarea acestuia pe piata interna si internationala. Clusterul este prezent
pe platforma Comisiei Europene www.clustercolaboration.eu. Prin intermediul clusterului
suntem conectati la programele europenene destinate sanatatii, primim solicitari si
propuneri de parteneriate pentru diverse proiecte si programe, participam la activitati
profesional-stiintifice, targuri si intalniri nationale, europene si internationale.
Dezvoltarea comunitatilor, turism si industrii creative
•

Programul “Identitati si experiente ale comunitatilor” (www.merg.in). Inovatia si
creativitatea formeaza cel mai puternic vector al dezvoltarii comunitatilor si
valorificarii resurselor antropice si naturale. In acest sens, diversitatea comunitatilor
si a resurselor din Romania constituie un potential imens de dezvoltare. Acumularile
identitare si traditiile de creativitate specifice locului adauga valoare si pot asigura
competitivitate produselor si serviciilor locale, fie ca vorbim de produse naturale,
culturale sau turistice. Prin implicarea industriilor creative, a activitatilor de
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cercetare si dezvoltare, aceste produse pot intra in circuitul de valori national,
european si international prin unicitatea si savoarea locala;
•

Suntem

promotorii

conceptului

de

turism

responsabil

(http://www.turismulresponsabil.ro);
•

Salonul National de Fotografie Turistica (www.snft.ro). Salonul National de
Fotografie Turistica promoveaza talentul si pasiunea pentru fotografie, fie ca este
vorba de fotografi amatori sau profesionisti. Lansat in anul 2006, la eveniment s-au
inscris, de-a lungul timpului, peste 3.500 de concurenti cu mai mult de 40.000 de
poze, vazute de peste 200.000 de vizitatori (la fata locului sau on-line);

•

WALK & SHOOT – workshop de fotografie si explorare a comunitatilor. Workshop-ul
„WALK & SHOOT” este menit sa fie o experienta specifica turismului responsabil.
Misiunea acestor workshop-uri este aceea de a crea experiente noi, puternice, prin
valorificarea istoriei si a stilului de viata din prezent;

•

Programul “Descopera sectorul 1” este un program complex de valorificare si
promovarea

a

potentialului

antropic

si

natural

al

sectorului
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(www.merg.in/bucuresti/descopera-sectorul-1/) .
Industriile creative si turismul au devenit capital strategic pentru dezvoltarea economiilor
locale. Asistam la emergenta unei noi categorii sociale: clasa creativilor, clasa ce include
cercetatori, artisti, ingineri, designeri, scriitori, etc. Activitatile acestora potenteaza
acumularile identitare ale comunitatilor, le fac vizibile si accesibile. Valorificarea si
promovarea in noile conditii, mai ales tehnologice, a identitatilor, experientelor si
produselor locale a fost un demers constant al Fundatiei Amfiteatru, tot mai coerent si
eficient .
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Capital uman
Vechile proiecte si programe au fost consolidate si modernizate , asigurand continut teoretic
de calitate adaptat continuu nevoilor practicii si tendintelor europene si internationale.
•

peste 150 de absolventi ai cursurilor in domeniul turismului;

•

peste 200 de absolventi in cadrul cursurilor in domeniul sanatatii;

•

peste 1000 de participanti la forumuri, conferinte, seminarii etc.

Studii si strategii, programe, analize socio-economice de valorificare a potentialului
antropic si natural al comunitatilor
•

studii despre comunitati in vederea dezvoltarii de proiecte/programe/strategii de
dezvoltare;

•

lucrarile noastre se bazeaza pe o buna cunoastere a resurselor locale dar si a
tendintelor de dezvoltare a comunitatilor la nivel european;

•

Centrul de Educatie, Dezvoltare si Cercetare „Amfiteatru” (cedca.ro) detine
acreditarile necesare si asigura resursele profesional-stiintifice pentru programele
interne si externe;

•

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

•

pregatirea, documentarea si scrierea proiectului „Dezvoltarea locala integrata in
comuna Belin” , regiunea Centru, in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei;
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•

pregatirea, documentarea si scrierea proiectului „Dezvoltarea comunei Crivat prin
masuri integrate”, regiunea Sud Muntenia, in cadrul Programului Operational Capital
Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei;

•

pregatirea, documentarea si scrierea proiectului „Masuri integrate pentru
dezvoltarea si valorificarea potentialului comunei Letca Noua”, regiunea Sud
Muntenia, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara
4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei;

•

pregatirea, documentarea si scrierea proiectului „Antreprenoriatul - O sansa pentru
viitor !”, regiunea Sud Muntenia, in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020, 3. Locuri de munca pentru toti;

•

pregatirea, documentarea si scrierea proiectului „Program de sprijin antreprenorial in
regiunea Centru”, regiunea Centru, in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020, 3. Locuri de munca pentru toti.

PARTENERIATE SI COOPERARI
•

Colaborari internationale privind exporturile de servicii si know-how in domeniul
turismului de sanatate;

•

Infiintarea unei retele de turism de sanatate in Balcani, in care Fundatia Amfiteatru
juca rolul ‘nodului’ principal;

•

Constituirea unei retele profesional-stiintifice internationale, cu un nucleu stabil in
jurul „Forumului International pentru Turismul de Sanatate”;

•

Incheierea de protocoale de colaborare cu parteneri din Italia, Franta, Bulgaria,
Grecia, Turcia pe ariile de expertiza ale Fundatiei Amfiteatru;

•

Dezvoltarea de parteneriate dedicate dezvoltarii comunitatilor cu ADR-uri, Consilii
judetene, primarii, ONG-uri, organizatii profesionale si patronale.
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