RAPORT DE ACTIVITATE 2020

2020 fost un an al consolidării și al adaptării la provocări neobișnuite. Pandemia a
testat reziliența organizației precum și a parteneriatelor existente. Am

refăcut

procesele de lucru interne si ne-am adaptat activitățile cu partenerii și grupurile cu
care interacționăm. Pe lângă digitalizarea de natura tehnica am operat schimbări în
paradigma generală de producție și distribuție a conținuturilor, în comunicarea cu
partenerii și publicul nostru.
Mai mult decât suportul tehnic al proceselor de lucru, ceea ce le-a influențat decisiv
a fost încrederea, clădită anterior, între părțile implicate. Ne-am sprijinit în cea mai
parte pe producția proprie de conținuturi profesionale, artistice, științifice, educative,
am reactualizat studiile și analizele în comunitățile unde am lucrat, am evaluat
impactul programelor pe care le derulăm, am realizat studii și analize pentru noi
proiecte si parteneri, ne-am adaptat cursurile și programele de formare profesională
și intervențiile educaționale etc.

Programe: rezultate, resurse si cifre
În 2020 am continuat articularea programelor prin concentrarea lor în intervenții
integrate, la nivel de comunități profesionale sau teritoriale. Acțiunea orizontală,
diversificată, orientată spre un public larg dar mai greu definibil, începe să fie înlocuită

de cea verticală, de nișa, cu publicul „țintă”, obiective limpezi și rezultate tot mai
cuantificabile.
Capital uman
Participanți:
- 200 de persoane participante în cadrul programului de management al
calității în sănătate;
- 500 de persoane formate profesional în domeniul ospitalității
- 400 de persoane formate în artele interpretative;
- 800 de persoane au beneficiat de consiliere profesionala;
- 100 de persoane au beneficiat de mentorat în antreprenoriat;
- 180 de peroane formate profesional în competente antreprenoriale;
- 100 de persoane participante la programe de educație experiențială;
Cultura si industrii creative
•

Teatru;
o Proiectul "Dialogul intercultural și creșterea accesului publicului la
cultură":
▪ Festivalul de teatru Caleido;
▪ Festivalul de fotografie;
▪ Alte activitati artistico-educaționale;

Dezvoltarea comunității
În 2020 Fundația Amfiteatru a reactualizat studiile și analizele în comunitățile unde am
lucrat în ultimii ani, am evaluat impactul programelor pe care le-am derulat, și am
continuat să aplicăm cu noi proiecte pentru a consolida și dezvolta acumularile.

•

Intervenții în mediul rural:
o depunerea de noi proiecte pentru sprijinul antreprenoriatului social în
mediul rural împreună cu primăriile Colibași și Prundu și ASIMCOV
(Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna);

•

Intervenții în domeniul digital:
o sprijinirea digitalizării și a inovării IMM-urilor; în sensul acesta am
aplicat, împreună cu ASIMCOV, CEDCA, Confederația Patronatul
Roman si Asociația de Binefacere Pro Vitam la programul de Digitalizare
lansat de POCU;

•

Intervenții in domeniul antreprenorial:
o sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor și al studenților ( am
aplicat la programul Innotech în colaborare sau parteneriat cu UNEFS,
Asociația Harmony și Politehnica București;)
o sprijinirea

antreprenoriatului

în

comunitățile

marginalizate

prin

intermediul a 3 proiecte POCU implementate cu partenerii locali și
înființarea a 105 firme in zonele defavorizate;
•

Intervenții în domeniul cercetării: Fundația Amfiteatru în colaborare cu
partenerii săi, a depus în anul 2020 proiecte care au vizat realizarea de analize,
planuri, studii sociologice si antropologice, strategii etc vizând dezvoltarea
comunitară sustenabilă;

•

Intervenții integrate la nivelul comunităților marginalizate în vederea reducerii
numărului de persoane aflate în sărăcie și excluziune socială(au fost cuprinse
peste 1300 de persoane);

•

Intervenții de infrastructura la nivelul comunităților marginalizate ( peste 130 de
persoane si-au îmbunătățit condițiile de locuit);

•

Intervenții educaționale la nivelul comunităților marginalizate ( peste 90 de
profesori au beneficiat de serviciile educaționale ).

Interventii sociale și medicale
•

Programe integrate pentru 320 de vârstnici în vederea creșterii gradului de
incluziune sociala și îmbunătățirea calității vieții;

•

Sprijin pentru 1600 de persoane cu acces greu la asistenta medicala din
comunitățile marginalizate;

Parteneriate, rețele, clustere
Clusterul Medical Sănătate România
Clusterul Sănătate România reunește unități sanitare de top, furnizorii de servicii
medicale, organizații profesionale, unități de învățământ superior și de cercetare
științifică, facilitatori de sănătate, organizații catalizator etc. și este într-o relație
profesională activă cu alte entități medicale sau care desfășoară activități conexe
domeniului medical cu scopul comun de a promova cel mai înalt nivel de calitate și
siguranță în asistența medicală acordată pacienților. Intervențiile Clusterului Sănătate
România vizează consolidarea încrederii în calitatea și siguranța serviciilor medicale
realizate de către membrii săi, pentru pacienții din România și din străinătate.
Clusterul GlocalRO
Scopul principal al clusterului este de a crește reputația și de a consolida încrederea
în calitatea produselor și serviciilor locale

pentru clienții din România și din

străinătate. Clusterul este o fereastră de oportunitate servind ca un instrument de
dezvoltare economică durabilă, prin afirmarea potențialului antropic și natural al
teritoriului.
Fundația Amfiteatru este membru activ într-o serie de clustere, rețele și GAL-uri
(grupuri de acțiune locală):
•

Fabrica de Sănătate – Cluster Inovativ;

•

Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania;

•

Clusterul de Turism de Sănătate Oltenia;

•

Rețeaua clusterelor de sănătate MEDRO;

•

Clusterul Balcanic de Turism de Sănătate;

•

ICRT – International Centre for Responsible Tourism;

•

GAL – Împreună dezvoltăm Sectorul 5.

Proiecte derulate în anul 2020
„Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei
Letca Nouă”, proiect care va ajuta la dezvoltarea socio-economica echilibrată a
comunei Letca Nouă (județul Giurgiu), prin oferirea de programe integrate de formare
profesională, mediere pe piața muncii și promovarea economiei locale prin demararea
a 45 de afaceri locale.
„Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”, proiect care va ajuta la
dezvoltare socio-economică echilibrată a comunei Crivăț (județul Calarasi), prin
oferirea de programe integrate de formare profesională, mediere pe piața muncii
pentru 400 de persoane, programe educaționale pentru 110 de copii și promovarea
economiei locale prin demararea a 50 de afaceri locale.
„Dezvoltare locala integrata in comuna Belin”, proiect care va ajuta la dezvoltarea
socio-economica echilibrată a comunei Belin (județul Covasna), prin oferirea de
programe integrate de formare profesională, mediere pe piața muncii și promovarea
economiei locale prin demararea a 35 de afaceri locale.
"Creșterea calității vieții vârstnicilor din București si promovarea îmbătrânirii
active prin furnizarea de servicii sociale", obiectivul general al proiectului îl
reprezintă creșterea incluziunii sociale si îmbunătățirea calității vieții a 170 de vârstnici
din municipiul București care aparțin categoriilor vulnerabile si depășirea situației de
vulnerabilitate de către 85 dintre aceștia ca urmare a furnizării de servicii
sociale/medicale/socii-profesionale, pana la finalul perioadei de implementare a
proiectului.
”#FAPTE: Regenerare Urbana Amurgului”, proiect contribuie la implementarea de
măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii si adulți, în vederea
creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei studiilor/ formării
profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la
servicii sociale și îmbunătățirii stării de sanitate generale a populației.

”#FAPTE: Înființare grupe de ante preșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 34
și Grădinița Nr. 245”, proiect care vizează creșterea participării la învățământul ante
preșcolar cu accent pe copiii aparținând minorității rroma și a celor din medii
marginalizate și dezavantajate din sectorul 5, București.
”#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 53, Școala
Gimnazială cu Grădiniță Nr. 144 și Grădinița Nr. 169 Paradisul Verde”, proiect
care vizează creșterea participării la învățământul ante preșcolar cu accent pe copiii
aparținând minorității rroma și a celor din medii marginalizate și dezavantajate din
sectorul 5, București.
”CALEIDO – Diversitate prin teatru” , proiect care a reușit sprijinirea de noi
spectacole de teatru, dans și arte performative; dezvoltate în pandemie aceste noi
producții au beneficiat și de o filmare integrală a spectacolului în cele mai bune
condiții tehnice.
"Dialogul intercultural și creșterea accesului publicului la cultură", proiect care
a vizat organizarea de evenimente cu teme sociale relevante pentru contextul actual
al comunităților etnice/ culturale.
Pentru a învăța lecțiile pe care le oferă, cu brutalitate, această criză, trebuie să
analizăm ceea ce experimentăm nu doar in interiorul organizației. Gravitatea situației
arată clar că, atunci când aceasta se termină, lumea nu va fi așa cum am știut-o
înainte de pandemie. Deși nu putem ști ce va fi, încercăm să ne dezvoltăm
instrumentele necesare pentru a descifra tendințe și provocări, cu atât mai mult cu
cât programele noastre includ activități solicitate sau afectate de actuala situație.

