Raport de activitate
2019
2019 a fost o continuare firească a activităților Fundației. Am valorificat vechile
experiențe profesionale, am dezvoltat parteneriate noi, am relansat conexiuni interne
și internaționale.
Expertiza și, mai ales, faptul că am rezistat într-un context afectat de o
predictibilitate scăzută au adus colaborări importante dar și accesarea de resurse
noi, provenite din partciparea la competiții interne și europene.
Continuînd munca de afirmare a identităților de tot felul (profesionale, culturale,
geografice, artistice, etnice etc.), am mobilizat energii și acumulari vechi și noi în
programe și proiecte variate, dar care se sprijină, de fapt pe “țesătura” unui model
propriu, cu rădăcini în antropologia economică și pe recunoașterea forței
patrimoniului intangibil. Pornim de la ideea că orice comunitate are potențialul de a
oferi bunăstarea locuitorilor, folosind specifcul natural și antropic prin capitalul său
social.
Adaptam la propriile programe principiul că, din punct de vedere economic,
identitatea este astăzi gîndită ca o resursă competitivă financiar. În același timp ea
devine un instrument pentru coeziunea socială și calitatea vieții. În consecință,
acționăm ca îngrijirea și conservarea identității să fie întotdeauna principalul obiectiv
Acest lucru e luat în considerare în intervențiile noastre pentru a pune în valoare rolul
privilegiat al identității ca instrument pentru creștere, de poziționare economică și
branding.
Laureatul Premiului Nobel, George Akerlof, care în 2000 a publicat “Economics and
Identity", lucrare de referință pe această temă, afirmă că identitatea este, probabil,
cea mai importantă decizie economică pe care un individ o ia.
În 2019 ne-am structurat munca pe cîteva axe:
Producția de conținuturi profesionale, artistice, științifi ce, educative asigură
competența si este garanția unei relații recirpoce corecte cu benefi ciarii muncii
noastre. Calitatea conținutului este esențială, se bazeaza pe conexiunile noastre
internaționale si pe cea mai nouă literatură de specialitate.
• studii despre comunități în vederea dezvoltării de proiecte/ programe/ strategii
de dezvoltare bazate pe o bună cunoaștere a resurselor locale dar și a
tendințelor de dezvoltare a comunităților la nivel european;
• Centrul de Educație, Dezvoltare și Cercetare „Amfiteatru” (cedca.ro) deține
acreditările necesare și asigură resursele profesional-științifice pentru
programele interne și externe;
• pregătirea, documentarea și scrierea proiectului “Sprijinirea inovării sociale și
a incluziunii prin dezvoltarea de noi de intreprinderi sociale în Regiunea
Centru” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/

449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă;
• pregătirea, documentarea și scrierea proiectului „Sprijinirea inovarii sociale si
a incluziunii prin dezvoltarea de noi de intreprinderi sociale in Regiunea NordEst” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/
449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră autosustenabilă;
Activitățile din domeniul sănătății reprezintă o pondere importantă prin programul
profesional-științifi c “Managementul riscului clinic”, dedicat afi rmării și valorifi cării
resurselor din sistemului de sănătate și a conexiunilor profesional-științifi ce pe plan
intern și internațional. Principalele activități au fost:
• organizarea Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate Ediția a IXa în colaborare cu Autoritatea Națională de Management al Calității în
Sănătate (Bucuresti, 28-29 octombrie 2019)
• Organizarea a 8 ediții din seria conferințelor “Managementul riscurilor clinice",
în colaborare cu Autoritatea Naționala de Management al Calității în Sănătate
• Clusterul Medical Sănătate România (www.sanatateromania.ro/;
www.healthromania.com) care a primit calificativul “Bronz” acordat de
Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor/ European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA), proces desfășurat în conformitate cu Inițiativa
Europeană pentru Excelența Clusterelor (ECEI), lansată în anul 2009 de
către Uniunea Europeana prin Programul de Competitivitate și Inovație.
Clusterul este prezent pe platforma Comisiei Europene
www.clustercollaboration.eu. Prin intermediul clusterului suntem conectați la
programele europene destinate sănătății, primim solicitări și propuneri de
parteneriate pentru diverse proiecte și programe, participăm la activități
profesional-științifice, târguri și întâlniri naționale, europene și internaționale.
Transferul de cunostinte in proiecte, evenimente și instrumente utile, concepute
pentru nevoi concrete ale benefi ciarilor muncii noastre.
• “#FAPTE - Regenerare Urbana Amurgului”, proiect care va ajuta la
implementarea de masuri complexe pentru un numar total de 300 de
persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la
educație, soluționării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării,
imbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și
imbunătățirii stării de sănătate generale a populației;
• “CALEIDO – Festival de Teatru Multietnic”, proiect care va ajuta la creșterea
accesului a cel puțin 800 de locuitori ai Sectorului 5 la viața culturală și
sprijinirea teatrului independent în contextul multiculturalismului;
• “România Esențială”, proiect care va ajuta la crearea unui spațiu comunitar
activ – în zona Palatului Parlamentului, Academia Română, Catedrala
Mântuirii Neamului, printr-o serie de acțiuni concertate, concretizate sub
forma unor evenimente cultural – educative, menite să angreneze cetățenii
Sectorului 5 în viața comunității;

Am continuat implementarea proiectelor lansate anii trecuți:
• “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 demarea 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 educationale pentru 110 de
copii și promovarea economiei locale prin demarea 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 demarea a 35 de afaceri locale;
Parteneriatele dau forță programelor și deschid oportunități. Anul 2019 a însemnat
dezvoltarea de parteneriate strategice noi cu instituții precum Academia Română,
Centrul Cultural al Sectorului 5 ”Ștefan Iordache”, Asociația Ziariștilor și Scriitorilor de
Turism din România, primării, licee, ONG-uri și operatori economici.
Programul dedicat turismului responsabil a cunoscut o dezvoltare semnificativă în
anul încheiat, lucru datorat acestor parteneriate. Merită enumerate participarea și
conferințele din cadrul edițiilor de primăvară și toamnă a Târgului de Turism al
României, Forumul pentru Turismul Responsabil, conferințele Identități Dunărene sau
cursurile de turism responsabil.
Prin parteneriatele strategice, programul și-a lărgit audiența și adresabilitatea, pentru
ca informațiile, ideile și conceptele prezentate să ajungă la publicuri reprezentative.
Au fost prezenți elevi și studeni de la licee și facultăți de profil, viitori profesioniști din
domeniul ospitalității. Aceștia au completat publicul obișnuit - întreprinzători,
specialiști, profesori, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, jurnaliști,
animatori și oameni pasionați de domeniu.
Echipa Fundației este formată astăzi dintr-un nucleul stabil care depășește sintagma
“resurse umane”. Fiecare persoană e importantă, chiar daca nu de neinlocuit, oricum
greu de inlocuit. În plus suntem înconjurați de colaboratori de prestigiu iar unii dintre
ei au intrat, în timp, în echipa permanentă Astfel am reușit să furnizăm conținut și
instrumente de inplementare a proiectelor, programelor, partenerilor și beneficiarilor.

