
Asociația Inițiative și Proiecte 
pentru Tineret Imago Mundi

Partenerii
noștrii

Raport anual

2021
2021 a fost un an de reconstrucție pentru comunitatea 
Imago, pentru tineri, voluntari și elevi și cadre 
didactice, care prin proiectele desfășurate învață 
despre ei, despre comunitate, încearcă să insufle 
schimbări în bine în modul de gândire, în mentalități, 
astfel încât să colaborăm, să comunicăm, să învățăm 

unii de la alții! 
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În 2021 am reconturat comunitatea noastră de învățare, alături de voluntari, 
tineri, cadre didactice și lucrători de tineret. Ca și până acum, Erasmus+ 
au fost în centrul preocupărilor noastre și am continuat implementarea a 
două parteneriate strategice, Find Your Talent și Get Involved, Shape your 
Community. 

După mai bine de un an și jumătate, voluntarii noști au avut din nou 
oportunitatea de participa la schimburi de tineri /youth exchanges în Spania 
și Serbia, experiențe pe care apoi le-au povestit mai departe altor tineri din 
comunitate. 

Am început noi proiecte, precum REC Hubs, finanțat prin programul Justice 
Programe, prin care CISS ONG din Italia, alături de Radio România și 
Asociația Imago Mundi din România, atrag atenția și caută soluții pentru 
evitarea și prevenirea exploatării prin muncă a femeilor din România care 
au plecat la muncă în Sicilia, Italia. 

Tinerii noștri voluntari au desfășurat ateliere pe mai multe tematici precum 
Stare de Bine, Motivație și Învățare cu focus pe cum gestionăm emoțiile și 
viețile în contextul pandemiei. Suntem parteneri într-un proiect cu o temă 
extrem de sensibilă, prevenirea traficului de ființe umane, problematică ce 
afectează profund țara noastră. Treptat, comunitatea noastră de voluntari 
renaște, ne facem planuri pentru 2022, astfel încât să creăm contexte de 
învățare, o comunitate în care toți cei interesați de cunoaștere, interacțiune 
și devoltarea unor abilități de viață să fie bineveniți! 

Intro
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Începuturile proiectului

Tematica proiectului

Noul format în contextul pandemic

Participarea tinerilorTematica proiectului a fost implicarea tinerilor în viața 
comunităților lor prin participarea la procesul de decizii 
și desfășurarea unor activități cu impact asupra vieții lor 
și a întregii comunități. 

Începând cu 2019 și până în primăvara anului 
2021, Imago Mundi a fost parteneră în proiectul 
Get Involved, Shape your Community, un 
parteneriat strategic finanțat prin programul 
Erasmus+ și coordonat de Asociația Ifjusagi 
Nomad Klub din Ungaria. 

Adaptându-ne constrângerilor pandemiei, dorind în 
același timp să avem întâlniri „face to face” am decis să 
organizăm o serie de întâlniri în format restrâns, în care 
să discutăm pe teme legate de participarea tinerilor, 
astfel că am desfășurat activitățile la punctul de lucru al 
Imago, biroul din muncipiul Pitești. 

Astfel în lunile Ianuarie și Februarie 2021 
am desfășurat o serie de  micro/Întâniri cu 
tineri adolescenți în care am discutat despre 
comunitate, participarea tinerilor în procese de 
luare a deciziilor, implicare comunitară, Covid–19 
și impactul asupra țesăturii sociale din care facem 
toți parte!

MicroMeetings 
Shapers
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Youth Exchanges Youth Exchange

Erasmus + 
Programme

Erasmus + 
Seeing with Fresh 
Eyes – Notice Things in 
a Different Way! 

Diseminarea proiectelor

Despre proiect

Oportunități pentru tineri

Despre proiect
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Proiectul finanțat prin programul Erasmus+ s-a 
desfășurat în regiunea Catalunia din Spania. 
Trei voluntari: Adelin Preda, Alexandra Maria 
Neștian, Maria Petrescu și Dedu Constantin 
ca și lider de grup au participat la o serie de 
activități și ateliere despre teatru, tehnici de 
improvizație și clowning, alături de alți 30 
de tineri din Croația, Bulgaria, Spania, Italia, 
Polonia. 

În anii anteriori pandemiei, în parteneriat cu 
zeci de ONG-uri din Europa și prin colaborări și 
parteneriate locale cu mai multe școli și licee, 
Asociația Imago Mundi a creat oportunități de 
învățare pentru sute de tineri, participanți la 
schimburile de tineri / schimburi de experiență 
organizate pe diferite tematici, finanțate prin 
programul Erasmus+.

În 2021, în ciuda provocărilor generate de Covid 
– 19, voluntarii noștri au beneficiat de două 
asemenea experiențe internaționale. 

16 - 23 August 2021, schimb de tineri în Novi 
Becej, regiunea Voievodina, Serbia. Patru 
tineri voluntari, Raicu Bianca, Eduard Marius 
Popa, Alexia Ciucan și Ramona Tănase și Aura 
Constantinescu, lider de grup au participat la 
acest proiect despre media literacy, prevenirea 
fenomenului fake news și dezvoltarea abilităților 
de creare de conținut media de către tineri din 
comunități locale. 

În data de 30 August 2021, la sediul 
Fundației Culturale Badea – Ilfoveanu a avut 
loc o activitate de diseminare a proiectelor 
internaționale în care Imago a fost parteneră 
și brainstorming despre activitățile ce vor 
urma în toamna aceasta. Am discutat despre 
Power of Theater și despre Seeing with 
Fresh Eyes, alături de elevi și cadre didactice 
de la mai multe licee din județul Argeș. 

Youth Exchange

Erasmus + 
The power of Theater

2 - 12 AUGUST 2021

16 - 23 AUGUST 2021
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 Proiectul a inceput in toamna anului 2019 si s-a incheiat in 
ianuarie 2021

Parteneriate strategice

Get Involved, 
Shape your community

Atelier online

Youth Participation & 
Decision Making

Ca parte a proiectului Get Involved, Shape your 
Community, un parteneriat strategic în domeniul 
tineretului, finanțat de programul Erasmus+ al 
Comisiei Europene, în ziua de 20 Ianuarie 2021, 
Imago Mundi a susținut un workshop online 
alături de asociația Ijusagi Nomad Klub din 
Ungaria – coordonator al proiectului - despre 
comunicare, participare și implicare civică. 

La atelierul online au participat 25 de tineri 
și lucrători de tineret din Ungaria, Slovacia, 
Portugalia, Lituania și România. Acest atelier, 
alături de o parte din atelierele Shapers – 
Micromeetings, au fost printre ultimele activități 
ale proiectului, care a trecut în bună parte în 
online, din cauza pandemiei de Covid 19. 

Despre proiect

Coordonatorii proiectului

Atelierul online

20 IANUARIE 2021

Parteneriat strategic in domeniul tineretului coordonat de 
Ifjusagi Nomad Klub, proiectul urmareste cresterea nivelului 
de implicare civica a tinerilor si implica organizatii din 
Slovacia, Romania, Ungaria, Portugalia si Lituania. Proiectul 
a inceput in toamna anului 2019 si s-a incheiat in ianuarie 
2021.
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Atelier de formare

Parte a proiectului:
„Find your Talent, Work on Your Skills” 
finantat prin Erasmus+, KA2

Parte a proiectului:
„Find your Talent, Work on Your Skills” 
finantat prin Erasmus+, KA2

NeuroHack sau “Cum 
ne merge mintea?”

24 APRILIE 2021

Când a fost organizată activitatea?

Cine? Ce? Cum?

Cine a organizat proiectul?
Mai multe despre activitate

Curs de formare
internațională

06-12 OCTOMBRIE 2021

NeuroHack sau cum ne merge mintea? a 
fost întrebarea în jurul căreia s-a desfășurat 
atelierul de sâmbătă 24 aprilie 2021 de la 
Fundația Badea Ilfoveanu, organizat în cadrul 
proiectului Erasmus+, Find your Talent. Aura 
Constantinescu, Sanda Bâtan și Costin Dedu 
au facilitat activitatea, iar participanții s-au 
implicat într-o discuție antrenantă despre 
neuroștiințe, comunicare, emoții, mecanisme 
de apărare, procese neuro și creativitate! 

Activitatea a fost organizată în cadrul 
proiectului Erasmus+, Ka2, Find your 
talent, work on your skills facilitată de Aura 
Constantinescu, Sanda Bâtan și Costin Dedu 
despre neuroștiință, comunicare, emoții, 
mecanisme de apărare și procese neurologice. 

Ca o noutate absolută pentru ultimii doi ani, Asociația 
Imago Mundi a fost gazdă pentru un grup internațional, 
între 07 și 12 Octombrie 2021 la un curs internațional 
de formare având drept tematică creativitatea tinerilor 
și implicareA acestora în activități artistice care să le 
dezvolte potențialul, să ajute la formarea lor și chiar 
la integrarea pe piața muncii. 

Cursul de formare este al treilea dintr-o 
serie de activități ce se desfășoară prin 
proiectul ”Find your Talent, Work on your 
skills”, finanțat de Comisia Europeană 
prin programul Erasmus+, Partneriate 
Strategice în domeniul tineretului. 

Au participat la acest curs lucrători de 
tineret și voluntari de la organizațiile 
Avedan Welzjin din Olanda - 
coordonatorul proiectului, iDrops din 
Belgia și Youth Act din Polonia.
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Ce au facut participanții?

Sâmbătă 9 Octombrie 2021

Cine a participat la curs?

13

Mobilitate pentru 
lucrători de tineret

24 NOIEMBRIE - 4 DECEMBRIE 2021

Proiectul Equipping You to Prevent Trafficking 
in Youth, acțiunea Capacity Building for Youth, 
programul Erasmus+, Canada, Niagara Falls. 

Cine a participat la eveniment?

Scopul mobilității

Facilitatorii proiectului

Participanții s-au implicat activ în ateliere cu teme 
precum ‘’Talent-oriented support for vulnerable 
young people’’, Studio15 Photography/Video 
workshop: Working with Green Screen, LivART 
Library, Creativity for the 21st century, new 
skills for the labour market sau ”Non-formal 
methods on reflection and design of life plans”.

S-a desfășurat o sesiune specială la care au 
participat artiști grozavi de toate vârstele, 
oameni care și-au descoperit creativitatea în 
domenii diferite: grafică, desen, pictură, muzică, 
teatru, precum Eugenia Predică – pictor, Miruna 
Gheordunescu – graphic designer, David 
Manu, voluntar și muzician sau Vlad Moșoianu, 
absolvent al Universității de Artă Teatrală și 
Cinematografică. 

Alături de lucrători de tineret din mai multe 
țări, au mai luat parte cadre didactice, au mai 
participat la curs și voluntari, elevi la Colegiul 
Național Ion C. Brătianu și Colegiul 
Național Zinca Golescu.  

La evenimentul de formare au participat 20 
de lucrători de tineret reprezentând asociațiile 
partenere: Tools of Empowerment for Success 
(Niagara, Canada); Cross Culture International 
Foundation (Malta) – coordonator; Open Gate 
La Strada (Macedonia de Nord); Imago Mundi 
(România); Varna University of Management 
(Bulgaria)

Scopul principal al mobilității a fost participarea 
la un curs dedicat lucrătorilor de tineret pentru 
a-i pregăti în privința prevenirii traficului de ființe 
umane, mai ales a persoanelor tinere, dar și de 
a acționa corespunzător în situația în care se 

interacționează cu altfel de victime, de 
a proceda în cunoștință de cauză în 

situațiile care pot să apară.

Cursul de formare din cadrul 
proiectului Erasmus+  ”Equipping 
You to Prevent Trafficking in Youth” 
a fost facilitat de oganizația gazdă, 
Tools  of  Empowerment for Success 
- TOES Niagara și s-a desfășurat la 
Universitatea Brock din St. Catharines, 
Ontario, Canada. 

La training-ul de formare au participat 
cinci lucrători de tineret din partea 
Asociației Imago Mundi Mundi - Aura 
Constantinescu, Augustina Ene, Iuliana 
Roman, Cristina Atanasescu, împreună 
cu alți 20 de lucrători de tineret de la 
asociațiile partenere din proiect.
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Kickoff Meeting 
5 - 6 NOIEMBRIE 2021,

Proiectul „Youth Friendly Administrations” 
finanțat prin Erasmus+, KA2

Cursul a fost o oportunitate de învățare 
nonformală, de schimb de experiență pentru 
lucrătorii de tineret care lucrează cu tineri 
vulnerabili predispuși la trafic. Participanții la 
mobilitate au avut șansa de a învăța prin metode 
interactive de lucru individual și în grup și de a 
putea să împărtășescă cele mai bune practice, 
simulări, schimb de idei și experiențe de la toate 
organizațiile participante, făcându-se comparații 
între cele patru sisteme social-politice destul de 
diferite. La activități au participat reprezentanți 

ai poliției locale și primarul 
orașului Saint Catharines, 

Walter Sendzik. 

Organizațiile participante din Malta, Canada și 
Macedonia de Nord au oferit exemple de bune practici, 
prezentând factorii importanți în managementul de caz, 
precum și modul în care organizațiile lor beneficiază 
de sprijinul extern al specialiștilor din diferite domenii 
de activitate:  psihologi, profesori, medici, polițiști, 
lucrători de tineret, asistenți sociali etc, împreună 
implicându-se în prevenția traficului de persoane, 
dar și în activități care să mobilizeze, spre exemplu, 
comunitatea locală dar și să sensibilizeze 
factorii de decizie (guvernul) în legătură 
cu  elaborarea unor măsuri legislative 
ferme de acordare de sprijin uman, 
logistic și financiar, în acest scop. În 
cadrul cursului au fost discutate 
diferite metode de prevenție a 
traficului de tineri, menționându-se 
lupta împotriva sărăciei, educație, 
informarea tinerilor și rolul anumitor 
instituții ale statului. 

Proiectul coordonat de organizația Your Missing 
Element din Granada Spania, are ca parteneri 
Imago Mundi din România și organizația Oriel din 
Italia și are ca obiectiv colaborarea mai eficientă 
dintre tineri și autoritățile locale, desfășurându-
se între Septembrie 2021 și Decembrie 2022.

Prin activități de formare, întâlniri cu decidenți și 
autorități publice, tineri din 3 țări vor identifica și analiza 
ce nu funcționează optim în inteacțiunea dintre tineri 
și autoritățile locale și vor desfășura activități comune 
cu reprezentanții acestora, desfășurând în paralel 
activități care să sprijine identificarea și implementarea 
unor soluții concrete. 

Învățare nonformală

Ce au facut organizațiile
Despre proiect

Metodele de actiune
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Întâlnirea transnațională
5 - 6 NOIEMBRIE 2021

Proiectul „Equipping You to Prevent Trafficking in Youth” prin
acțiunea Capacity Building for Youth, finanțat prin Erasmus+, 

Activități locale și online

Language Coffee

Pe 3 februarie 2021, voluntari Imago au participat la o 
sesiune de Language Coffee, unde am discutat despre 
teme precum precum educație, sănătate, socializare.

Acest tip de activitate pe care am desfășurat-o 
de multe ori cu voluntarii noștri, desigur înainte 
de pandemie. Este o cale de a exersa limba 
engleză și de a dezbate asupra unor subiecte 
propuse chiar de participanți. 

16

Equiping you to prevent trafficking in youth este un proiect 
finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea centralizată 
Erasmus+ Capacity Building for youth. Proiectul este coordonat 
de Cross Cultural Foundation Malta și are ca parteneri organizații 
din Macedonia de Nord, Bulgaria, România, Canada.

După mobilitatea de lucrători de tineret, care s-a desfășurat în 
Noiembrie 2021 în Canada,  la care au participat și lucrători de 
tineret ai Asociației Imago Mundi, municipiul Pitești a devenit 
locul pentru o nouă întâlnire a partenerilor din proiect pentru a 
discuta strategia activităților pentru anul 2022. 

Despre proiect

Strategia

17
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Activități locale și online

Activități locale și online

Activități locale și online

„Stare de bine, Adolescență, Școală, Sănătate mintală”

Eveniment organizat de Fundația Compartir
Comuna Drăganu, Județul Argeș

Zâmbim din Priviri

Atelier de educație nonformală

Ziua Tineretului European 

Cu ocazia începutului de primăvară, câțiva 
voluntari ai Asociației Imago Mundi și tineri din 
liceele Piteștene au oferit flori în centrul orașului, 
a fost o încercare reușită de a mai dezgheța niște 
zâmbete! 

Sâmbătă, 11 iunie, cu ocazia sărbatoririi Zilei 
Tineretului European, Fundația Compartir, în 
colaborare cu Asociația Imago Mundi, AIESEC, 
Direcția Județeană pentru Tineretului și Sport 
Argeș, Asociația APLIC și Beintech au organizat 
între orele 10:00-17:00, o serie de ateliere, jocuri 
și activități cu scopul de a promova voluntariatul. 

Atelierele au fost despre importanța 
voluntariatului pentru tineret, s-au prezentat 
atât diverse proiecte cât și Rețeaua Eurodesk, 
cu proiecte europene pentru tineret. Jocurile 
și activitățile au fost interactive, bazate pe 
socializare și muncă în echipă, iar voluntarii s-au 
simțit bine, au reușit să învețe lucruri noi și să-și 
facă prieteni.

Atelierul a avut loc la Fundația Culturală Badea 
– Ilfoveanu. Tema predominantă a atelierului 
a fost “cum reacționează fiecare la stres și 
probleme și cât de pesimiști/realiști suntem”. 
Tinerii au răspuns la diverse întrebări despre 
învățământul online și au analizat schimbările 
ce au avut loc pe parcursul pandemiei. 

Cum reacționăm fiecare la stres și probleme, cât 
de optimiști / pesimiști / realiști suntem, apoi, în 
echipe de câte 2-3, tinerii au răspuns la întrebări

legate de starea de bine (ce este, ce ne dă 
starea de bine), cum ne-a afectat sănătatea 
mintală școala online (aici participanții au 
adus argumente atât pro, cât și contra), dar 
au și analizat în ce măsură ne-am schimbat în 
ultimele 12 luni. 

Într-o nouă rundă de lucru în echipe, provocarea 
a fost capsula timpului – cum ne vedem pe noi 
înșine peste 5 ani? Când pandemia SARS COV2 
se va fi sfârșit? Cum arata normalitatea?

01 MARTIE 2021

27 MARTIE 2021

11 IUNIE 2021
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Populism, fake news, senzaționalism, marketin& consumerism, 
propagandă ...Cum ne apărăm de impactul acestora?

Atelierul facilitat de Aura Constantinescu, a fost prilejul unei întâlnire 
între cadre didactice și tineri, în care am încercat să găsim soluții 
pentru fi cât mai autonomi și liberi în gândire. 

Eveniment cu o tradiție de câțiva ani deja, alături de voluntarii noștri 
și tineri pasionați din comunitate, celebrăm Ziua Internațională a 
Voluntarilor an de an, desigur tot pandemia ne-a mutat ... online 
anul acesta. 

Alături de voluntari și lucrători de tineret, am dezbătut legăturile 
dintre voluntariat și învățare și de la unii dintre participanții 
noștri proaspăt întorși cu o zi înainte de la un curs de formare 
pe tema traficului de persoane, am aflat mai multe informații și 
despre acest fenomen nedorit dar și despre proiectul Erasmus+, 
Equipping you to prevent trafficking in Youth. 

De asemenea, am discutat și despre planurile de viitor ale 
Asociației Imago Mundi pentru anul 2022.

Activități locale și online

Organizat prin comunitatea Punți pentru Educație 
– inițiativă a Asociației Imago Mundi

Cinci surse de manipulare online

25 SEPTEMBRIE 2021

20 21

Activități locale și online

Ziua Internațională 
a Voluntariatului

25 SEPTEMBRIE 2021



Proiectul REC Hubs

REC Hubs, Ianuarie 2020 – Iunie 2021, proiect 
finanțat prin programul JUST al Uniunii Europene

REC Hubs este un proiect finanțat de Justice 
Programme (JUST) Rights, Equality and 
Citizenship Programme (REC) în cadrul apelului 
de propuneri pentru prevenirea și combaterea 
tuturor formelor de violență împotriva copiilor, 
tinerilor și femeilor ID: REC-RDAP-GBV-
AG-2020, având ca obiectiv protejarea și 

sprijinirea copiilor, tinerilor și femeilor 
care sunt victime și potențiale 

victime (inclusiv martori) a 
violenței și abuzurilor.

Activități de prevenire vor fi implementate în zonele 
rurale din nord-estul României, care sunt mai 
predispuse la sărăcie și la feminizarea migrației, 
precum și în zona Ragusa din partea de sud – est 
a Siciliei, în care multe femei migrante din România 
și copiii acestora sunt supuse unor abuzuri nu doar 
privind relațiile de muncă dar și adeseori abuzuri 
fizice și exploatare sexuală. Proiectul este coordonat 
de Associazione Culturale Cooperazione Sud Sud 
(CISS ONG) organizație umanitară și de protejare a 
migranților, în parteneriat cu Societatea Română de 
Radiodifuziune și cu Asociația Imago Mundi. Proiectul 
urmărește protejarea și sprijinirea copiilor, tinerilor 
și a femeilor  care sunt victime și potențiale 
victime, incluzându-i pe martori, ale unor 
acte de violență și abuza în țara gazdă, 
dar în același timp să contribie la 
rezolvarea cauzelor profunde din 
comunitățile de origine. 

Despre proiect

Coordonare și împlementare

22

Rural child protection hubs in the poverty belts 
of South-East Sicily and North-East Romania

Huburi pentru protectia copiilor în zone sărace 
din sud - estul Siciliei și Nord - Estul României. Pentru atingerea acestui obiectiv, un HUB pentru 

protecția copiilor va fi înființat în satul Acate 
din Sicilia și un Hub virtual pentru prevenirea 
violenței va fi înființat pentru a răspândi 
informație și a crește nivelul de conștientizare în 
nord-estul României, zona Moldovei. Proiectul 
include o serie de activități: cursuri de formare, 
ateliere, activități de educație non-formală, 
campanii social – media, vizite transnaționale și 
evenimente de advocacy.  

Ca și rezultate propuse, 1,000 de copii, tineri 
și femei din  Italia și Romania vor lua parte la 
activități; 120 de profesioniști în domeniul 
protecției copiilor, cadre didactice, lucrători 
sociali și voluntarii unor ONG-uri, autorități 
de păstrare a ordinii și siguranței publice își 
vor dezvolta competențele de a contribui la 
rezolvarea dificultăților cu care se confruntă 
grupul țintă;  proiectul va contribui la creșterea 
conștientizării problemelor cu care se confruntă 
lucrătorii migranți în rândul a 150 000 de 
locuitori din mediul rural. 

Atingerea obiectivelor

Rezultatele propuse
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Vizită de studiu 

Regiunea Ragusa, Sicilia, Italia

Vizită de lucru 

Migrația și munca 
la negru a românilor

Partenerii Italieni la 
Iași și în regiunea de 
Nord - Est a Moldovei

Vizita de studiu, a avut ca ca tematică analiza 
cauzelor migrației românilor în sudul Italiei și 
pericolele exploatării prin muncă. Au participat 
reprezentanți ai tuturor celor trei parteneri, CISS 
ONG, Radio România și Asociația Imago Mundi. 

Joi 28 Octombrie, 
Margherita Maniscalco si 
Roberta s-au întâlnit cu echipa de la 
Radio Iași România și au discutat cu d-na Mihaela 
Munteanu – Director de Comunicare al FONSS 
(Federatia Organizațiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale) despre situații și cazuri 
concrete de familii afectate de migrație, separare 
între copii și părinți. 

Vineri 29 Octombrie,
Reprezentanții partenerilor români și ai 
coordonatorului Italian al proiectului – CISS 
ONG, au vizitat Centrul de mediere și Securitate 
Comunitară din Miroslava, jud. Iași, apoi au 
luat parte la atelierul online „Consecințele 
migrației pentru munca precară asupra familiilor 
române și asupra femeilor emigrante” la care 
au luat parte reprezentanții mai multor ong-uri 
care desfășoară activități în sprijinul familiilor 
afectate de fenomenul migrației și exploatării 
prin muncă.

Ca parte a proiectului REC Hubs,  Dedu Constantin 
și Aura Constantinescu au vizitat orașul Vittoria 
și regiunea Raguzza, pentru o vizită de lucru la 
invitația CISS ONG. Pe parcursul acestei vizite 
scurte, cei doi au luat parte la o întâlnire de 
lucru cu Comisarul special al guvernului Italian 
pentru orașul Vittoria, d-nul Filippo Dispenza. 
De asemenea au facilitat alături de Margherita 
Mansicalco și Roberta Maddalena de la CISS, 
o dezbatere despre situația migranților și au 
organizat împreună de Ateliere - Metode și 
tehnici de educație interculturală pentru tineri 
și copii, activitate în satul Acate, Ragusa, Sicilia. 

Vizita a oferit și oportunitatea unor întâlniri 
și discuții cu familii de migranți români care 
lucrează în agricultură, în serele din Sicilia, 
unde am aflat provocările și problemele cu care 
aceștia și copiii lor se confruntă zi de zi.

Un element interesant a fost apariția lui Marco 
aka Il Pimpa, un clown celebru în Italia, mai 
ales pentru activitățile sale în Orientul Mijlociu, 
unde desfășoară activități de clownerie, sau 
mai bine zis de terapie prin joc și zâmbete 
pentru copiii de acolo; lucru pe care l-a făcut 
pe parcursul vizitei de lucru a proiectului nostru 
și pentru copiii imigranților români din familiile 
pe care le-am vizitat împreună!  La activități a 
participat și doamna Elena Postelnicu, jurnalist 
și corespondent al Radio România în Italia. 

19 - 23 IULIE 2021
27 - 31 OCTOMBRIE 2021
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Categorii de cheltuieli. Activitatea asociației este finanțată și anul acesta exclusiv 
prin fonduri europene, programele Erasmus+ și Justice Programe.

Sumele de mai jos au fost folosite pentru: desfășurarea activităților locale, ateliere 
organizate de tineri și cadre didactice pentru tineri din comunitate; cheltuieli generate 
de organizarea unor mobilități internaționale:

un curs de formare în Octombrie 2021 prin proiectul Find Your Talent,

organizarea unor întâlniri transnaționale precum întâlnirea kick off meeting - 
parteneriatul strategic Youth Friendly Administrations; 

pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de întreținerea unui birou/punct de 
lucru în mun. Pitești (perioada Ianuarie – Iunie a acestui an); 

pentru participarea la o vizită de studiu pe tema migrației - județul Iași -, alături 
de partenerii noștri italieni din proiectul RECHubs; 

costuri generate de social media, grafic design și materiale promotionale 
pentru activitățile în care suntem implicați; 

onorarii pentru experții implicați în pregătirea unui ghid despre talent și 
abordări nonformale în activități cu tineri și costuri salariale legate de activități 
de management. 

Date de identificare și

Raport financiar
Venituri în 2021

Nume proiect Program de finanțare Coordonator Nr. de referință pr. Suma 
cheltuita in 
2021

Get Involved, Shape 
your Community

Erasmus +, Ka2 Strategic 
Partnership, Youth Field

Ifjusagi Nomad 
Klub - Ungaria

2019-1-HU-
01-KA205-060630

500 Euro

Find your talent, Work 
on your Skills 

Erasmus +, Ka2 Strategic 
Partnership, Youth Field

Stichting Ave-
dan Welzijn - 
Olanda

2019-1-NL-
02-KA205-002487

7 545 Euro

REC Hubs - Huburi 
pentru protectia 
copiilor în zone sărace 
din sud - estul Siciliei și 
Nord - Estul României

Justice Programme (JUST) 
Rights, Equality and Citi-
zenship Programme (REC)

Associazio-
ne Culturale 
Cooperazione 
Sud Sud (CISS 
ONG)

101005877 — RE-
Chubs — REC-
-AG-2020 / REC-RDA-
P-GBV-AG-2020

5551 Euro

Youth Friendly Admin-
strations 

Erasmus+, Ka2 Strategic 
Partnership, Youth Field

Your Missing 
Element - Spain 

2020-1-ES-
02-KA205-014755

971 Euro

Equipping you to 
prevent trafficking for 
youth 

Erasmus+, Ka2 Capacity 
Building in the field of 
Youth

Cross Cultural 
International 
Foundation - 
Malta

618329-EPP-
-1-2020-1-MT-
-EPPKA2-CBY-AC-
PALA

500 Euro

Total cheltuieli 2021 15 067

Transparență

26 27



Sumarul activitatilor

Infografic

Un curs de formare Erasmus + la Pitești

27 participanți 
din tarile:

Un curs de formare online, Erasmus+ 

24 lucratori
de tineret 5 zile de

activitati online

2 întâlniri transnaționale de proiect

2 Youth
Exchanges in

Spania
Serbia

1 curs de formare 
in Canada 5 Youth

Workers

7 ateliere
organizate

online la care 
au participat 60 tineri și cadre 

didactice

unde au
participat

Atelier Online - Get Involved

20 persoane
Curs formare Erasmus+

5 persoane
Atelierul despre voluntariat

15 persoane
RECHubs - vizita de studiu

20 persoane

10 ateliere cu prezență fizică la care au participat  
tineri, lucrători de tineret și cadre didactice

5 microshapers meetings

25 tineri
Un language coffee

5 tineri
Atelierul Stare de Bine
10 persoane 

Atelierul Neurohack
10 persoane 

Atelierul Manipulare online Ziua Tineretului European

12 persoane 10 persoane 

175 de
persoane

In total au participat din care

65 de profesori si
lucratori de tineret 110 tineri 

si elevi
28 29
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Adresă de e-mail: 
imagomundiconects@gmail.com
Adresă:
Caminul Cultural Badiceni,
Com. Malureni, Jud. Arges
Website:
www.imagomundiconnects.eu

Date de contact


