
 

Raport anual  
2019 

 
 

Prin accesarea educației nonformale în context 
intercultural, ne redefinim ca oameni și ca cetățeni. 

 
 
Cultivarea creativității in randul tinerei generatii e 

esențială pentru a putea dezvolta relații socio-civice 
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Despre noi 
 

A.C.T.O.R. are MISIUNEA de a-și susține beneficiarii (copii, tineri, adulți) 
folosind instrumente de artă pentru a descoperi noi modalități de 
exprimare, care să le poată consolida încrederea în sine și care să-I poată 
ajuta să-și găsesească locul potrivit în comunitate și să se dezvolte în 
armonie cu ei înșiși și cu societatea. 
 
VIZIUNEA: O societate bazată pe o comunicare directă, clară și eficientă 
este cu siguranță societatea la care visăm cu toții. 
 
Organizația a fost înființată în 17 februarie 2002, dar era activa deja 
printr-un grup de inițiativă înca din 1999.  
 
Între timp, micile activități de animație clinică inițiale, evenimentele sale 
inedite s-au transformat în ample programe pe termen lung și foarte 
lung, bazate pe parteneriate locale, naționale, europene și chiar 
internaționale. 
 
In 2019, A.C.T.O.R. este un brand cunoscut și respectat, este o 
organizație care, prin exigențele si performanțele sale, s-a impus ca 
reper într-un  domeniu aflat la granița dintre artele spectacolului și 
educație, între autentic-românesc și complex-intercultural.  
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O privire de ansamblu pentru acest an 
 

ÎNCREDEREA a fost cuvantul cheie al 
acestui an, căci în 2019 am mizat pe 
fructificarea încrederii în parteneriatele 
locale, naționale și europene de lunga 
durată, pentru a lansa noi provocări  în 
modul de operare pentru diferitele 
categorii de beneficiari. 
 
Suntem extrem de mulțumiți că 
propunerile noastre de redefinire a unor 
activități tradiționale, au fost primite cu 
mult entuziasm, iar dificultățile 
întâmpinate au fost tratate strategic și 
unitar. 
 
S-a demonstrat astfel într-un mod activ 
cum A.C.T.O.R. a ajuns să producă 
schimbare și deschidere spre nou în 
proiectele destinate tinerelor genrații, în 
universului educației formale din urban 
și rural prin entuziasm, inovație și 
seriozitate. 
 
Pentru toate acestea trebuie să 
mulțumesc fiecarui colaborator și 
fiecarui voluntar pentru încrederea pe 
care ne-a acordat-o, pentru curajul de a 
se lăsa provocat de ideile noastre 
năstrușnice cu chef de joacă. 

 
Eugenia BARBU, președinte A.C.T.O.R. 
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Rezultate 2019 
 

- la nivel național, am 
consolidat și am îmbunatățit 

relațiile parteneriale cu 71 

instituții educaționale și 
culturale, aducând mai 
aproape de școală și de copii 
grupurile de părinți, prin 
activități pline de culoare 
artistică și interculturală;  

- am adus diversitatea 
culturală prin ateliere 

artistice cu caracter intercultural în 125  grupe de copii, din mediul rural și 

urban  

- am organizat 24 evenimente de promovare a voluntariatului în randul tinerilor 

- am organizat două campanii sociale de strângere de foduri pentru copii din spitale 

- am implementat un nou concept al Festivalului ”Aici Acolo” 

- am avut 253 de ateliere de animatie clinică în 7 spitale si centre sociale, 

pentru 1820 copii și tineri cu un spectru amplu de afectiuni medicale si 

dizabilitate 

- am implicat 72 de voluntari europeni, 60 de voluntari români și 210 de 

colaboratori locali 

- am facilitat mobilități de învățare pe termen scurt - pentru 120 de specialisti in 

educatie si pentru 47 de tineri 

- am implementat in total 24 proiecte europene (Erasmus Plus si Corpul European 

de Solidaritate) 
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Programe și proiecte 
 

Programe tradiționale: 

 

PROGRAMUL “Aici Acolo”  

 
S-a evidențiat în timp ca un concept original 
creat de echipa A.C.T.O.R. – Asociația 
Culturală de Teatru și Origami din România  A 
debutat ca un proiect pilot, în anul școlar 
2009-2010, având atunci finanțarea 
Programului Tineret în Acțiune- Serviciul 
European de Voluntariat. A.C.T.O.R. își 
propunea, ca folosind participarea voluntară a 
12 tineri din diferite țări europene să aducă 
diversitatea culturală într-un program 
educational pentru copii din institutii educaționale românești din București și din zone rurale.  
Proiectul pilot s-a dovedit a avea un succes răsunător, atât la nivelul comunității de părinți, cât și la 
cel al comunității de pedagogi, care au văzut în această inițiativă o deschidere de care aveau 
nevoie, pentru a-și dezvolta competențe de comunicare in context intercultural, cat și pentru 
dezvoltarea instrumentarului de metodologie pedagogică.  
Din 2010 Casa Corpului Didactic București a devenit official partner al A.C.T.O.R. pentru Programul 
”Aici Acolo”. 
În timp ce s-au derulat peste 25 de proiecte europene în cadrul Serviciului European de Voluntariat, 
peste 150 de școli, grădinițe și licee au solicitat de atunci colaborarea cu A.C.T.O.R. pentru a dezvolta 
Programul ”Aici Acolo”.  
Peste 300 de pedagogi au ajutat ca aceasta inițiativă să se maturizeze și să devină, preluat de voluntarii 
care au lucrat în A.C.T.O.R., ca un model de bune practici pentru sistemele educative din alte țări cum ar 
fi Polonia și Croația.  
Peste 350 de tineri voluntari din 40 de țări de pe toate continentele au descoperit România, prin copiii 
și mai ales prin pedagogii săi.  
Derularea neîntreruptă a programului din 2009 a relevat că numai într-un context bogat intercultural se 
poate naște o autentică și valoaroasă conștientizare a propriei identități culturale la nivelul copiilor 
beneficiari, cât și la cel al pedagogilor români direct implicați.  
Programul și-a propus ca în fiecare an să aducă, cu periodicitate săptămânală, sub formă de ateliere 
arteducative pentru fiecare grup de copii implicați, cultura tinerilor voluntari străini.  
Rolul pedagogilor români a evoluat de la a fi simpli asistenți timizi participanți la activitățile voluntarilor, 
la abordări specializate pe formarea si mentoratul acestor tineri novici in tainele pedagogiei copilului 
preșcolar, școlar și special.  
El a fost implementat  în 2019 cu suportul financiar al Erasmus+, Serviciul European de Voluntariat, dar 
si al Corpului European de Voluntariat 
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Pornind de la complexitatea grupurilor țintă, obiectivele programului sunt gândite astfel încât să 
constituie o platfoma educațională pentru copii și familiile lor, in timp ce în paralel reprezintă o 
sursă de dezvoltare personală pentru voluntar și de formare continuă pentru pedagog.  
În plus comunitatea de manageri educaționali creată în jurul echipei ACTOR au descoperit 
oportunitățile de formare continuă, în domeniul școlar și tineret, ale programelor Uniunii 
Europene.  
Toate categoriile de beneficiari vizate de program au interacționat după un plan de management 
extrem de complex și minuțios gestionat de echipa A.C.T.O.R., astfel că voluntarii și pedagogii au 
reușit sa creeze activități educative dedicate copiilor, implicând constant metodologie artistică, 
specifica organizației A.C.T.O.R., precum și cea inspirată de sistemele educaționale din țările de 
origine ale voluntarilor.  
Așa că- scopul programului este de a oferi tuturor beneficiarilor ocazia de a interacționa centrat pe 
realizarea unor activități cu caracter educativ, descoperind astfel, fiecare categorie în felul ei, 
diferențele și asemănările dintre valorile fiecarei culturi în parte. Din această interacțiune, printr-un 
proces constant de facilitare, monitorizare si evaluare, FIECARE DINTRE BENEFICIARI AJUNGE SĂ 
ÎȘI REDEFINEASCĂ PROPRIA IDENTITATE CULTURALĂ. 
În 2019 programul a abordat tematica relației dintre școală și comunitățile de părinți. Spre 
deosebire de anii anteriori atelierele obisnuite au fost imbogațite cu o amplă suită de evenimente, 
în care să fie explorat în mod multivalent potențialul diversificării comunicării și cooperării bazate 
pe metodologie artistic-educativă. Inițiativa a fost un real succes, atât pentru dimensiunea 
europeană a programului, cât și pentru comunitațile de educatori și de părinți. 
În plus, Festivalul Aici Acolo- evenimentul anual al acestui program organizat în mod traditional în 

sala Teatrului Țăndărică, s-a realizat în 
2019 pe ”teritoriul” instituțiilor școlare. 
S-a lucrat pe o strategie atent 
monitorizată de echipa A.C.T.O.R., 
dezvoltându-se evenimente de neuitat 
pentru copiii beneficiari, pentru care 
educatorii și părinții au descoperit, 
ajutați de entuziasmul și creativitatea 
voluntarilor europeni, cum se 
construiește o relație mai puțin formală 
și mai umană. Dificultățile au fost 
administrate preventiv, prin 
metodologie ludic interactivă, cu multă 
diplomație și, bineînțeles multă 
creativitate. 
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Programul de animație clinică 

 
Activitatile proiectului s-au desfasurat in institutiile 
partenere: Spitalul „Lacul Bucura” Sectia de 
pneumoftiziologie copii IX (Institutul “Marius Nasta”), 
Spitalul de urgenta pentru copii „Grigore Alexandrescu”, 
Spitalul Clinic de Copii “M. S. Curie”, Centrul de 
recuperare Nicolae Robanescu si Centrul de zi 
"Neghinita". Cei aproape 600 de copii bolnavi au 
continuat sa primeasca in saloanele lor echipe alcatuite 
din tineri voluntari romani  alaturi de voluntarii europeni 
in fiecare saptamana, respectand programul stabilit,  de 
comun acord cu managerii spitalelor. Ca in fiecare an, in 
aceasta perioada am realizat schimbul de stafeta la 
voluntarii europeni, astfel ca am schimbat vechea garda 
cu “boboci” proaspeti si entuziasti.  Cei mai noi voluntari 
(romani sau straini)  au avut,  in mod firesc, pregatirea 
initiala standard cu scopul de intelegere si asumare a 

responsabilitatilor de animatori clinici.         Apoi ei au continuat procesul de formare alaturi de voluntarii 
romani mai experimentati, deja, dar mai ales alaturi de coordonatorii lor.  Toti voluntarii A.C.T.O.R. trec 
printr-o astfel de  perioada de pregatire, ce consta in implicarea  in cursuri si ateliere educative si creative 
(origami, pictura pe fata, modelare de baloane sau diferite forme de teatru cu obiecte).  Toata aceasta suma 
de cunostinte si competente dobandite pot fi aplicate in activitatile de animatie pentru beneficiarii 
programului, ca metode sustinand obiective pedagogice adaptate varstelor grupurilor tinta si mai ales 
limitarilor pe care acestea le au prin prisma bolilor de care sufera vizandu-se capacitatea de mobilitate a 
beneficiarilor, tratamentele si limitarile logistice din spital/salon.                                                                                                                 
Beneficiarii, copii de diferite vârste și care pe timpul spitalizării se confruntă cu un spectru amplu de 
afecțiuni, au primit bucuroși activitățile și provocările aduse de voluntari. Bariera lingvistica, inerenta la 
inceputul fiecarui stagiu, a fost depasita usor cu implicarea tuturor „partilor”.                                                           
 Putem spune ca cei mai buni profesori de romana a voluntarilor 
europeni au fost copii, in nevoia lor de a se face intelesi si in acelasi 
timp, sa poata intelege jocurile sau povestile strainilor. La fel de 
important a fost si prezenta voluntarilor romani si a coordonatorilor, 
dar si a peronalului medical si parintilor beneficiarilor care au ajutat 
mult comunicarea.                                                                                                           
Prin derularea acestor activități, discomfortul trăit de copii în pe 
timpul spitalizării a fost atenuat și pus într-un plan secundar prin 
întreruperea unei rutine a șederii în spital. Voluntarii au adaptat 
proiectele de animație clinică alegând metode, jocuri în funcție de 
afecțiunea medicală, dezvoltând activități exclusiv non formale care 
să aibă în centru obiective educationale, adaptate pentru a se potrivi 
fiecărui spațiu pus la dispoziție în fiecare dintre spitale. Atelierele 
desfășurate de voluntari au devenit astfel momente memorabile în 
viețile copiilor și amintiri prețioase cu care să poată îndulci 
obstacolele întâlnite în spitale.   
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Evenimentele socio culturale ale anului 2019 

 

1. Gala United Way- gala anuală de premiere a celor mai 

generoși donatori ai acestei fundații a avut designul 

evenimentului asigurat plin implicarea voluntarilor 

A.C.T.O.R. 

2. De ”Florii Flori pentru copii” (2 aprilie) a fost cea mai 

de succes ediție a evenimentlui reper de strângere de 

fonduri  

3. Curtain Flow (17 mai) a fost un atelier artă vizuală, de 

explorare a principiilor de funcționare a păpușii cu fire 

organizat în cadrul  evenimentului: Ziua Teatrului 

Studențesc de Animație “Contact” organizat de Casa 

de Cultură a Studentilor. 

4. ”Jucarie, jucarie să facem o bucurie”- a implicat 

comunitatea de școlari cu care lucram în Programul 

Aici Acolo, să exploreze generozitatea și solidaritatea 

 

 

 

 

https://youtu.be/KoVESMNAp0w
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Gala United Way 

 

Gala United Way of Romania de anul acesta, organizat in 11 martie,  ne-a invitat sa ne 
ocupam de efectele vizuale si de animatia evenimentului. A fost o mare onoarepentru noi 
sa ne implicăm, având în vedere ca aceasta fundatie sustine activitatile noastre de animație 
clinică încă din 2004.  Voluntarii si echipa de management au avut de creat efecte artistice 
care sa îmbrace de sărbatoare holul hotelului Radisson,  în care premianții au poposit 
inainte de începerea evenimentului.  
Au fost mult apreciate: 
Grupul de voluntari expresivi imbracați în costume spectaculoase de hârtie 
Ecranul  enorm cu imagini motivaționale proiectate pictate de pictorița Ioana Todor, ca 
suport pentru cei ce doreau să aibă amintiri poze colorate 
Sutele de cocori albi din hartie fina de calc, ce adunau gândurile aurii ale tuturor invitaților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unitedway.ro/2019/03/organizatii-companii-donatori-si-voluntari-care-rescriu-destine-premiati-la-gala-united-way-2019/
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“Curtain Flow” workshop with string puppets – a fost un atelier care a implicat  implicat 
animarea obiectelor textile combinate cu piese de lemn, folosind fire scurte sau lungi. 

Atelierul a facut parte din programul Festivalului ContACT la Casa de Cultură a Studenților, 
București 

https://youtu.be/KoVESMNAp0w
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Proiecte Europene 

Anul acesta am implementat o paletă diversă de proiecte europene, încercând astfel sa satisfacem 

nevoile grupurilor tintă cu care lucrăm. O mare parte dintre aceste proiecte au fost cele de 

găzduirea voluntarilor europeni, astfel că au fost o serie de  proiecte finanțate prin Erasmus Plus 

EVS (Parenting as Citizenship, European Solidarity Design, Vitamin T 18, TAKE OFF), iar la început de 

toamnă am debutat intr-un proiect de parteneriat  numit SOLID.A.I.R., finanțat de noul program- 

Corpul European de Solidaritate. Acesta urmează să acopere  realizarea strategiilor organizaționale 

până în anul 2022, susținând găzduirea a 60 de voluntari, în stagii de câte 8 luni fiecare.  

În fiecare tip de parteneriat aducem inovație, diversitate si foarte multă creativitate, iar eforturile 

noastre sunt răsplătite de interesul pe care îl trezește orice propunere de nou proiect sau noi 

initiative lansăm, in randul instituțiilor si organizațiilor, dar și în rândul colaboratorilor locali. 

Experiența noastră în implementarea proiectelor europene (Effective Learning) ne-a facut, anul 

acesta, mai mult decât în trecut,  sa fim atractivi pentru acele institutții scolare și preșcolare cu care 

colaborăm, care încă nu au reușit să iși dezvolte strategii de echipă și de dezvoltare instituțională, 

care să le ofere accesul la finanțările necesare.  

Numarul mare de beneficiari pe care îi ajutăm să acceseze atât stagii de formare cât și stagii de 

voluntariat, dovedește că și in context European A.C.T.O.R. este un partener de încredere. 

Numarul de schimburi de tineret la care am participat anul acesta a fost mai mic decât cel din anii 

anteriori din cauza unor probleme întâmpinate de colegii din rețelele cu care colaborăm în mod 

current. Tocmai de aceea am conceput și implementat un proiect multiaction, cu un curs de 

formare, stagii de jobshadow finalizat cu un schimb în Finlanda,  destinat tinerelor generații de 

lucrători de tineret din organizațiile membre (Youth Network Reloaded). 

În paralel, tot în această rețea- Drums for Peace- am conlucrat la cuantificarea unei lungi 

experiențe bazate pe arta performativă în dezvoltarea personală a tinerilor și pentru integrarea 

celor cu oportunități reduse.( Art & Equality youth) 

Tot pornind de la larga experiență și expertiză acumulată în implementarea de amploare a 

proiectelorde voluntariat, am reușit să începem un nou parteneriat strategic, care țintește 

îmbunătățirea calității mentoratului în voluntariatul intercultural (ME+ntor_ESC). 

Trebuie menționat aici aparteneța organizației noastre la rețeaua LE MO N- Learning, Mobility 

Learning, care ne ajută să ne conectăm cu organizații de top, in domeniul exigențelor implmentării 

proiectelor europene. 
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Nume proiect Programul de finantare perioada  Nr contract 

Nr 

beneficiari 

 
Gazduirea voluntarilor europeni 

1 SOLID.A.I.R. ESC Partnership 2019-2022 2019-2-RO01-ESC13-064037 20 

2 European Solidarity Design Erasmus Plus/Youth/ EVS 2018-2019 2017-2-RO01-KA105-037638 9 

3 Parenting as Citizenship  Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2017-2-RO01-KA105-037531 15 

4 Vitamin T 18 Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2017-2-RO01-KA105-037640 12 

5 

EU&ME – Volunteers for a 

New Europe Erasmus Plus/Youth/ EVS 2018-2019 2018-1-IT03-KA110-012996 2 

6 SPRING Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2017-2-FR02-KA105-013322     8 

7 

World of Youth Active 

Participation ESC/ Volunteering 2019 
2018-1-PL01-ESC11-061353 

2 

8 Smile& Go Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019-2020 2018-1-IT03-KA125-013417 2 

9 TAKE OFF Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2017-2-FR02-KA135-013274 2 

 

Schimburi interculturale de tineri și cursuri de formare pentru lucrători de tineret 

10 Youth Network Reloaded Erasmus Plus/ Youth 2019-2020 2019-1-RO01-KA105-061939 48 

11 Global Coaching  Erasmus Plus/Youth/ KA1 2019  12 

12 New Tools for Employability Erasmus Plus/Youth/ KA1 2019  5 

13 Da cosa nasce cosa Erasmus Plus/Youth/ KA1 2019  5 

 Trimitereavoluntarilor  romani 

14 

Intercultural Learning in 

Iceland Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2018-3-IS01-KA125-051018 1 

15 Hej kolęda, kolęda! ESC/ Volunteering 2019 2019-1-PL01-ESC11-064727 2 

16 

Centro de Artes e Deporto 

Inclusivo Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2018-1-PT02-KA125-005100 2 

17 

Follow the wind in 

Nagyvázsony Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 

2017-1-HU01-KA105-

035642 1 

18 

Future is in your hands. Start 

off with Volunteering! Erasmus Plus/Youth/ EVS 2019 2017-3-SK02-KA135-001570 1 

 
Stagiu de practică  de găzduire 

19 Stagiu  Erasmus + VET  2019 ERASMUS+ – Ariane 7  1 

 Parteneriate strategice 

20 Effective Learning Erasmus Plus/school/ KA2 2018-2019  39 

21 Art & Equality youth  Erasmus Plus/Youth/ KA2 2018-2020  20 

22 ME+ntor_ESC  Erasmus Plus/Youth 2019-2021  2019-2-RO01-KA205-0641 32 

 Aparteneța la rețele europene 

23 LEMON Erasmus plus KA3 2015-2022 - 2 

24 Drums for Peace Alte fonduri 2007-2020 - 2 

    Nr total de mobilitati 243 
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Buget 
 

Cum ne puteți sustine 
 

 
 

Dacă doriți să ne sustineți programele și evenimentele, dacă vi se pare 
interesant să aderați la valorile organizației noastre, vă invitam să donați 

în contul BRD: RO71BRDE410SV22245344100 
 

Mulțumiri 
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