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cuprins:

... toate la un loc au dat culoare în viata si activitatea Fundatiei 
Potaissa. Dupa multi ani de entuziasm, anul 2005 a 
reprezentat un an de analiza, reflectie si maturitate.
Semnalul a fost dat de activitatile desfasurate în cadrul 
programul de întarire a capacitatii organizationale realizat cu 
sprijinul si asistenta FPDL. 
Lucrurile ce pareau simple au devenit foarte complicate, în 
timp ce situatii care pareau fara iesire se rezolvau într-o clipa :)
Ca rezultate concrete, putem spune ca în 2005 am clarificat 
pozitia si rolul nostru în comunitate, misiunea si grupul tinta 
si am facut pasi importanti în ceea ce priveste rolul si 
responsabilitatile membrilor echipei. Mai avem însa multe de 
facut pentru asigurarea stabilitatii si ne dorim ca board-ul sa 
devina cât mai util si activ de acum înainte. 
Ne asteapta o perioada plina de provocari, dar suntem 
convinsi ca va fi cel putin la fel de frumoasa ca cea de pâna 
acum. 
Ce ne dorim în 2006 ? Activitatile si proiectele noastre sa  se 
desfasoare într-o comunitate optimista animata de tineri 
motivati si dornici sa-si continue activitatile aici ...

planificare strategică 
(Turda, martie 2005, 
în cadrul  proiectului 
de asistenţă FPDL

planificare strategică 
(Turda, martie 2005, 
în cadrul  proiectului 
de asistenţă FPDL

despre noi (pag.2), echipa 2005 (pag. 3),
ecoturism (pag.4-6), tineret (pag.7-9), voluntariat (pag.10-11), 
parteneriate (pag.12), dezvoltare organizaţională (pag.13), 
reflectarea activităţii (pag.14), situaţia financiară (pag.15), 
mulţumiri - voluntari, parteneri, sponsori (pag.16)

2005, vise, planuri, speranţe ...

alin roşca
director executiv
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Fundatia de Ecologie şi Turism Potaissa, este o 
organizatie  neguvernamentala, înfiintata în anul 1998

cunoasterea naturii si protectia mediului

programe de vacanta, organizare evenimente locale de 
ecologie si turism, actiuni de conservare a biodiversitatii si a 
ariilor protejate, promovarea si valorificarea patrimoniului 
turistic, editarea de materiale de promovare ecologica si 
turistica, pregatirea de animatori pentru programe educative 
pentru tineret 

participarea activa a tinerilor

participarea tinerilor la administrarea locala, programe 
internationale pentru tineret, organizare evenimente locale 
pentru tineret, facilitarea accesului la resurse si informatii 
specifice

activitati educative pentru tineret

utilizarea si promovarea metodelor educative nonformale, 
elaborarea si realizarea de materiale educative, pregatirea de 
animatori pentru programe educative

promovarea voluntariatului

atragerea, instruirea si implicarea de voluntari în activitati 
locale, montorizarea activitatilor desfasurate de voluntari, 
promovarea bunelor practici în activitatile de voluntariat

dezvoltarea durabila a comunitatii

consolidarea sectorului ONG, întarirea parteneriatelor la nivel 
local, facilitarea accesului la informatii a cetatenilor si 
încurajarea participarii acestora la luarea diciziilor la nivel local

direcţii de acţiune

suntem
100% Altfel ... :)

iunie 2005

suntem
100% Altfel ... :)

iunie 2005

Misiune
educarea tinerilor în spiritul respectului pentru om si natura 
prin implicarea în diferite activitati, pentru dezvoltarea 
durabila a microregiunii Turda.
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“lucru în echipa” 
iunie 2005
“lucru în echipă” 

2005iunie 

Board
Cristina Nicolescu (director executiv, Centrul National de 
Voluntariat Pro Vobis), Ionut Raita (director executiv, Habitat 
pentru Umanitate - Cluj-Napoca), Gabriel Parauan 
(presedinte, Clubul Ecologic Transilvania)

Advisory Board:
Raluca Simion (psiholog), Andrei Gal (economist), Katherine 
MacDougall (coordonator programe, San Diego Volunteer 
Center)

Staff
Alin Rosca (director executiv), Simona Bolboaca (asistent 
director), Elizabeth Kidd (voluntar Peace Corps), Cristina 
Fenesan, Andra Raica (Tineret), Monica Moldovan, Silaghi 
Laura, Radu Oprea (EcoTurism), Ileana Sipos (contabilitate)

Voluntari

Junior Rangers EcoCerc: Mara Calean, Alexandra Giurgiu, 
Radu Palacean, Vali Bocos, Tudor Bodea, Daniel Kacso, 
Flavia Crisan, Diana Samoila, Dan Mera, Lucian Badau, 
Bodea Oana, Radu Roman, Radu Tataru, Daniela Moldovan, 
Trifan Mihaela, Pasca Maria, Cost Semida

Consiliul Local al Tinerilor Turda: Almasan Ioan, Bica Andra, 
Bodizs Miklos, Bogdan Marian, Chiorean Bogdan, Cosma 
Andrei, Diosan Anca, Giurgiu Mara, Horvath Andreea, 
Margarit Paul, Moldovan Raluca, Motioc Loredana, Muntean 
Aurel, Oprea Alexandru, Palacean Radu, Pop Cornelia, 
Prunariu Raluca, Ratz Sorina, Salagean Ilinca, Savu Cristina, 
Saulean Mihai, Tehei Marius, Tritean Simona

echipa 2005
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mai multe detalii 
despre 2% pe 

www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

mai multe detalii 
despre 2% pe 

www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

- conservarea biodiversitatii şi a ariilor protejate din regiune, 
  conform principiilor retelei europene “Natura 2000”
- promovarea microregiunii Turda ca destinatie turistica, 
  prin valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural
- dezvoltarea durabila a microregiunii Turda prin activitati  
  de ecoturism 

scop

obiective

Programul EcoTurism a demarat în anul 1999 şi are ca scop 
educarea tinerilor pentru cunoaşterea naturii şi protecţia 
mediului înconjurător

În cursul anului 2005 accentul a fost pus pe: promovarea 
patrimoniului, consolidarea echipei JR, îmbunătăţirea ºi 
elaborarea de noi metode educative non-formale pt activităţile 
educative de teren.

1. Proiectul „Potaissa - Arc peste Timp”
Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru 
Parteneriat Miercurea Ciuc, Fundaţia 
Carpatică şi King Baudouin Foundation 
(Belgia) în cadrul programului  „Moştenire 
Vie” şi a avut ca scop implicarea 
comunităţii locale în activităţi de 
promovare a resurselor cultural-istorice şi 
naturale ale oraşului Turda. 
Perioada: septembrie 2004 - iulie 2005.
Activităţile din cadrul proiectului s-au 
desfăşurat în colaborare cu Salina Turda S.A., Muzeul de 
Istorie Turda, Asociaţia Alpiniştilor Pajura Turda, Asociaţia 
Francofonilor Turdeni, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, 
Şcoala „Michael” Waldorf  Turda.

Pe toată perioada de desfăşurare a proiectului au avut loc 
peste 70 întâlniri ale echipelor de lucru ce au avut ca rezultate: 
realizarea unui ghid „Potaissa  Arc peste Timp” care să fie util 
profesorilor turdeni în a învăţa tinerii cât mai multe despre 
Turda, realizarea unui set de materiale de promovare (vederi, 
broşură, hartă, mape de prezentare, tricouri şi şepci), 
organizarea a 3 evenimente care au avut ca scop promovarea 
obiectivelor de patrimoniu turdean. La realizarea acestora s-au 
implicat peste 100 de voluntari, din 

activitati şi proiecte în 2005

Eveniment de 
promovare a 

patrimoniului turdean
“Forum Roman”,

16.04.2005

Eveniment de 
promovare a 

patrimoniului turdean
“Forum Roman”,

16.04.2005



care 16 s-au implicat pe toata durata proiectului (cu un total 
de peste 1500 de ore de voluntariat). De asemenea am avut 
aproximativ 1300 de beneficiari directi, ce au participat la 
activitatile realizate.
Activitatile desfaţurate au contribuit semnificativ la înfiintarea 
Centrului de Informare Turistica Turda ţi la înfiintarea “Şoc 
Turism” (grup de lucru pentru dezvoltarea unui turism 
durabil în microregiunea Turda).

2. Programe de vacanta
Tabara Cheile Râmetului, realizata în 
parteneriat cu Clubul Montan Apuseni Cluj, 
în cadrul proiectului „Omul ţi Natura”. 
Tabara s-a desfaţurat în perioada 2 - 7 iulie, 
au participat 25 de tineri (liceu, ţcoala 
generala) din Cluj, Turda ţi satele: 
Întregalde, Râmet. Înca 10 studenti au ajutat 
la organizarea taberei. Tabara a avut ca scop 
promovarea valorilor locale ţi schimb de 
experienta între tinerii din mediu urban ţi 

cel rural.

3 excursii la Scarita-Belioara, desfaţurate în perioada mai - 
iunie, cu scopul de a identifica speciile de plante protejate din 
Rezervatia Geobotanica Scarita-Belioara. La aceaste activitati 
au participat 35 de tineri şi 4 animatori.

4 excursii în Masivul Bedeleu desfaţurate în perioada mai - 
octombrie, cu scopul de a colecta informatii şi date în vederea 
întocmirii documentatiei necesare pentru înfiintarea 

rezervatiei naturale “Şipote-Bedeleu”. 
Au fost realizate drumetii, activitati de 
cunoaţtere a naturii, inventariere specii de 
plante şi animale protejate, masuratori GPS, 
etc. Au participat 44 persoane, 5 animatori 
ai Fundatiei Potaissa şi un animator francez 
de la organizatia partenera Charente 
Nature. 

3. Junior Rangers
Echipa Junior Rangers a desfaşurat 7 activitati de însotire în 
Turda ţi împrejurimi pentru grupuri de tineri români şi 2 
activitati pentru vizitatori straini (francezi, italieni, americani, 
etc). 

Tabara Cheile 
Rametului,
Iulie 2005

Tabara Cheile 
Rametului,
Iulie 2005
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excursie în 
masivul Bedeleu 
septembrie 2005

excursie în 
masivul Bedeleu 
septembrie 2005



De aceste activitati au beneficiat 247 de 
persoane. 
De asemenea, au pregatit diferite materiale 
pentru activitatile de animatie (15 jocuri, fişe 
de lucru, harti tematice, etc) şi au conceput 3 
circuite-model pentru descoperirea 
patrimoniului local al municipiului Turda. 

4. Activitati de Formare 
În luna octombrie s-a participat la un stagiu 
de formare de formatori, la Cluj-Napoca, iar în noiembrie la 
un stagiu de directori de vacanta (BAFD) în Franta, în Parcul 
Natural Vercors. Activitatile au fost realizate cu sprijinul 
Centrului de Initiativa pentru Mediu şi Federatia Leo 
Lagrange Rohn-Alpes). În decembrie, în Angouleme (Franta) 
au fost demarate pregatirile pentru stagiul de formare 
animatori, care va fi organizat în august 2006, de Fundatia 
Potaissa, Asociatia Charente Nature şi Clubul Montan 
Apuseni.

5. Parteneriate
Ziua Apei, 17-18 martie 2005
Activitate realizata de Fundatia Potaissa şi Şcoala Avram Iancu 
Turda. În prima zi a fost organizat "Balul Apei" (program 
artistic) şi o întâlnire cu tema „Educatia pentru Mediul 
Înconjurator” pentru elevi, parinti şi profesori. În a doua zi a 
fost organizata o prezentare de proiecte de mediu, eseuri şi 
jocuri, la care au participat elevi de la mai multe scoli generale 
din Turda, iar dupa amiaza a avut loc sesiunea de comunicari 
„Un plus de calitate actului educativ prin proiecte şi 
parteneriate nationale şi internationale”.

Concursul Judetean de Proiecte de Mediu, 16.04.2005
Concursul se organizeaza anual de catre Inspectoratul Şcolar 
Judetean Cluj - catedra de biologie. În acest 
an, gazda a fost Liceul Petru Maior din 
Gherla. Au participat aproximativ 150 de 
tineri de la şcoli şi licee din judetul Cluj.

Moş Eco 2005
Activitate realizata în colaborare cu Şcoala 
Ion Bob Cluj-Napoca, Garda de Mediu, 
Clubul Ecologic Transilvania, Agora Peer,  a 
reprezentat o recompensa oferita la sfârşit 
de an pentru copii implicati în activitati de protectia mediului.

Circuit turisic cu 
echipa Junior 

Rangers,
21.04.2005

Circuit turisic cu 
echipa Junior 

Rangers,
21.04.2005

Concursul Judeţean de 
Proiecte de Mediu

16.04.2005

Concursul Judeţean de 
Proiecte de Mediu

16.04.20050606
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Programul Tineret urmareşte educarea, informarea şi 
implicarea tinerilor din microregiunea Turda în diferite 
activitati specifice şi valorificarea oportunitatilor existente. 

TurdaTIN - Resurse si Informatii pentru Tineret 
Acest proiect s-a desfasurat în perioada  ianuarie - iulie 2005 si 
a fost finantat de Peace Corps Romania. 
Scopul proiectului: îmbunatatirea accesului tinerilor la resurse 
si informatii.
S-a realizat o cercetare referitoare la rolul unui centru de 
tineret în comunitate, a fost aplicat un chestionar pentru a afla 
ce tipuri de activitati îsi doresc tinerii. (chestionarul a fost 
completat de 700 persoane, din 5 licee turdene, iar 20 de 
voluntari au aplicat chestionarele) 
Au fost organizate 14 de întâlniri cu tineri si profesori pentru 
a analiza diferite idei de actiune pentru tineri, la nivel local. Au 
fost inventariate publicatiile de la biroul Fundatiei Potaissa si 
au fost achizitionate echipamente de birou, ce au fost puse la 
dispozitia tinerilor. S-a realizat un model de revista pentru 
tinerii din localitate (100% Altfel).

Consiliul Local al Tinerilor Turda (CLTT)
Acest program a fost demarat la Turda în 
anul 2003 si este realizat cu sprijinul 
Asociatiei Master Forum (coordonatorii 
nationali ai proiectului PalTIN - Participarea 
Tinerilor în Administrarea Locala), Primaria 
Municipiului Turda si liceele turdene. 

Consilieri din cel de-al doilea mandat al 
Consiliului Local al Tinerilor Turda au fost 

alesi în urma alegerilor realizate în liceele turdene în 28 
octombrie 2004. 
În prealabil, candidatii si-au realizat campanie electorala în 
dorinta de a-si gasi cât mai multi sustinatori. Au fost alesi 25 
consilieri, câte cinci din fiecare liceu.

scop

mai multe detalii 
despre 2% pe 
www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

mai multe detalii 
despre 2% pe 
www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

Grupul de voluntari 
si consilieri CLTT, 
împreuna cu primarul 
şi viceprimarul 
municipiului Turda

Grupul de voluntari 
si consilieri CLTT, 
împreună cu primarul 
şi viceprimarul 
municipiului Turda

activitati şi proiecte în 2005

- stimularea participarii active a tinerilor la viata comunitatii 
- realizarea de materiale educative şi promovarea metodelor 
  educative nonformale 
- organizarea de activitati de formare şi pregatire a tinerilor 

obiective
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În anul 2005 s-au desfăºurat următoarele activităţi:

Pe data de 8 februarie 2005 s-a organizat prima ºedinţă 
publică, în cadrul căreia noii consilieri ºi-au prezentat ideile de 
activităţi ºi au ales primarul, viceprimarul ºi secretarul prin vot 
democratic. La această ºedinţă au participat ºi primarul ºi 
viceprimarul Municipiul Turda care au explicat tinerilor 
consilieri niºte principii de bază pe care să le urmeze în 
activitatea lor de aleºi ai tinerilor.

În perioada 4 - 18 martie au fost organizate 
informări despre proiectul Europa la Liceu 
(un concurs de idei a cărui temă a fost 
„Valori româneşti, valori europene”). Au 
fost implicaţi 9 consilieri, care au participat 
la o sesiune de informare la Centrul de 
Voluntariat Cluj-Napoca ºi au susţinut 5 
prezentări în liceele turdene, la care au 
participat aproximativ 400 tineri.

3. Au continuat proiectul 50% minus 
pentru toţi (proiect început de consilieri din mandatul 
precedent) prin care au obţinut 50% reducere la transportul 
local în comun pentru elevi.

În lunile mai, iunie a fost organizată CUPA CLTT - handbal 
fete. Acest concurs a fost organizat în colaborare cu Grupul 
ªcolar de Chimie Industrial ă Turda. 10 consilieri s-au implicat 
în planificarea, strângere fonduri, organizarea activităţii.
În 9 - 10 iunie a avut loc campionatul de handbal, la care au 
participat echipe ale fiecărui liceu ºi peste 150 de spectatori.

Bursa locurilor de muncă pentru tineri  a avut ca scop 
sprijinirea tinerilor în găsirea unui part-time 
job pe timpul verii. De această activitate s-au 
ocupat 5 consilieri, ei au contactat Agenţia 
pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Turda 
ºi au căutat firme interesate de angajarea 
tinerilor. Evenimentul s-a desfăşurat în 17 
iunie la clubul M&N din Parcul Central 
Turda, unde au participat 150 de tineri 
interesaţi.  

prezentare
“Europa la Liceu”

prezentare
“Europa la Liceu”

Bursa Locurilor 
de muncă pentru 

tineret

Bursa Locurilor 
de muncă pentru 

tineret
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Cu ocazia Zilei Anti-Drog a fost organizata o campanie de 
informare,  în colaborare cu Politia de 
Proximitate Turda si Primaria Municipiului 
Turda. Evenimentul s-a adresat tinerilor cu 
vârsta cuprinsa între 14 si 18 ani. În 
perioada 23 - 25 iunie 2005 fost distribuite 
pliante cu mesaje anti-drog în locurile cele 
mai frecventatei de catre tinerii turdeni si s-
au aplicat chestionare pe acelasi subiect.

Între 27-31 iulie a avut loc la Zalau, a IV- editie a Scolii de 
Vara (întalnire regionala Pal-TIN), organizata cu ocazia zilelor 
orasului Zalau. Au participat 3 consilieri turdeni care au 
prezentat activitatile realizate la Turda si s-au implicat la 
activitatile realizate de Consiliul Local al Tinerilor Zalau.

Participare la Universitatea de Vara ANSIT 
Universitatea de Vara este un program national al Agentiei 
Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor de Tineret. De la 
CLT Turda au participat viceprimarul si secretarul la 2 cursuri: 
Scrierea propunerilor de finantare si managementul 
proiectului si Comunicare/PR/Fundraising.

Participare la Reuniunea Nationala Pal-TIN 
 6 consilieri CLTT au participat la aceasta reuniune nationala, 

care a avut loc în perioada 4 - 10 august 
2005 în localitatea Crisan, din Delta Dunarii. 
Tema acestei întruniri a fost “Promovarea 
valorilor si principiilor europene de catre 
Consiliile Local ale Tinerilor din Romania”. 
În cadrul reuniunii, tinerii consilieri au 
participat la ateliere de discutii si au stabilit 
idei de proiecte cu consileri din alte orase.

10. Participare la cea de-a II-a editie a 
Conferintei inter-regionale a Consiliilor 

Tinerilor,  organizata de Consiliul Elevilor Cluj-Napoca în 
perioada 11-13 noiembrie 2005, desfasurata la Centrul de 
Excelenta Cluj - Napoca. Din cadrul CLT Turda au participat 
4 consilieri. 

De asemenea consilierii CLTT, au participat la organizarea a 
diferite activitati si evenimente organizate de Fundatia 
Potaissa, Fundatia Speranta Diabeticilor, Centrul de 
Informare Turistica Turda.

Reuniunea Naţională 
Pal-TIN, Delta 
Dunării, august 
2005

Reuniunea Naţională 
Pal-TIN, Delta 
Dunării, august 
2005

Ziua Antidrog
Iunie 2005
Ziua Antidrog
Iunie 2005
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Centrul de Voluntariat Turda este un program al Fundatiei 
Potaissa, demarat în 2002, în colaborare cu Fundatia Speranta 
Diabeticilor Turda.
Centrul de Voluntariat Turda face parte din Reteaua Nationala 
a Centrelor de Voluntariat din România. 

obiective:
- promovarea voluntariatului la nivel local
- atragerea, instruirea şi implicarea de voluntari în diferite 
  activitati la nivel local 
- promovarea bunelor practici în activitatea de voluntariat.

1. Săptămâna Naţională a Voluntariatului  
eveniment naţional de promovare a voluntariatului, coordonat 
de Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis, program 
distins în anul 2005 cu premuiul “cea mai bună campanie de 
voluntariat public din Romania” la Gala Societăţii Civile din 
România.

CVT a coordonat activităţile din Turda. 
18 aprilie - campanie de promovare a 
voluntariatului la nivel local, realizată în 
parteneriat cu Fundaţia Speranţa 
Diabeticilor. Au fost distribuite materiale 
informative, s-a discutat cu cetăţenii despre 
importanţa voluntariatului, a fost promovată 
iniţiativa  „Turda pentru 1%, 1% pentru 
Turda!”. Au fost oferite informaţii la 
aproximativ 470 de persoane, iar la 
organizarea acestei campanii au ajutat 13 voluntari.

În perioada 16 - 21 aprilie, Fundaţia Speranţa Diabeticilor, a 
organizat campania “Spune NU” - campanie de informare 
referitoare la reducerea costurilor în tratamentul bolnavilor cu 
diabet.  Activitatea a avut ca rezultat strângerea a 1680 de 
semnături.
 
În perioada 19 - 21 aprilie, 9 voluntari din echipa Junior 
Rangers au  pregătit materiale şi activităţi educative pentru 
protecţia mediului.

În 20 aprilie, 15 voluntari din echipa Junior Rangers au 
organizat un program de vizitare a municipiului Turda, cu 
scopul de a  promovarea importanţa patrimoniului local, în 

activităţi în 2005

mai multe detalii 
despre 2% pe 

www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

mai multe detalii 
despre 2% pe 

www.potaissa.ngo.ro
www.doilasuta.ro

Campanie de 
promovare a 

voluntariatului la 
nivel local, 

aprile 2005

Campanie de 
promovare a 

voluntariatului la 
nivel local, 

aprile 2005
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rândul copiilor. 55 de elevi au participat la la aceasta 
activitate.  Parteneri: Ţcoala „Michael” Waldorf  Turda, 
Şcoala Avram Iancu Turda. 

În data de 21 aprilie a fost organizata o 
conferinta locala cu tema „Rolul 
Centrului de Voluntariat în Comunitate”, 
în parteneriat cu Primaria Municipiului 
Turda şi Centrul National de Voluntariat 
„Pro Vobis”. S-au analizat perspectivele 
de dezvoltare ţi reorganizare a CV Turda. 
La aceasta activitate au participat 30 de 
persoane. 

2. Management voluntari
În anul 2005 Centrul de Voluntariat Turda a atras 45  
voluntari noi, din care 32 au participat la activitati de 
instruire şi au participat la desfaşurarea a diferite activitati 
(la Centru de Informare Turistica, Fundatia Speranta 
Diabeticilor, Fundatia Potaissa, etc).

3. Participare la întalniri ale Centrelor de Voluntariat
Reprezentantii Centrului de Voluntariat 
Turda au participat la 3 întalniri ale Retelei 
Nationale a Centrelor de Voluntariat din 
Romania: Cluj-Napoca (martie), Vladesti, 
jud.Vâlcea (iunie), Baia Mare (octombrie). 
În cadrul acestor întâlniri au fost finalizate 
instrumentele comune pentru 
monitorizarea activitatilor desfaşurate de 
voluntari, au fost pregatite evenimentele 
comune - Saptamâna Nationala a 
Voluntariatului, Gala Voluntarilor, etc.

4. Sprijin pentru Centrul de Voluntariat Cluj Napoca
În luna iulie, voluntari din Turda au participat la tabara de 
voluntariat din Baişoara, pentru ajutorarea oamenilor ce au 
avut de suferit de pe urma inundatiilor. 
În luna octombrie am colaborat la realizarea trainingului 
“Managementul Voluntarilor”, Lunca Larga, pentru 
coordonatori de voluntari din organizatii studenteşti 
clujene, iar în luna decembrie ne-am implicat in activitatile 
de promovare şi colectare formulare, pentru Gala Judeteana 
de Decernare a Premiilor pentru implicarea în comunitate.

Masa rotundă 
“Rolul Centrului de 
Voluntariat în 
comunitate”
Aprilie 2005

Masa rotundă 
“Rolul Centrului de 
Voluntariat în 
comunitate”
Aprilie 2005

Întâlnirea Reţelei 
Centrelor de 
Voluntariat din 
România, Cluj-
Napoca, martie 
2005

Întâlnirea Reţelei 
Centrelor de 
Voluntariat din 
România, Cluj-
Napoca, martie 
2005



1212

launa tro
par

5002

parteneriateparteneriate

Salvati Roşia Montana
în anul 2005 a fost sprijinita la nivel local, activitatea de 
organizare şi promovare a Festivalului Fân Fest

Turda Fest
Fundatia Potaissa a pregatit circuitele pentru vizitarea 
obiectivelor turistice din oraş şi din împrjurimi. Au fost 
organizate programe pentru vizitarea Castrului Roman, a 
bisericilor, Salina Turda şi Cheile Turzii la care au participat 
turişti romani şi straini şi reprezentanti mass-media.

În luna ocombrie, au fost organizate la 
Cluj-Napoca, Zilele Speologiei Clujene, 
la initiativa Federatiei Române de 
Speologie. Am participat la evenimentele 
desfaşurate la Cluj, am pregatit programele 
pentru vizitarea Salinei Turda şi a 
Rezevatiei Naturale Cheile Turzii şi  
activitatile de animatie pentru tinerii 
participanti la program.

Grupul de Initiativa Locala a fost alcatuit 
la initiativa Asociatiei Pro Democratia Cluj, cu scopul de a 
contribui la creşterea integritatii şi transparentei în 
Administratia Publica Locala. Grupul a fost alcatuit din 2 
reprezentanti ONG locale, 2 membrii ai executivului 
primariei, un reprezentant mass-media şi un reprezentant al 
sectorului de afaceri. Au avut loc mai multe întâlniri pentru 
elaborarea Codului de conduita privind integritatea 
functionarilor din Administratia Publica Locala, a fost editat 
pliantul informativ “Ghidul cetateanului” cu informatii 
privind accesul liber la informatiile de interes public şi au fost 
publicate articole în presa locala.

La initiativa Primariei Turda a fost înfiintat Comitetul 
Consultativ al Cetatenilor, din care fac parte şi membrii ai 
Fundatiei Potaissa.

Împreuna cu alte 5 organizatii locale am initiat campania 
Turda pentru 1%, 1% pentru Turda, pentru promovarea 
mecanismului de directionare pentru ONG-uri, a cotei de 1% 
din impozitul pe venitul global.
Au fost realizate materiale de promovare (postere, pliante, 
fluturaşi), evenimente de promovare şi activitati de 
mediatizare (emisiuni, articole, difuzari spoturi, etc).

drumeţie cu ocazia  
Zilelor Speologiei 

Clujene
octombrie 2005

drumeţie cu ocazia  
Zilelor Speologiei 

Clujene
octombrie 2005
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dezvoltare organizaţionalădezvoltare organizaţională

Programul s-a desfasurat în perioada octombrie 2004 - mai  
2005 si a fost coordonat de Fundatia Parteneri Pentru 
Dezvoltare Locala, finantat de USAID – prin Balkan Children 
and Youth Foundation si International Youth Foundation.

În cadrul programului a avut loc un proces 
de evaluare organizationala (grila McKinsey, 
vizita de evaluare, raport diagnostic, etc), un 
atelier de planificare strategica (ianuarie 
2005) si mai multe sesiuni de lucru în cadrul 
echipei, cu asistenta din partea 
consultantilor FPDL (februarie-mai 2005).

În urma acestui proces, au fost aduse 
îmbunatatiri în urmatoarele directii:

- managementul resurselor umane (conceperea posturilor 
individuale - organigrama, elaborare fise de post, coordonarea 
între functii)
- clarificare misiune, viziune si grup tinta, planificare strategica 
si dezvoltare programe (termen mediu)
- dezvoltare sistem de monitorizare, evaluare, standarde de 
performanta, 

Activitati viitoare:
- elaborare si implementare strategie de 
imagine, elaborare si implementare strategie 
de fundraising, finalizarea reorganizarii 
board-ului.

Asistenta Peace Corps
Pentru perioada 2004 - 2007, beneficiem de 
prezenta voluntarei Elizabeth Kidd, 

împlicata în activitatile de dezvoltare organizationala, activitati 
de instruire personal si asistenta pentru programele de tineret.

Instruire
Membrii echipei au participat la diferite activitati de instruire 
în tara si strainatate (managementul proiectelor, comunicare, 
planificare strategica). si au fost organizate mai multe sesiuni 
de instruire la biroul organizatiei.

Întărirea capacităţii organizaţiilor neguvervamentale 
de tineret din România

atelerul de planificare 
strategica
ianuarie 2005

atelerul de planificare 
strategica
ianuarie 2005

... si punearea în 
practica a celor 
învatate
martie 2005

... şi punearea în 
practica a celor 
învatate

 2005martie
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promovarea în mass-media locală
- 12 emisiuni Radio (Radio 21, Radio Transilvania) ºi TV 
(OneTV) despe initiativa 1%, evenimente organizate (ex. 
Drumul Sării, SNV 2005, AntiDrog, etc ) despre probleme de 
ecologie, turism, tineret ºi voluntariat
- peste 30 de articole în presa locală ºi regională (Ziarul 21, 
Arieºul de Turda, Monitorul de Cluj, Adevărul) ºi în buletinul 
informativ al Primăriei Municipiului Turda

promovare pe internet
- numeroase ºtiri ºi articole pe liste de discuţii ºi website 
(mediulist, www.ngo.ro, www.euractiv.ro, buletinul electronic 
Voluntar, www.voluntariat.ro, etc 
- a fost realizat website-ul 
www.potaissa.ngo.ro ºi 
www.potaissa.ngo.ro/turism.htm ºi 
actualizate www.ecocerc.ro,  
www.voluntar-turda.go.ro

materiale de promovare:
- au fost realizate 4000 de vederi despre 
Turda (4 modele), 1000 harti, 1000 
brosuri, 500 de CD-uri de prezentare 
care sunt distribute la Centrul de 
Informare Turistica si obiectivele 
turistice din regiune precum si în cadrul 
evenimentelor organizate sau la care participam.

materiale educative:
a fost realizat manualul Potaissa - Arc peste timp 
(250 ex.), a fost refacut Ghidul Micului Montaniard si 
au fost concepute numeroase fise de lucru si de 
activitate pentru activitatile de animatie
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Venituri:
1. Granturi:  16.881,00 RON 76 %
  din care: Fundatia pentru Parteneriat (10373,99 RON), Peace 
  Corps USA - SPA Grants (5150,91 RON), Ratiu Family 
  Foundation (1356,10 RON)
2. Sponsorizari, Donatii  2.905,00 RON 13 %
3. Recuperare TVA  2.094,75 RON 10 %
4. Alte fonduri (dobanzi, etc.)  167,20 RON   1 %
Total venituri              22.047,95 RON

Cheltuieli:
1. Salarii, personal, taxe - 4,288.89 (20%), 2. Administrativ 
(gestionare cont, taxe, etc) 149.74 (1%) 3. Întretinere sediu  
1,104.66 (5%) 4. Echipament, mobilier, service 4,185.48 
(19%) 5. Comunicatii, poşta 2,399.69 (11%) 6. Consumabile, 
birotica 1,120.49 (5%)
7. Materiale info, publicatii 4,459.75 (20%) 8. Cazare şi masa 
1,421.48 (7%) 9. Transport 2,708.61 (12%)
Total cheltuieli 21.838,79 RON

Contributie materiala:
(aproximativ 4200 RON şi 1200 Euro) 
premii pentru evenimentele organizate, acoperirea costurilor 
de participare a 7 consilieri din CLTT la Reuniunea Nationala 
a CLT-urilor din România, acoperiorea costurilor de transport 
în Franta, şi a costurilor de participare pentru stagiul de 
formare BAFD, etc.
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finanţatori ºi sponsori: Fundaţia pentru Parteneriat, Fundaţia 
Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Peace Corps USA, Raţiu 
Family Foundation, Primăria Municipiului Turda, Marele Alb, 
Turdor Turism, magazinele Ada, cofetăria Ela, GP Instal, 
Agroliv, Reea Prodconserv, Interarte, Santiany, Mobil DC, 
Dinservauto, Roland, Celest. 

protecţia mediului ºi turism: Eco-Cluj (Coaliţia ONG-urilor 
de mediu clujene), Clubul Montan Apuseni, Clubul de 
Alpinism Pajura Turda, Fundaţia Familiei Raţiu, Centrul de 
Iniţiativă pentru Mediu ºi Federaţia Română de Speologie, 
Asociaţia Charente Nature (Franţa)

tineret: Asociaţia Master Forum, Asociaţia Francofonilor 
Turdeni, Asociatia Rives de Charente (Franţa), Poliţia de 
Proximitate - Subcentrul Anti-Drog Turda

voluntariat: Centrul Naţional de Voluntariat ProVobis, 
Centrul de Voluntariat Cluj Napoca, Reţeaua Naţională a 
Centrelor de Voluntariat din România

parteneriate locale: Primăria Municipiului Turda, Salina 
Turda, Fundaţia Speranţa Diabeticilor, Societatea Culturală 
Avram Iancu Turda, Muzeul de Istorie, Asociaţia Persoanelor 
cu Handicap “Oameni pentru Oameni”, Asociaţia Pro 
Democraţia - club Cluj, CDJ Angouleme (Franţa)

instituţii ºcolare: Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj, ºcolile ºi 
liceele din Turda, ªcoala Ion Bob Cluj-Napoca, Liceul P etru 
Maior Gherla

... partenerilor şi sustinatorilor... partenerilor şi sustinatorilor

În anul 2005, au desfăºurat o activitate constantă, 49 de 
voluntari, cu un total de peste 2500 de ore de voluntariat 
(activităţi de birou ºi management, organizare evenimente, 
participare la evenimente, editare materiale informative, etc.).

Valoare economică aproximativă: peste 4500 RON (calculată 
la valoarea salariului minim pe economie)

Pentru organizarea ºi participarea la diferte evenimente ºi 
activităţi desfăºurate de Fundaţia Potaissa au mai participat 
temporar ºi alte 63 de persoane.

... voluntarilor... voluntarilor
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