
 
 
 

Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană caută voluntari şi voluntare care doresc să se implice în 

dezvoltarea durabilă şi în rezolvarea unor probleme comunitare arzătoare şi necesare pentru o bună 

convivialitate. Internship-ul este bazat pe implicarea activă şi energică şi se axează pe probleme legate 

de protecţia mediului, ecologie, sănătate şi educaţie. Internship-ul oferă posibilitatea de a demara 

proiecte şi acţiuni prin intervenţie directă; de la identificarea unei probleme şi până la rezolvarea ei. 

Dacă simţi că trebuie să iei iniţiativă şi să fii o parte din schimbare, bine ai venit cu noi! Şi în plus, în 

cazul în care activităţile noastre se potrivesc cu profilul tău de studiu, internship-ul se poate echivala cu 

stagiul de practică. Oricum ar fi, noi îţi dăm recomandări oricând! 

 

Despre Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană: a luat fiinţă în anul 2009, în Bucureşti şi are 

ca misiune găsirea de soluţii la probleme ale comunităţii în vederea dezvoltării durabile a acesteia. 

Cele 19 proiecte pe care le derulează asociaţia oferă soluţii la probleme de siguranţă rutieră, de 

colectare selectivă a deşeurilor, educaţie, turism şi sănătate. Obiectivele principale sunt de a 

încuraja inovarea şi modernizarea, prin punerea în aplicare a acestui tip de proiecte şi de a iniţia 

programe care pot servi drept exemplu în diferite domenii ale dezvoltării umane. 

 

Profilul  general al internului 

- Persoană deschisă, comunicativă şi dispusă să muncească atât în echipă , cât şi individual 

Persoană creativă, responsabilă, activă, implicată şi dornică să înveţe. 

- Persoană cu un program flexibil, care să-i permită investirea unui buget de câteva ore pe zi 

în proiectele ADU. 

- Să aibă cunoştinţe de operare PC şi navigare pe internet (inclusiv reţele de socializare). 

- Să aibă cunoştinţe tehnice specifice, în funcţie de poziţia de internship pe care vrea să  o 

acceseze (de ex: pentru poziţia de fotograf şi producţie video) 

 

 



 Poziţii ale internilor pentru proiectele ADU (24 poziţii). Pentru că facem multe, avem 

nevoie de mulţi! Citeşte şi alege ce vrei să faci alături de noi! 

Proiect: Simte Arta - proiect de accesibilizare a muzeelor din România pentru persoanele cu 

dizabilităţi. 

Pentru acest proiect, căutăm: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Proiect: Maşini verzi 

Pentru acest proiect, căutăm: 
 
 
 
 

 

 

Proiect: Plastic Rău 

Pentru acest proiect, căutăm:   

 

Proiect: Veste pentru Biciclişti  

Pentru acest proiect, căutăm:  

 

 

 

 

 

Asistent de proiect – Voluntar 
 Să fie apropiat de lumea persoanelor cu dizabilităţi, să 
cunoască nevoile acestora, să fie cointeresat în dezvoltarea 
personală pe această direcţie, student la psihologie, 
asistenţă socială, şamd. 

 
Fundraiser – Voluntar  

Interesat în exersarea 
cunoştinţelor pe un proiect care 
funcţionează de 3 ani. 

 

PR Assistant - Voluntar  
Interesat în exersarea cunoştinţelor pe un proiect care 
funcţioneaza de 3 ani. 

 

Contabil-responsabil 

financiar Voluntar 

 

Fotograf-producţie video - Voluntar  

Să ofere asistenţă video în funcţie de 

nevoile proiectului. 

 

Webdeveloper sau social media 

manager – Voluntar  

Să updateze site-ul şi blogul cu 

informaţii. 

Asistent de proiect - Voluntar  

Să ţină contactul cu companiile din 

România. 

Redactor - Voluntar 

Să caute şi să traducă articole 

tematice, CSR international. 

Social media manager - Voluntar 

Să caute şi să posteze informaţii noi pe pagina de Facebook. 

 

Asistent de proiect - Voluntar  

Să întreţină relaţia cu partenerii deja 

existenţi. 

Social media manager - Voluntar 

Să updateze pagina de Facebook cu 

ultimele "Veşti". 



Proiect: Strâng după Căţel  

Pentru acest proiect, căutăm:  

 

 

 

 

Proiect: Trafic Placut  
Pentru acest proiect, căutăm: 

 

Proiect: Eu Reciclez Asta  
Pentru acest proiect, căutăm: 

 

 

 

Pentru aceste proiecte, căutăm: 

Proiect: Obiecte pierdute, furate sau găsite  

Proiect: Ecocicleta 

Proiect: Eu reciclez asta! 

Proiect: Fără ambalaj, vă rog! 

Proiect: 100% reciclat 

Proiect: Eu Nu Blochez Intersecţia! 

Proiect: Dacă nu eu, cine? 

Proiect:  Recif artificial  

Proiect: Scoate copacul! 

Proiect: Mulţi RRR 

Proiect: Citadine 

Proiect: Milion de Bumpere 

Proiect: Turism ecumenic pentru  

persoanele cu dizabilităţi 
 

Dacă vrei să te integrezi în echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău însoţit de o scrisoare de intenţie de 
max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie și noi te vom 
contacta.  
Persoană de contact: Dan Patzelt  

 

Asistent de proiect - Voluntar 

 

Social media manager - Voluntar 

Să creeze o comunitate online interesată 

de cultivarea bunului simţ. 

 

Asistent de proiect - Voluntar 

Asistent de proiect – Voluntar 

 

 

Social media manager -Voluntar 

Să caute şi să posteze informaţii noi pe 

pagina de Facebook. 

Asistent de proiect – Voluntar 

Persoană deschisă, comunicativă şi dispusă să 
muncească atât în echipă, cât şi individual. 

Persoană creativă, responsabilă, activă, implicată şi 
dornică să înveţe. 

Persoană cu un program flexibil, care să-i permită 
investirea unui buget de câteva ore pe zi în proiectele 
ADU. 

Să aibă cunoştinţe de operare PC şi navigare pe 
internet (inclusiv reţele de socializare) 

 

 

 


