
 
 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Asociatia-Komunitas/153880641314010 
Site: in lucru 
Bloguri:  

www.educatieurbana.wordpress.com 
www.din-inima-cartierului-meu.blogspot.com 
www.orasul-nostru.blogspot.com 
www.viitor-urban.blogspot.com 

 
 
Câteva cuvinte despre Asociaţia Komunitas:  
 
Komunitas este un loc unde se experimentează mult şi se pun bazele unor modalităţi noi de 
educaţie (non-formală) sau intervenţie socială. Fiecare proiect pe care l-am făcut de-a lungul 
timpului l-a completat pe cel de dinainte şi am încercat să nu ne repetăm, ci să acţionăm ca 
şi cum am aduna meticulos piesele unui imens puzzle. Numele acestui puzzle este 
“transformare socială”, obiectiv esenţial către care ţintesc toate acţiunile, intervenţiile şi 
proiectele noastre. 
 
Ce proiecte derulăm în prezent: 
 
2 proiecte de educaţie urbană: proiectul “Sunt mic, dar mă implic!”, care se desfăşoară în 2 
şcoli din cartierul Tei (şcoala 27 şi şcoala 31) şi proiectul „Something cool happens in my 
school!” derulat la Colegiul Tehnic “Traian” din acelaşi cartier. Ambele se încheie în cursul 
verii 2013. Educaţia urbană este o metodă practic inventată de Komunitas, care adună 
laolaltă elemente de antropologie urbană, urbanism participativ şi activism civic. De peste 4 
ani experimentăm şi îmbunătăţim această metodă de educaţie non-formală destinată elevilor 
de gimnaziu şi de liceu. Scopul acestui tip de educaţie este sa îi determine pe elevi să se 
implice ca niște cetăţeni activi ai oraşului, capabili să participe la deciziile importante privind 
dezvoltarea urbană. Proiectul urmăreşte ca tinerii să înţeleagă mai bine ce înseamnă spaţiul 
urban, viaţa într-un oraş mare şi relaţiile sociale la acest nivel, interesul colectiv, dar şi să se 
gândească la modalităţi noi prin care spaţiile urbane pot fi îmbunătăţite. 
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Pentru proiectul din cele 2 scoli menţionate avem un blog, unde pot fi găsite detalii despre 
activităţile desfăşurate: http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/ 
 
Pentru cel din Colegiul Tehnic „Traian”, care a inceput la 1 februarie, avem deocamdată o 
pagina de FB: http://www.facebook.com/CevaSuper 
 
Viitorii interni vor fi implicaţi în activităţile din cadrul acestor proiecte, care vor presupune, 
printre altele, plimbări urbane, mici intervenţii în diverse spaţii publice sau semi-publice, 
organizarea unor evenimente cultural-artistice în parcurile din cartierul Tei.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Abilităţi necesare pentru un internship la Komunitas: 
 

 Interese, (mici) experienţe sau pasiuni în următoarele domenii: antropologie urbană şi 
socială, arhitectură, urbanism, peisagistică, geografie umană, psihologie, asistenţă 
socială, sociologie, arte, multimedia (realizarea de fotografie şi film documentar), 
jurnalism; 

 Curiozitate, deschidere, sinceritate, dorinţa de a contribui la schimbarea socială prin 
paşi oricât de mici; 

 Gândire critică, empatică şi umanistă; 

 Dorinţa de a interacţiona cu liceeni şi copii (cu vârste cuprinse între 11 şi 17 ani), de a 
le transmite cunostinţe şi de a-i învăţa lucruri;  

 Câteva abilităţi de comunicare şi scriere (ex: redactare comunicate de presă, relatări 
ale unor activităţi etc); 

 Capacitatea de a opera în blogspot şi wordpress; 

http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/
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 Dorinţa de a exersa câteva abilităţi practice (ex: lucru cu lemn, confecţionare obiecte 
de decor şi mobilier urban etc); 

 Dorinţa de a căpăta abilităţi organizatorice (organizare evenimente outdoor); 

 Cunoştinţe de limba engleză şi capacitatea de a traduce materiale în această limbă; 

 Abilităti de a se documenta pe internet despre anumite subiecte; 

 Abilităti de grafică digitală; 

 Capacitatea de a ajuta la promovarea asociaţiei în mediul on-line; 

 Disponibilitatea de a acorda ajutor în găsirea de sponsori pentru evenimente şi 
adunarea formularelor pentru 2% redirecţionat din impozitul pe profit al persoanelor 
fizice. 

 
IMPORTANT: Nu acceptăm persoane cu vederi rasiste, homofobe sau xenofobe! 
Vă aşteptăm cu nerăbdare şi cu interes! 
 
Echipa Komunitas, 
 
Miruna Tîrcă -  Preşedinte 
Andreea Lipan – Coordonator de proiecte 
Georgiana Stoia - Coordonator de proiecte 
 
 
 


