
 

  
 
Asociaţia Komunitas este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2006 de un 
grup de tineri cercetători sociologi și antropologi, având la baza conceptul de ştiinţe sociale 
și educaționale aplicate. Proiectele noastre se bazează pe un demers coerent de acţiune 
socială şi îşi propun să iasă din cadrul strâmt în care se manifestă de obicei ştiinţele sociale 
în România, punând accent pe dimensiunea aplicată a acestora, în paralel cu facilitarea 
înţelegerii anumitor noţiuni şi mecanisme sociale în rândurile tinerilor și ale publicului larg.  
 
Komunitas este un loc unde se experimentează mult și se pun bazele unor modalități noi de 
educație non-formală sau intervenție socialî. Principalele metode de lucru pe care le utilizăm 
sunt:  

 Educația urbană adresată copiilor și adolescenților, pentru o mai bună înțelegere a 
spațiului urban, a relațiilor sociale dintr-un oraș și pentru încurajarea implicării civice; 

 Educația prin mijloace multimedia cu scopul de a stimula gândirea critică și 
atitudinea ”do-it-yourself” în rândul tinerilor, prin organizare de proiecții de filme 
educative în școli, licee și diverse spații publice sau derulare de proiecte în care elevii 
învață să realizeze ei înșiși materiale foto-video pe diverse tematici sociale; 

 Street art și intervenții urbane ca modalități de a contribui la crearea unor orașe 
mai prietenoase; 

 Inițiative de dezvoltare comunitară în diverse cartiere bucureștene; 
 Cercetare socio-antropologică pe diverse tematici și urbane; realizarea de produse 

media care documentează sau investighează diverse aspecte legate de viața urbană. 
 
Website: www.asociatia-komunitas.ro 
 

Profil de intern Komunitas:  
 

 Interese în următoarele domenii: antropologie urbană și socială, arte, arhitectură, 
urbanism, educație non-formală, peisagistică, psihologie, asistență socială, 
sociologie; 

 Abilități de interacțiune cu elevi (vârste cuprinse între 12 și 19 ani) sau dorința de a 
dobândi astfel de abilități; 

 Abilități de grafică digitală, comunicare și scriere (ex: realizare de materiale 
promoționale, redactarea comunicatelor de presă, relatări ale unor activități etc.); 

 Abilități de operare în blogspot și wordpress; 

 Abilități practice (ex: lucru cu lemn, confecționare obiecte de decor și mobilier urban 
etc.); 

 Curiozitate, deschidere, sinceritate, dorința de a contribui la schimbarea socială prin 
pași oricât de mici; 

 O bună cunoaștere a limbii engleze. 
 
 
 
 

http://www.asociatia-komunitas.ro/


Direcții de lucru care vor fi abordate în cadrul internshipului: 
 

 Administrarea proiectelor online inițiate de Komunitas: Laboratorul Urban 
(http://www.laboratorul-urban.blogspot.ro/) și Platforma Urbană (http://platforma-
urbana.org/) - identificare subiecte pentru promovare, menținere site-uri și pagini FB; 
 

 Realizarea de materiale scrise (articole, analize etc) și vizuale (fotografie, video) pe 
tematici urbane, în cadrul proiectului Laboratorul Urban București; 
 

 Sprijin în realizarea atelierelor de educație urbană pentru liceeni, care vor avea loc în 
cadrul proiectului ”Laboratorul de urbanism” (ce urmează să se desfășoare în 
perioada februarie-iulie 2014); 

 Sprijin în organizarea schimbului de tineri ”Urban dreamscapes” (schimb pe 
tematici legate de urbanism și implicare în comunitate, ce urmează să aibă loc în 
perioada 27 aprilie - 5 mai 2014 în parteneriat cu organizația Linnalabor din Estonia); 
 

 Sprijin în realizarea intervențiilor urbane și a evenimentelor comunitare socio-culturale 
care vor fi organizate în timpul viitoarelor proiecte Komunitas; 
 

 Administrarea site-ului Komunitas; 
 

 Traduceri în engleză ale unor materiale Komunitas; 
 

 Realizarea și traducerea în engleză a unor bloguri Komunitas; 
 

 Promovarea asociației și a proiectelor în social media; 
 

 Realizarea unor baze de date; 
 

 Distribuirea de materiale promoționale în bazele de date Komunitas; 
 

 Documentare online despre anumite subiecte. 
 

Ce oferim: 
 

 Posibilitatea de a participa (gratuit) la diverse cursuri de formare în domenii precum 
educația non-formală / management de proiect / scriere de proiect; 

 Posibilitatea de a participa (gratuit) în schimburi internaționale de tineri, care se 
derulează în diverse țări; 

 Posibilitatea de a acumula experiență în domeniile de lucru abordate de organizație, 
de a vă dezvolta abilități noi și de a veni în contact cu diverse medii sociale. 

 
Din luna martie 2014, Komunitas va avea un punct de lucru. Internshipul se va desfășura la 
punctul de lucru, conform unui program agreat de comun acord, însă o parte din sarcini pot fi 
realizate de-acasă.  
 
Poziții deschise: 2 
 
Vă așteptăm cu interes aplicațiile, constând din CV și o scrisoare de intenție de max. 250 
de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe data de 5 martie inclusiv.  
Persoana de contact: Miruna Tîrcă 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

