
 
 
Asociaţia Quantic 

 
***quantic – de la „quantum leap” sau salt cuantic, adică schimbarea de stare/ energie a 
unei particule subatomice; pentru noi, schimbare începută de la nivel mic. 
 
Quantic este un generator (deocamdată micuţ) de energie colectivă, o platformă deschisă 
pentru oricine vrea să exploreze, să creeze, să schimbe energie, să producă schimbare. 
Quantic lucrează la o schimbare de stare către un viitor în echilibru cu natura, în care să 
fim creativi împreună, să ne sprijinim unii pe alţii, să avem cu toţii şanse egale şi acces 
egal la resurse. 
 
Ce am vrea să facem împreună: 
Proiectul „Come Together”, 4 interni: punem bazele unui Centru pentru Consum 
Responsabil în Bucureşti – unde încercăm să înţelegem cum sunt produse lucrurile pe 
care le consumăm (de la ciocolată ☺ la apă şi energie), discutăm despre rolul nostru în 
economia locală şi globală, ne gândim ce şi cum putem consuma astfel încât să fie bun 
pentru noi, pentru ceilalţi şi pentru natură (adică, până la urmă, tot pt noi...), ne punem în 
practică soluţiile, împreună cu alţi tineri.  
 
Proiectul „Green Vectors”, 2 interni: ne întâlnim cu liceeni, vorbim despre diverse 
campanii ecologiste din ultimii ani în lume, analizăm mijloacele vizuale prin care şi-au 
prezentat mesajul către public, lucrăm în Photoshop şi Illustrator pentru a concepe noi 
afişe, flyers, logo-uri pe teme ecologiste actuale. 
 
Departamentul „Urban collectors”, 2 interni: artă în spaţiul public (de la graffiti la 
performance), intervenţii urbane participative (plantări, băncuţe, mici asamblaje), 
intervenţii artistice cu mesaj social. 
În plus, putem vorbi despre scris şi administrat proiecte de tineret, împărtăşim idei, 
resurse şi contacte.  
 
Profilul ideal al candidaților: 

- Tineri care îşi doresc să contribuie la „plantarea seminţelor” pentru o societate 
bazată mai mult pe cooperare şi folosirea colectiva a resurselor şi mai puţin pe 
exploatarea resurselor (şi oamenilor), concurenţă şi consum. 

- Care îşi doresc să afle mai multe despre legăturile dintre viaţa noastră de zi cu zi, 
exploatarea resurselor pământului, inegalitatea socială, discriminare.  

- Cărora le place să dezbată, să caute soluţii colective, să descopere, să îşi împartă 
cunoştinţele cu ceilalţi. 

 
Numărul de poziții deschise: 8 (în cele 3 proiecte) 


