Asociația pentru Dezvoltare și Inovare în Europa
(Piatra Neamț)
Cine suntem?
Asociația pentru Dezvoltare și Inovare în Europa (ADIE) a fost înființată la sfârșitul
anului 2013. Până în momentul de față am demarat un singur proiect: ¨Sania lui Moș
Crăciun” pe data de 24.12.2013, proiect desfășurat în comuna Zănești, județul Neamț, în
care peste 100 de copii au primit cadouri (hainuțe, jucării, dulciuri) cu ocazia sosirii lui
Moș Crăciun. Pentru detalii, vizitați adresa: https://www.facebook.com/AsociatiaDIE.
Cu ce ne ocupăm?
- Dezvoltare economică și socială în cadrul societății civile (dezvoltare comunitară și
locală, dezvoltare economică și infrastructură, dezvoltare socială);
- Apărarea drepturilor și promovarea intereselor cetățenilor (apărarea drepturilor
individuale, a drepturilor civile, educație civică, participare publică, securitate publică,
apărarea și promovarea solidarității etnice și a tradiției culturale, apărarea minorităților,
asistență și servicii juridice;
- Protecția mediului (combaterea și controlul poluării, conservarea și protecția resurselor
naturale, igienizarea/înfrumusețarea spațiului public, protecția și îngrijirea animalelor,
protejarea rezervațiilor naturale);
- Învățământ, educație, cercetare (educație permanentă pentru adulți), educație
alternativă, cercetare (știință, tehnologie, științe sociale și politice);
- Cooperare internațională (schimburi culturale și relații de prietenie organizate atât pe
teritoriul României, cât și în afara granițelor, asistență în dezvoltare, promovarea
internațională a păcii și a drepturilor omului);
- Servicii sociale (ajutor material/financiar pentru copii, tineri, bătrâni și persoane cu
dizabiltăți, servicii în caz de catastrofe naturale/sociale);
Unde ne-ai putea ajuta?
Printe obiectivele asociației ce se vor realiza în anul 2014 se numără organizarea a două
evenimente: un consurs de graffiti în luna iulie și o prezentare a unui nou stil de dans –
capoeira - în luna august.
Ce căutăm la un intern?
Candidatul/candidații pot fi tineri cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani, dornici de a fi
implicați în diferite proiecte ce au ca scop dezvoltarea civică, educație civică în rândul
tinerilor cât și în dezvoltarea personală a lor în cadrul unui grup. Domeniile în care
activează pot varia, întrucât considerăm că fiecare din candidați, prin acțiunile pe care le
intreprinde și conoștințele de care dispune aduce un plus de energie și dezvoltare
organizației.
Cum aplici?
Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa
internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie 2014. Așteptăm cu interes CV-urile
voastre, întrucât scoatem la concurs 10 poziții.

