
 

Incubator107  

Cine suntem?  

Incubator107 este locul în care oricine poate învăța pe oricine, orice. Vrem să 

încurajăm în oameni dorința de a învăța de la alții. Incubator107 este un 

proiect al asociației culturale Macaz. Funcționăm din donațiile învățăceilor pe 

care le împărțim în trei - spre meșteri, facturi & materialele, pentru ateliere 

și echipă. Incubator107 a pornit în mansarda unei case în aprilie 2011 și pentru 

că noi credem că e nevoie de un incubator în fiecare oraș, am pornit caravana 

prin România. Am găsit în Iași (din aprilie 2012), Cluj (din mai 2012), Timișoara (din 

iulie 2012), Brașov (din octombrie 2012) și Oradea (din mai 2013) echipe 

descurcărețe care au pornit Incubator107 la ele în oraș.  

Valorile noastre: Educația nonformală, comunitatea și generozitatea.  

Scopul nostru: Incubator107 încurajează oamenii să-și împărtășească 

pasiunile prin ateliere zilnice și-i ajută pe membrii comunităţii locale să își 

descopere noi pasiuni și să-și urmeze vocația.  

 

 

 



Te vrem în Incubator!!! Căutăm câte 15 voluntari în incubatoarele din 

București, Cluj, Timișoara, Brașov, Oradea, Craiova și Sibiu.  

 

Iată cum putem face o echipă bună… 

Ce avem noi? 
 

 În fiecare lună prezentăm un nou set de 10-13 ateliere din domenii 

diferite, pe care le-am împărțit în bresle: Breasla Făuritorilor (handmade, 

bricolaj, DIY), Breasla Glăsuitorilor (ateliere de teatru, muzică și 

exprimare), Breasla Descoperitorilor (ateliere de dezvoltare personală și 

vocație), Breasla Copiilor (ateliere de lectură, muzică, joc), Breasla 

Culinarilor (ateliere despre mâncat frumos şi gustat frumos), Breasla 

Hedoniștilor (ateliere de frumusețe, masaj și jocuri) şi Breasla Călătorilor ( 

ateliere de cultură, calătorie si aventură). 

 Funcționăm pe bază de donații și voluntariat. 

 

Ce ţi-am pregătit în comunitatea Incubator107!  

 

 Voluntarii vor fi ucenici ai meșterilor care susțin ateliere.  

 Ucenicii își pot alege în fiecare lună un nou atelier la care să ajute: 

promovare, organizare și facilitare, fotografierea atelierului, aranjarea 

spațiului și primirea participanților.  

 

Ce trebuie să aduci cu tine? 

 

 Punctualitate 

 Creativitate 

 Implicare 

 Sociabilitate 

 Puternic spirit de echipă și inițiativă.  

 

 

Dacă vrei să te integrezi în echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău însoţit de o scrisoare de 

intenţie de max. 250 de cuvinte, precizând în subiect ”Pentru Incubator107”, pe 

adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie și noi te vom contacta. 
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