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Cine suntem noi? 

Asociația Inițiativa pentru Fericire (www.ipf.ro) activează din septembrie 2012 și a luat 

naștere din pasiunea comuna a fondatorilor din zona de dezvoltare personală.  

 

Misiunea Asociației Inițiativa pentru Fericire este creșterea scalabilă a gradului de fericire din România, 

folosind studiile domeniilor dedicate din psihologie, printre care: 

���� Psihologia pozitivă fondată de Dr. Martin Seligman, profesor în cadrul Pennsylvania University 

���� Concluziile științifice ale Dr. Dan Gilbert, profesor în cadrul Harvard University 

���� Descoperirea stării de flux realizata de Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, profesor in cadrul Berkley 

University 

���� Cercetările extinse ale Dr. Ed  Diener, profesor University of Illinois 

���� Informațiile oferite Dr. Sonja Lyubomirsky, profesor California University 

���� Studiile Dr. Richard Davidson, profesor la Wisconson - Madison University  

 

Evenimentele prin care transmitem informațiile oferite de oamenii de știință enumerați sunt: 

���� Difuzări de documentare pe tema fericirii sau subiecte adiacente 

���� Organizarea de dezbateri 

���� Organizarea de ateliere de lucru și conferințe 

 

Până în acest moment au fost organizate evenimente cu peste 3.000 de participanți din 10 orașe din țară: 

București, Iași, Timișoara, Ploiești, Craiova, Rădăuți, Baia Mare, Cluj Napoca, Suceava și Roman.  

 

În cadrul Programului Național de Educație pentru Fericire (http://program.ipf.ro/), 

în perioada ianuarie – iulie 2014 avem programate în Timișoara 7 evenimente pentru comunitatea 

locală și 6 evenimente pentru studenții și masteranzii timișoreni. Evenimentele sunt axate pe difuzări de 

documentare și dezbateri despre dezvoltare personală și psihologie pozitivă.    

 

În vederea unei bune organizări ne dorim în echipa locală 2 interni care să ne ofere suportul lor cu 

urmatoărele activități: 

� implicare în planificarea și implementarea Programului Național de Educație pentru Fericire (PNEF) 

în licee, facultăți și pentru comunitate. 

� implicare în activități de găsire de sponsori și parteneri locali aferenți PNEF 

� ajută la buna desfășurare a evenimentelor realizate: găsire locație, contactul cu presa, logistică 

� gestionarea relației cu toți cei implicați, inclusiv din mediul virtual (rețele de socializare, email) 
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� puterea de adaptare la orice altă activitate care o impune PNEF la acel moment. 

 

Profilul candidatului: 

� Capacitate de a organiza, planifica, de a-și asuma responsabilități și de a munci în echipă 

� Abilități de relaționare interpersonală și comunicare (inclusiv virtuală) 

� Orientare spre a fi empatic, de a face lucrurile cu entuziasm și dedicare 

� Capacitate de a vorbi în public și gestiona un număr de persoane 

� Abilitatea de a coordona o echipă de oameni 

� Ideal: experiență în proiectele de voluntariat, în organizarea proiectelor de dezvoltare 

persoanală. 

 

Persoană de contact IpF 

Andreia ISPAS 

Ambasador Banat 

 

E-mail: andreia.ispas@ipf.ro 

Tel: 0742.294.713 

 


