
 
 

 
 

Cine suntem? 

Open Minds - Center for Mental Health Research este o organizație non-guvernamentală ce activează în 

sfera sănătății mentale. Echipa din spatele organizației este tânără, entuziastă, și dedicată în a sprijini 

persoanele care suferă de tulburări mentale, cu scopul ultim de îmbunătățire a calității vieții acestora. 

 

Ce facem? 

Echipa noastră își propune să contribuie la avansarea cunoașterii în domeniul sănătății mentale, 

angajându-se în demersuri științifice riguroase. Mai mult, chiar și activitățile cu valențe practice pe care 

le întreprindem, fie că iau forma unor campanii de conștientizare, fie că iau forma unor programe de 

prevenție sau intervenție, acestea au la bază literatura științifică și presupun o componentă de evaluare 

a eficienței acestora. 

 

Ce ne ghidează? 

Viziunea noastră este o societate în care tulburările mentale sunt abordate cu deschidere. 

Valorile care stau la baza acitivității noastre și care sperăm să conducă la concretizarea viziunii noastre 

sunt inovarea, rigurozitatea, inițiativa, angajamentul, munca în echipă, flexibilitatea, și integritatea. 

 

Cum poți contribui? 

La acest moment, echipa noastră este constituită exclusiv din psihologi și psihiatri – ceea ce ne oferă un 

avantaj competitiv în conceperea și evaluarea de programe adresate persoanelor cu tulburări mentale. 

Cu toate acestea, date fiind obiectivele noastre pentru anul în curs, avem nevoie de sprijin în arii în care 

nu deținem expertiza necesară: marketing, fundraising și administrativ. Mai precis: (1) pe partea de 

marketing avem nevoie de sprijin în a crește vizibilitatea a ceea ce facem și în a câștiga suportul 

comunității pentru ceea ce facem; (2) pe partea de fundraising avem nevoie de sprijin în a strânge 

fonduri în vederea lansării unor pachete de servicii la a căror dezvoltare lucrăm acum; (3) pe partea 

administrativă, avem nevoie de sprijin în a dezvolta procedurile necesare obținerii acreditării ca furnizor 

de servicii sociale. Așadar, dacă consideri că îți poți aduce aportul pe oricare din aceste direcții, ne-am 

bucura să te cunoaștem și să vedem cum anume putem, împreună, să facem un pas înspre schimbare. 


