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I. PROIECTE 

1. PROIECTUL „IA-TI ORASUL INAPOI!” 

Perioada: 1.11.2010 – 30.01.2012 
Beneficiari: 450 de tineri din  8 scoli si 7 licee sau colegii din Bucuresti 
Parteneri:  Facultatea de Peisagistică din cadrul USAMV București, Asociația pentru 
Tranzitie Urbana, Asociația Fabrica de Peisaj, Asociatia Bucuresti, Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București, Primăria Muncipiului București și Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică. 
Buget: 59 950 USD 
Finantator:  CEE Trust for Civul Society in Central and Eastern Europe 
Website: http://educatieurbana.wordpress.com/ 

Proiectul “Ia-ti orasul inapoi!” a fost un 
proiect complex de educatie urbana 
adresat scolilor si liceelor din 
Bucuresti. Prin educatie urbana 
intelegem o combinatie de elemente 
specifice mai multor domenii: 
arhitectura, istorie urbana, patrimoniu, 
antropologie urbana, urbanism. 
Proiectul si-a propus să introducă 
educația urbană ca formă de 
activitate extraclasă sau de curs 
opțional, care să îi determine pe elevi 
să se implice ca cetățeni activi ai 

orașului, capabili să participe la deciziile importante privind dezvoltarea urbană și să 
realizeze intervenții în spațiul public care să îi reprezinte. In cadrul proiectului am publicat 
Ghidul educaţie urbană, un posibil suport de curs pentru profesorii interesati de predarea 
acestei materii optionale, si am organizat prima Conferinţă naţionale de educaţie urbană din 
Romania, eveniment la care au participat profesori, elevi, reprezentanţi ai autorităţilor 
administrative locale, reprezentanţi ai unor ONGuri, mass media, specialisti in antropologie 
urbana, urbanism etc. 
 

2. PROIECTUL „SUNT MIC DAR MĂ IMPLIC!” 
 
Perioada: 1.09.2012 – 30.05.2013 
Beneficiari: 30 de tineri din  2 scoli din cartierul bucureștean Tei  
Parteneri:  Facultatea de Peisagistică din cadrul UAUIM București 
Buget: 64730 LEI 
Finantator:  Fondul pentru Inovare Civică 
Website: http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/ 

 
Proiectul este localizat in cartierul bucurestean Tei, 
avand ca scop derularea unui program educational 
alternativ dedicat elevilor din ciclul gimnazial, prin care 
urmarim implicare activa a tinerilor in viata comunitatii. 
Proiectul cuprinde ateliere de istorie urbană, 
arhitectură, proiectare participativă, antropologie 
urbană, plimbări urbane educative ghidate, 
intervențiipentru înfrumusețarea spațiului din curtea 
școlii direcționate de elevi. 

http://educatieurbana.wordpress.com/
http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/


3. PROIECTUL ”LA MINE LA ȘCOALĂ SE ÎNTÂMPLĂ CEVA SUPER!” 
 
Perioada: 1.02.2013 – 30.07.2013 
Beneficiari: 25 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Traian” 
Buget: 6890 EURO  
Finantator:  Comisia Europeana, in cadrul programului Tineret in Actiune, Actiunea 1.2 
 

 
Elevii Colegiului Tehnic ”Traian” au participat în perioada 1 
martie - 1 iunie 2013  în proiectul ”La mine la școală se 
întâmplă ceva super!”, care îmbină activitățile practice cu 
educația non-formală, sub forma unor ateliere săptămânale. 
Proiectul are două componente, specializate pe grupa de 
vârstă careia i se adresează. Elevii de gimnaziu vor 
participa la ateliere de educație ecologică, iar cei din 
învățământul liceal la ateliere de educație urbană. 
Activitățile cuprind exerciții de educație și ecologie urbană 
bazate pe metode proprii, create și pilotate de Asociația 
Komunitas în ultimii 4 ani. 
 

 
 
4. PROIECTUL ”PLATFORMA URBANA” 
 
Perioada: 1.09.2012 - prezent  
Beneficiari: public virtual 
Buget: platforma a demarat in cadrul proiectului ”Sunt mic, dar ma implic!” care a avut buget 
de 64730 LEI; momentan, proiectul se sustine in mod voluntar 
Finantator:  Fondul pentru Inovare Civică (FDSC) 
 

Platforma Urbană reprezintă o inițiativă a Asociației 
Komunitas, care încearcă să adune laolaltă diverse 
proiecte legate de urbanism participativ, intervenții 
urbane, pedagogie urbană, artă urbană, dezvoltare 
urbană integrată, studii urbane, activism urban. 
 
Astfel, urmărim să identificăm și să evidențiem diverse 
inițiative care au ca punct de pornire interacțiunea 
constructivă cu orașul și ca punct comun încercarea de a 
contribui la îmbunătățirea mediului urban. 
 
Prin intermediul Platformei Urbane intenționăm să punem 

bazele unui creuzet de idei, informații și resurse care poate oferi inspirație și direcții de 
acțiune tuturor celor interesați să inițieze proiecte cu scopul de a contribui la crearea unor 
orașe mai bune si mai prietenoase. 
 
În același timp, Platforma Urbană își propune să funcționeze ca o rețea de contacte a  
asociațiilor, grupurilor informale și persoanelor interesate de subiectele menționate mai sus. 
 
 
 
 
 
 



5. PROIECTUL ”IN THE STREET_ART!” 
 
Perioada: 1.10.2013 – 20.12.2013 
Beneficiari: Scoala 31 din cartierul Tei, Bucuresti 
Buget: 37241 RON (incluzand co-finantarea) 
Finantator:  AFCN (Administratia Fondului Cultural National) 
 
Proiectul ”IN THE STREET_ART” a încercat să aducă în atenția locuitorilor cartierului 
bucureștean Tei și a bucureștenilor în general, arta stradală ca o modalitate eficientă de a 
însufleți și de a îmbunătăți spațiile urbane mai puțin prietenoase și de a crește interacțiunea 
între oameni, în vederea întăririi sentimentului de comunitate. 
 
Am urmărit ca prin acest proiect să aducem împreună artiști din domenii diverse, care să 
contribuie la reactivarea spațiului public din cartierul Tei, alături de locuitorii acestuia, 
evidențiidu-l pe harta orașului și pe harta europeană, prin realizarea primei picturi urbane 3D 
cu caracter permanent din București.  
 
Intervenția din cadrul proiectului ”IN THE STREET_ART” a avut loc în curtea Școlii nr. 31 din 
cartierul Tei și a presupus realizarea unei picturi tridimensionale de mari dimensiuni, pe un 
perete exterior, cu rolul de a promova educația prin modalități nonformale.  
 
Beneficiarii au fost atât toți elevii școlii, dar și populația din cartier care a participat la 
evenimentul de lansare a picturii. 
 

 
 
 
5. PROIECTUL ”PLIMBARE URBANĂ GHIDATĂ” 
 
Perioada: 1.09.2013 – 30.10.2013 
Beneficiari: Biroul de planificare urbana Ramboll Sverige din Upssala, Suedia 
Buget: 1700 euro 
Finantator: Biroul de planificare urbana Ramboll Sverige din Upssala, Suedia 
 
In wekendul 12-13 octombrie 2013, Asociatia Komunitas a organizat proiectul "Guided Urban 
Trips", in care echipa interdisciplinara a biroului suedez de proiectare urbana "Ramboll 
Sverige" din Upssala a fost ghidata timp de 2 zile prin Bucuresti de catre membrii Komunitas. 
A fost o adevarata provocare sa alcatuim un traseu interesant pentru un grup de persoane 



compus din planificatori urbani, peisagisti, biologi, experti in administrarea apelor si 
managementul riscurilor, ingineri de trafic etc, interesati sa ia pulsul urban al orasului din atat 
de multe puncte de vedere. In wekendul 12-13 octombrie 2013, Asociatia Komunitas a 
organizat proiectul "Guided Urban Trips", in care echipa interdisciplinara a biroului suedez de 
proiectare urbana "Ramboll Sverige" din Upssala a fost ghidata timp de 2 zile prin Bucuresti 
de catre membrii Komunitas. A fost o adevarata provocare sa alcatuim un traseu interesant 
pentru un grup de persoane compus din planificatori urbani, peisagisti, biologi, experti in 
administrarea apelor si managementul riscurilor, ingineri de trafic etc, interesati sa ia pulsul 
urban al orasului din atat de multe puncte de vedere. 
 
 
6. PROIECTUL ”LET S FREE URBAN ACTIVISM!” 

Proiectul "Let`s free urban TarBuk activism!" a fost un  schimb de tineri bilateral desfăşurat în 

perioada 10- 16 august 2013 în oraşul estonian Tartu. Scopul general al proiectului a fost de 

a aduce împreună un grup de tineri entuziaşti, care doresc să se implice în comunităţile din 

care fac parte şi să creeze un mediu inspiraţional în care aceştia să lucreze împreună 

urmărind un scop comun. Participanţii au fost aleşi pe baza experienţelor şi a intereselor 

commune legate de dezvoltarea urbană participativă, dar în acelaşi timp provin din medii 

culturale foarte diferite, fapt ce a stimulat schimbul de informaţii, idei şi cunoştiinţe între cele 

două grupuri. 

Provocarea a constat în a proiecta şi executa, într-o perioada foarte scurtă, amenajarea unui 
spaţiu public atractiv, cu obiecte de mobilier care să capteye atenţia comunităţii locale şi să 
le reamintească de puterea de decizie pe care ar putea să o aibă, dacă vor acţiona ca un 
grup unit. 

Pentru realizarea acestor obiective, unui grup de 18 participanţi le-a fost dată posibilitatea de 
a explora oraşul Tartu, de a identifica problemele legate de utilizarea spaţiilor publice, de a 
contribui la găsirea unor soluţii şi de a-şi susţine ideile în faţa comunităţii locale, prin 
realiyarea unei intervenţii concrete. Pe parcursul a celor 6 zile, obiectele de mobilier urban 
au fost realizate în intregime din materiale vechi refolosite, demonstrând că existenţa 
problemelor financiare, care sunt adesea imputate de administraţiile locale pentr a justifica 
lipsa investiţiilor în spaţii publice, nu constituie un impediment. După ce au fost prezentate în 
cadrul a diferite evenimente locale, mobilierul a fost folosit pentru amenajarea unui spaţiu 
public din curtea unui Centru de tineret din Tartu. Obiectele create s-au dovedit a fi foarte 
atractive persoanelor de toate vârstele dorindu-şi să le testeze.   

Finantarea a fost atrasa de partenerii nostri din Estonia, Linnlabor si a fost primita prin 
intermediul Programului Tineret in Actiune, Actiunea 1.1 Schimburi de tineri. Din partea 
Komunitas au participat 10 tineri care au calatorit in orasul Tartu din Estonia 

 



 

7. PROIECTUL ”EDU LAB ROMANIA” 
 
Edu Lab Romania este un departament creat în cadrul Asociației Komunitas cu scopul de a 
promova bune practici, idei și inițiative inovatoare din domeniul educației din Romania și din 
lume. De asemenea, Edu Lab Romania lansează dezbateri pe teme actuale și specifice 
sistemului de învățământ și de formare, caută și propune soluții de îmbunătățire a politicilor și 
practicilor educaționale din România. 
 
Activitatea Edu Lab Romania are la bază ideea că, atunci când reformele de sus în jos 
întârzie sau nu sunt eficiente, singura formă de a îmbunătăți calitatea educației este așa 
numita reforma din interior, schimbarea de jos în sus, care să fie realizată și asumată la 
nivelul școlii de manageri și profesori dedicați și responsabili. Ca urmare, Edu Lab Romania 
sprijină procesele interne de dezvoltare instituțională ale școlilor din România, în direcția 
adaptării acestora la nevoile și interesele celor care sunt copiii lumii de azi și adulții de 
mâine. 
 
Edu Lab Romania își derulează activitatea în mod voluntar. 
Website Edu Lab Romania: http://edu-lab-romania.blogspot.ro/ 
 

 
II. ACȚIUNI 

 
1. ZIUA CARTIERULUI CARTIERULUI TEI, EDIȚIA 1 – eveniment socio-cultural 

Perioada:  5 august 2012 
Beneficiari: locuitorii cartierul bucureștean Tei  
Buget: 1000 LEI 
Finantator: contribuție proprie 
Website:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414137001955038.82503.1538806413
14010&type=3 
 

“Ziua cartierului Tei” a fost un eveniment organizat 
de Asociația Komunitas pentru a determina 
locuitorii cartierului bucureștean Tei să 
interacționeze cât mai mult în spațiul public pe 
care îl au la dispoziție. Practic o zonă din Parcul 
Circului a funcționat pentru o zi ca pol de 
socializare. Au fost organizate zone care găzduiau  
diferite activități care permit interacțiunea socială 
în spațiul public, cum ar fi: zona ”Jocurilor 
copilăriei”, concursuri de pictură unde copii de 
diferite varste au redat tema ”Cartierul meu ideal”, 

zona ”jocurilor de relaxare” etc Participarea locuitorilor a fost peste așteptarile noastre, 
interacționand cu cel putin 1000 de persoane.  

 

2. Workshopul EXPERIMENT: INTERVENȚII URBANE ÎN BUCUREȘTI 
 
Perioada: septembrie 2012 
Beneficiari: studenți ai „Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu” și cetățeni din 
cartierul Tei 
Buget: 500 euro 
Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedu-lab-romania.blogspot.ro%2F&h=4AQHq04dH&s=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414137001955038.82503.153880641314010&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414137001955038.82503.153880641314010&type=3


Website: http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-
interventii.html 
 

Workshopul a constituit un semnal de alarmă 
asupra modului în care funcționează spațiul 
public bucureștean și cum acestea pot deveni 
motoare de dezvoltare a unui cartier prin 
inchegarea unei comunități urbane. La workshop 
au participat un grup de 10 voluntari, studenți ai 
facultăților cu profil vocațional (Arhitectura, 
Design, Arte, etc.). Acestia au reușit pe parcursul 
a celor 5 zile să descopere și să analizeze 
nevoile locuitorilor din Cartierul Tei în cadrul 
plimbărilor urbane, și să conceapă o amenajare 
adecvată a 2 spații publice din cartier. 

 
 

3. Workshop  „ACTIVISM URBAN ÎN ORAȘELE POST-SOCIALISTE” 

 
Perioada: 14-20 iunie 2012 
Loc de desfășurare: Tallinn, Estonia 
Organizator: Linnalabor – laborator de studii urbane din Tallin 
Website: http://www.linnalabor.ee/en/?lk=2 
 

Un membru al Asociatiei Komunitas a participat 
la acest workshop international, care a explorat 
întrebări și probleme de activism urban în 
contextul  de dezvoltare urbană post-socialistă, 
reunind persoane diferite de pe tot cuprinsul 
Europei cu scopul de a face un schimb activ de 
idei cu privire la modul în care se poate însufleți 
spațiul public. Timp de o săptămână,am studiat 
exemplele de activism urban dinTallinn, Estonia, 
Europa și întreaga lume, discutând despre cum 
se pot elabora noi metode și instrumente pentru 

realizarea evenimentelor și intervențiilor urbane cu un impact pozitiv asupra comunității 
locale. Ulterior, cele 2 ONGuri (Komunitas și Linnalabor) au devenit partenere. 
 

4. ZIUA CARTIERULUI TEI, EDIȚIA 2 

Perioada: mai 2013 
Beneficiari: elevi de la Scolile 31 si 27 din Bucuresti si cetateni din cartierul Tei 
Buget: actiune in cadrul proiectului ”Sunt mic, dar ma implic!” care a avut buget de 64730 
LEI; Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică 
Website: http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-
interventii.html 
 
Spre deosebire de ediția din august 2012, Ziua Cartierului Tei din mai 2013 a fost conceputa, 

planificată și organizată prin implicarea elevilor alături de care am lucrat pe durata unui între 

an școlar, în cadrul proiectului de educație urbană ”Sunt mic, dar mă implic!”. Planificarea 

evenimentului a fost lungă și laborioasă, dar elevii au avut ca reper evenimentul organizat cu 

http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-interventii.html
http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-interventii.html
http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-interventii.html
http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/2012/09/workshopul-experiment-interventii.html
http://asociatia-komunitas.ro/proiecte/2013/75-sunt-mic-dar-ma-implic.html


un an înainte, la care unii dintre ei participaseră, înainte de a deveni beneficiari ai proiectelor 

noastre. 

În urma participării la organizarea acestui eveniment, elevii au dobândit abilități noi de 

relaționare cu publicul larg, de susținere a unei prezentări, de coordonare și organizare a 

unor activități care implică lucrul cu copiii de vârste mai mici și, nu în ultimul rând, de 

planificare și  organizare a unui eveniment comunitar. Totodată, responsabilitatea cu care 

fiecare elev implicat a fost investit, a contribuit la dezvoltarea sa personală. 

 

 

5. ZEN ÎN CURTEA ȘCOLII – ZIUA EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

Activitati educationale derulate in mod voluntar de Asociatia Komunitas in curtea Scolii nr. 31 

din cartierul Tei, in octombrie 2013. 

Zilele Educației Non-formale este un eveniment inițiat de programul Tineret în Acțiune, in 

cadrul caruia Asociatia Komunitas a contribuit prin organizarea evenimentului ”Zen in curtea 

scolii”. Activitățile de plantare și construire de obiecte de mobilier pentru curtea scolii au fost 

finanțate prin proiectul „Omul înverzește locul” implementat de Asociația Salvați Dunărea și 

Delta și susținut de Dorna.  

 



6. PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI ȘI DIVERSE EVENIMENTE 

 Participare in cadrul festivalului urban ”Street Delivery”-promovarea proiectelor 

organizației; 

 Participare la ONG Fest, Parcul Tineretului – stand pe tematica educației urbane 

 Participare la activități ale Muzeului Țăranului Român – realizarea machetei ”Țara 

copiilor”, cu ocazia zilei de 1 iunie 

 

 


