


• septembrie 2013 – iunie 2014Perioada de 
realizare:

• Dariana Nistor

• Dorian Olteanu

• Bianca Drotleff

• Paula Ciucur – Căpitan Senior

Coordonatori 
(căpitani de ARCĂ):

• programul național ”Idei din Țara 
lui Andrei”Finanțat prin:



Coordonatori de 
proiect

Voluntari 
cu idei



Societatea are nevoie de 
tineri care să inițieze 

proiecte, de elevi care 
dețin instrumentele 

necesare pentru a rezolva 
problemele comunităților 

din care provin. 



Formarea unei 
rețele de proiecte 

(incubator de 
proiecte), care, în 
timp, să schimbe 

atitudini și 
comportamente. 

Acțiune

Responsabilizare

Civică

Atitudine



 formarea echipei de proiect;

 promovarea accentuată şi permanentă a proiectului;

 organizarea “Caravanei ARCA” şi implementarea activităţii în cel

puţin 10 licee sibiene;

 organizarea sesiunilor de training, în primele două luni;

 demonstrarea abilităţilor de scriere şi implementare a proiectului;

 desfășurarea programului “Căpitan în ARCĂ”;

 întâlniri săptămânale cu echipele de proiect, “Atelierele din ARCĂ”;

 sesiunea de follow-up a proiectului.



Grup țintă:

• Grupul ţintă este reprezentat de elevii înscrişi în
învăţământul liceal din judeţul Sibiu.

Beneficiari:

• Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentaţi atât de
elevii din judeţul Sibiu, cât şi de comunitatea sibiană,
în general. Datorită caracterului de multiplicare a
ideilor elevilor, impactul proiectului va avea ecouri
puternice în diferite domenii şi va cumula diferiţi
beneficiari.



Caravana 
ARCA

Sesiuni 
de 

training

Căpitan 
în ARCĂ

Atelierele 
din ARCĂ









Hear me 
out!









NR 
CRT

ITEM DESCRIERE SUMA NECESARA

1 consumabile

materiale traininguri: foi de flip, 
markere, foi A4 etc; 

catering traininguri: apa minerala, 
pahare plastic, servetele, fursecuri/ 8 

zile de formare/20 euro/zi; 
80 diplome participanti

230 E

2

finantare 
proiecte 

*Capitani pe 
ARCA*

suma se împarte în funcție de 
amploarea proiectului, 

1300 E

3
mediatizare 

proiect
afise, flyere, roll-up, ecusoane, ghiduri

de buna practica
150 E

4 transport

transportul echipei de proiect in 
Medias, Agnita, Avrig; decontare 
participanti din aceste localitati la 

traininguri 

180 E

TOTAL 1860 E



Monitorizare
Evaluarea feedback-ului 

primit

 participarea echipei de

proiect la toate activităţile

derulate

 consemnarea momentelor

esenţiale din cadrul

proiectului în “Jurnalul de

bord”

 filmarea şi fotografierea

activităţilor

 analizarea feedback-ului

primit după derularea

activităţilor






