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Cine suntem

Asociația NEOS s-a înființat în 2019, ca urmare a 
pronunțării Hotărârii Judecătorești nr. 
10.600/303/2018, de Judecătoria Sectorului 6, 
București.

Rolul nostru
Asociația NEOS are drept misiune apărarea și promovarea 
drepturilor tinerilor, reprezentarea, formarea și dezvoltarea 
personală și profesională, pe diferite domenii de interes: 
educațional, cultural, antreprenorial, social, psihologic, juridic, 
sportiv și de protejare a mediului, cât și promovarea valorilor 
prosociale prin implicarea în activități de voluntariat, în 
diferite zone de interes pe plan local, regional, național și 
internațional.

Totodată, Asociația NEOS realizează formarea continuă a 
specialiștilor din diferite arii de expertiză: social, psihologic, 
educațional, medical și juridic, în lucrul cu problematici 
specifice diferitelor grupuri vulnerabile din societate, precum 
și instruirea persoanelor prin participarea la cursuri și training-
uri de calificare profesională. 

Asociația  NEOS  este o  asociație non-
guvernamentală, apolitică, nonprofit, independentă, 
neafiliată unui cult religios, cu beneficiu public.
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Despre proiect

NEOS Summer Academy este un concept propus de 
Asociația NEOS și a fost realizat în parteneriat cu Asociația 
Art Viva. Acesta a avut la bază dezvoltarea personală a 
tinerilor prin educație nonformală și artă.

NEOS Summer Academy este un proiect în care o echipă 
de traineri cu experiență, a lucrat pentru a oferi cadrul 
optim în care participanții și-au format abilități de 
comunicare, relaționare, implicare civică dar, în același timp, 
s-au descoperit prin artă. Timp de opt zile, specialiști din 
domeniul educației nonformale, al psihoterapiei dar și al 
artelor vizuale au susținut cursuri de formare și workshop-
uri care au urmărit dezvoltarea unor comportamente și 
atitudini civice pe care orice tânăr implicat în comunitatea 
în care trăiește trebuie să le aibă.

 •

 •

 •

Din agenda proiectului nu au lipsit întâlnirile cu invitați 
speciali, oameni cu realizări notabile în domeniul social, al 
educației sau al voluntariatului și activitățile de 
teambuilding. Și, așa cum îi stă bine unei activități de 
vacanță, au existat activități sportive, concursuri, activități 
recreative toate realizate în cadrul generos oferit de marea și 
soarele sfârșitului de vară. 

20 de tineri din mai multe județe din România au participat 
timp de o săptămână la traning-uri de dezvoltare personală 
– „Dezvoltare psiho-emoțională”. De asemenea, tinerii 
participanți au susținut și cursuri de educație non-formală și 
workshop-uri artistice – film, fotografie și pantomimă.
La finalul celor șapte zile, participanții au primit diplome și 
adeverințe care să ateste ce cursuri/ateliere au susținut.  
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8 traineri

20 de tineri din mai multe 
județe din România

3 workshop-uri 
artistice

28 august – 04 
septembrie 2018, în 
localitatea Costinești, 
județ Constanța.

1 training educație 
nonformală

1 atelier dezvoltare personală 

NEOS Summer Academy - pe scurt

• 

•

http://eca.europa.eu
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în presă

           NEOS Summer 
Academy este un concept 
ce poate fi definit prin 
performanță și 
continuitate. Performanță – 
prin calitatea activităților, 
prin valoarea profesională 
și experiența trainerilor iar 
continuitate – prin 
impactul pe care-l va avea 
proiectul și prin modul 
holistic de abordare a 
activităților acestuia, 
Cristian Tănase, Președinte 
Asociația NEOS.

Într-o lume în care nu 
ne mai găsim direcția, este 
foarte important să 
depunem tot efortul 
necesar ca fiecare dintre 
noi, fiecare tânăr să se 
regăsească, descoperindu-
și drumul în viață. Asta face 
NEOS Summer Academy”  
psiholog Claudia Soare, 
Vicepreședinte Asociația 
NEOS.



06NEOS Leaf Academy

Despre proiect

După reușita NEOS Academy - Summer Edition, Asociația 
NEOS a venit în întâmpinarea tinerilor cu ediția de 
toamnă a acestui proiect, care s-a desfășurat la Bușteni, în 
perioada 15-18 noiembrie. Tinerii au aflat cum să își 
gestioneze emoțiile, cum să își înfrângă temerile și cum să 
treacă peste obstacole. 

NEOS Academy este un concept propus de 
Asociația NEOS, unde o echipă de traineri cu experiență 
au lucrat pentru a oferi cadrul optim în care 
participanții au aflat mijloacele de comunicare 
simbolică prin care se exprimă personalitatea, emoțiile 
și diferitele aspect ale experienței umane. 

De asemenea, specialiști din domeniul educației, 
psihologiei și a asistenței sociale, din prisma atelierelor 
care s-au desfășurat, au îndrumat tinerii să identifice mai 
ușor obstacolele și resursele din propria viață. Mai mult 
decât atât, aceștia au aflat și cum se pot curăța de 
prejudecățile și erorle de atribuire pentru o societate 
sănătoasă, care este îndeajuns de încăpătoare pentru 
toată lumea.

NEOS Academy este un 
proiect prin care tinerii sunt ajutați 
să se cunoască mai bine pe sine, să 
evolueze din punct de vedere 
mental. Am învățat ceea ce la 
școală în mod obișnuit tinerii nu 
învață – ce este fericirea, 
Ovidiu B., un tânăr participant în 
vârstă de 21 de ani, student la 
Universitatea Transilvania, Brașov, 
după încheierea proiectului.

15 tineri paarticipanți din România

3 ateliere: 
cinema-terapie
art-terapie
nondiscriminare

3 zile
15-18 noiembrie
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„Este foarte important ca oamenii să fie conștienți de ceea ce sunt și de ceea ce pot să devină. 
Dezvoltarea personală începe în primul rând cu dezvoltarea psiho-emoțională, de aceea ar fi 
important ca de mici, copiii sa fie încurajați să se cunoasca pe sine, să descopere ceea ce le place. 
Nu poți să excelezi în leadership, în comunicare, sau în orice alt domeniu, dacă nu te cunoști pe 
tine și nu poți să îți gestionezi temerile și să îti conștientizezi nevoile”, a declarat psihologul 
Claudia Soare, vicepreședinte Asociația NEOS.

NEOS Leaf Academy - în imagini

http://eca.europa.eu
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