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Asociația NEOS
MISIUNE
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.

OBIECTIVE
Asociația NEOS are stabilite următoarele obiective:
Cursuri de
formare continuă

Derularea
de programe de tineret

Bullying-ul

Educația sexuală

militarea pentru
informarea corectă a
tinerilor cu privire la
aceasta, prin:

despre diferite grupuri
vulnerabile din societate
pentru:

care să promoveze
valorile prosociale
prin organizarea de:

Prevenirea și combaterea
fenomenului de bullying
din unitățile de învățământ preuniversitar și
din mediul universitar,
indiferent de natura lui:

*asistenți sociali
*consilieri psihologici
*psihologi
*psihoterapeuți
*profesori
*traineri
*avocați
*mediatori
*magistrați
*polițiști
*medici
*asistenți medicali

*centre de tineret
*tabere
*seminarii
*workshop-uri de
dezvoltare personală
*training-uri
*cursuri de formare
profesională

*Verbal: jigniri, insulte,
amenințari, porecle sau
denigrare.
*Fizic: bătăi, tras de păr,
îmbrânciri, loviri șamd.
*Emoțional:
răspândirea de zvonuri,
exluderea victimei din
grupuri de socializare,
încurajarea altor
persoane să nu
vorbească cu victima
șamd.
*Cyberbullying:
comentarii negative
online, mesaje de
denigrare, trimiterea de
mesaje abuzive șamd.

*realizarea de studii
*realizarea de grupuri
de suport
*realizarea de
materiale informative
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Proiectul „Queer NFE - Slovacia”
Sesiune de intercunoaștere pentru studenți
Atelierul de Dezvoltare Personală Inteligența Strategică - stiluri decizionale
Campania InspiRED
Spiritul civic schimbă lumea în care trăiești!
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Queer NFE - Slovacia
OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Să ofere spațiu pentru lucrătorii de tineret din
comunitatea LGBT+ pentru a împărtăși și
promova cele mai bune practici de lucru pentru
tineret și pentru a învăța unii de la alții

Locul desfășurării
proiectul:
Slovacia, orașul Košice
Perioada:
22.11.2019 - 29.11.2019

participanților
în
dezvoltarea
• Sprijinirea
competențelor și soft skills în combinarea
perspectivelor educaționale LGBT+ și cât și
educația non-formală
Descrierea și scopul proiectului
• Să inspire lucrătorii de tineret să utilizeze
diverse metodologii de educație non-formală în
activitatea lor de zi cu zi
• Crearea unei rețele internaționale puternice de
organizații de tineret ale comunității LGBT+
• Pentru a afla mai multe despre programul Erasmus+
și acțiunile sale și pentru a oferi spațiu pentru
crearea de noi parteneriate și proiecte noi

Doi voluntari români au făcut schimb de
competențe, și s-au concentra pe abordarea
diferitelor provocări cu care se confruntă
lucrătorii de tineret în lucrul pentru tineret
LGBT+.
Obiectivul general este a fost de a
îmbunătăți capacitățile și de a împuternici
lucrătorii de tineret să utilizeze educația
non-formală în cadrul activităților pentru
tineret LGBT+.
În plus, acest seminar s-a concentra asupra
învățării interpersonale și a schimbului de
bune
practici
și
abordări
creative

Proiect susținut de :

RainbowEd
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Sesiune de intercunoaștere pentru studenți
Cu toții știm cât de important este atunci
când mergem într-un mediu nou să
interacționăm cu oamenii, să legăm
prietenii.
„Bobocii” de la Căminul Arcca din București
au avut parte de o sesiune de
intercunoaștere,
autocunoaștere
și
dezvoltare personală, o dată cu începerea
noului an universitar 2019-2020.
Relațiile sociale reprezintă un catalizator în
viața persoanelor prin care se descoperă pe ei
și lumea dinj jurul lor.

•

Studenții de la Căminul Arcca, care au
participat la acest proiect, au învățat ce sunt
relaţiile de intercunoaştere, relaţiile de
intercomunicare, relaţiile socio-afective
(afectiv-simpatetice) și relaţii de influenţare

•

•

La această sesiune de intercunoaștere au
participat aproximativ 30 de studenți, atât
din primul an, cât și din alți ani.

•

În vederea realizării acestui proiect a fost
încheiat un protocol de colaborare între
Asociația NEOS și Căminul Arcca.

•

3 octombrie 2019,
Căminul Arcca București

„Nu am mai văzut la niciun alt cămin sa facă
o sesiune de intercunoaștere. A fost ceva
foarte util care ne-a făcut să ne cunoaștem
atât noi mai bine, cât să ne cunoaștem și
colegii de care ne lovim aproape zilnic pe
aici. Abia aștept următoarele training-uri.
Aici învățăm ceea ce o facultate nu te va
învăța niciodată”,
Laurențiu S., participant al sesiunii de
intercunoaștere.

Proiectul s-a bucurat de vizibilitate ridicată
în presa națională și locală, în mod special
în presa on-line!

Sesiunea de Intercunoaștere de la Căminul Arcca
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Atelierul de Dezvoltare Personală - Inteligența Strategică - stiluri decizionale

Ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Asociația NEOS și Căminul Arcca, pe 16
noiembrie 2019, s-a desfășurat „Atelierul de Dezvoltare Personală - Inteligența Strategică - stiluri
decizionale”.
Scopul proiectului a fost acela ca stundeții să deprindă abilități de comunicare interpersonală, să
își găsească un echilibru în viață, dar să conștientizeze spre ce stil decizional se îndreaptă și cum
re regăsește în acesta.
Atelierul de Dezvoltare personală i-a ajutat pe stdenții participanți să dobândească abilități
interpersonale de relaționare și de rezolvare de probleme:
1. Relaționare sociala: interacțiunea cu ceilalți studenți, inițierea interacțiunii,
2. Rezolvare de probleme: învață să rezolve conflicte prin strategii adecvate varstei (respectarea
regulilor, tolerarea situațiilor care provoacă frustrare)

„Când un adolescent se pregătește să fie admis la o
facultate și să plece de acasă, asta visează: o viață
studențească tipică. Colegi noi, glume, socializare,
sprijin reciproc, schimburi permanente de idei.
Probabil că niciunul nu visează un apartament de bloc
în care să locuiască singur. Iar noi asigurăm atât
cadrul social pe care și-l doresc tinerii cât și siguranța
pe care o doresc părinții pentru copiii lor. Pe lângă
toate acestea, cu sprijinul Asociației NEOS , vrem să le
oferim studenților și altceva: dezvoltarea personală.
De aceea, pe tot parcursul anului universiar, aceștia
vor beneficia de training-uri și ateliere special
concepute pentru ei de către Asociația NEOS, care să-i
ajute să vadă altfel anii studenției” Anamaria D.,
Manager General Arcca.
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Campania InspiRed
Campania InspiRed este un demers prin care dorim să cultivăm/extindem aria de sensibilitate a fiecarui om, încurajand la
deschidere față de persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA atunci cand au ocazia sa le întalnească ori să vorbească despre ele.
E o campanie care respectă pe fiecare ca om: atât persoana cu HIV, cât și persoana căreia ne adresăm (din publicul țintă)
1. Activități de informare în universități despre infecția HIV/SIDA și mijloacele de prevenire
Activitatea s-a desfasurat în sediul din
Schitu Măgureanu, în data de
27.11.2019, între orele 18:00-20:00.
Studenților li s-a oferit informații cu
privire la HIV/SIDA, mijloace de
transmitere, tratament, provocări și
oportunități în infecția cu HIV. Aceștia au
primit pliante informative, tricouri și
prezervative.

Universitatea din București,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială,
Departamentul de Asistență
Socială, Anul 3, Opțional
Asistarea persoanelor cu
traume și pierderi
Nr. aproximativ de participanți:
70

Activitatea s-a desfasurat în sediul din
Panduri, în data de 28.11.2019, între
orele 12:00-16:00. Studenților li s-a oferit
informații cu privire la HIV/SIDA, mijloace
de transmitere, tratament, provocări și
oportunități în infecția cu HIV. Aceștia au
manifestat interes față de subiect, au fost
curioși și de experiența ca și asistent
social care lucrează cu persoane care
trăiesc cu HIV/SIDA. Aceștia au primit
pliante informative, tricouri și
prezervative.
Activitatea s-a desfasurat în sediul
din Complex Leu, în data de
09.12.2019, între orele 12:00-14:00.
Studenților li s-a oferit informații
cu privire la HIV/SIDA, mijloace de
transmitere, tratament, provocări și
oportunități în infecția cu HIV.
Aceștia au manifestat interes față
de subiect, au fost curioși și de
experiența ca și psihoterapeut care
lucrează cu persoane care trăiesc
cu HIV/SIDA. Aceștia au primit
pliante informative, tricouri și
prezervative
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, Master Psihoterapia experențial unificatoare, Grupa 1 și
Grupa 2

Universitatea din București,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială,
Departamentul de Asistență
Socială, Anul 3, Opțional
Laborator de Analiză și
dezvoltare personală(Grupa 1
și Grupa 2)
Nr. aproximativ de participanți:
40

Activitatea s-a desfășurat, în data de 10.12.2019, între
orele 10:00-14:00. Studenților li s-a oferit informații cu
privire la HIV/SIDA, mijloace de transmitere, tratament,
provocări și oportunități în infecția cu HIV. Aceștia au
manifestat interes față de subiect, au fost curioși și de
experiența ca și jurnalist care lucrează cu persoane
care trăiesc cu HIV/SIDA. Aceștia au primit pliante
informative, tricouri și prezervative.

Universitatea Hyperion, Facultatea de Jurnalism, Anul I
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2. Campanie de informare stradală despre infecția HIV/SIDA și mijloacele de prevenire a acesteia
Cu ajutorul a 5 voluntari s-au împărțit în campusul studențesc din ușă în ușă
materiale de informare privind infecția HIV/SIDA și prezervative. Studenții care au
solicitat informații suplimentare despre campanie și HIV/SIDA au primit informațiile
necesare.

04.12.2019-06.12.2019
Arcca Vitan Village,

Nr. aproximativ
de participanți

800

Vizibilitate campaniei:
Campania a avut o
vizibilitate puternică în
mediul online, mai multe
publicații diseminând
informații despre proiect în
spațiul virtual.

O campanie în parteneriat cu

Parteneri Gold:
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Spiritul civic schimbă lumea în care trăiești!

Pentru a încuraja tinerii și persoanele adulte să îți exercite dreptul la vot cu ocazia alegerilor
europarlemntare și a alegerilor pentru Președintele României, Asociația NEOS a realizat pe Facebook o
campanie de conștientizare, cu temele „Spiritul civic schimbă lumea în care trăiești!” și „Ieși la VOT!”

Asociația NEOS
Bld.Iuliu Maniu, Nr.158A
Sector 6, București
ROMÂNIA
www.facebook.com/asociatianeos

