


Despre #Preƨent 

Proiectul educațional #PREƧENT facilitează accesul la educaţie alternativă 
și nonformală pentru copiii care provin din medii defavorizate, în vederea 

egalităţii de şanse privind integrarea în societate. Acesta vine în 
completarea misiunii Asociației Industrii Creative de a dezvolta proiecte 

culturale, educative și sociale având ca mize principală dezvoltarea 
comunității, reducerea diferențelor sociale, orientarea în carieră și creșterea 

stimei de sine.
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Modulul 1
Comunicare

Primul modul, centrat pe tema comunicării, s-a desfășurat în perioada 
decembrie 2020 -aprilie 2021, în mediul online, din cauza situației pandemice, 
iar beneficiarii au fost 64 de copii din Centrul de Servicii Sociale Bucium, Iași 
cărora le-am dotat biblioteca cu 152 de cărți de literatură română 
contemporană, cadouri de Crăciun, rechizite și 35 de tablete pentru școala 
online.
● Informare responsabilă - Viorel Ilișoi și Andrei Crăciun
● Scriere creativă - Ioana Nicolaie și Adina Rosetti
● Literatură contemporană - Lavinia Braniște și Marin Mălaicu Hondrari
● Comunicare online - Elena Stancu și Iulian Tănase
● Comunicare interculturală - Florin Bican și Cristina Hermeziu
● Public speaking - Svetlana Cârstean și Robert Șerban
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Proiectul a avut loc în perioada mai – iulie 2021 și s-a extins în alte două centre 
din Iași, astfel încât activitățile s-au desfășurat la Centrul de Servicii Sociale 
Bucium, Centrul de Servicii Sociale C.A.Rosetti și Centrul de Servicii Sociale 
Bogdana. Peste 100 de copii au fost implicați săptămânal în activități atractive de 
interes actual, cu teme sau abordări diferite, și s-au bucurat de  cadourile de 1 
iunie.

● Prim Ajutor - Serviciului Voluntar de Ambulanță
● Dans - Anca Macovei
● Echilibru minte-corp - Alexandra Crăciun
● Protecția Mediului și Sustenabilitate - Cristina Căpitănița (Asociația Mai Bine)
● Nutriție - Diana Grădinaru
● Atelier escaladă - Climb Again
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Modulul 2
Viață sănătoasă





Cel de-al treilea modul s-a desfășurat în patru centre sociale din județul Iași (CSS 
“Bucium”, CSS “Rosetti”, CSS “Bogdana” și Centrul de tip familial “Verșeni”), în care 
130 de copii s-au putut bucura de ateliere și cadourile de Crăciun. Totodată, 
peste 30 de copii veniți din Vinița, Ucraina, s-au bucurat de escaladă, tiroliană și 
jocuri oferite de prietenii noștri de la Climb Again Iași.

● Atelier re-design - Maura Anghel / Alex Cristea
● Artă dramatică - Cocoș George și Ioana Corban
● Atelier coregrafie - Mommo Sanno/ Ancuța Macovei
● Artă plastică - Iațeșen Mihai Cosmin/ Doamna de pictură
● New Media - artă fotografică - Andrei Ignea / invitație la cinema - proiecție 

Belle
● Prezent fără frontieră - Climb Again
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Modulul 3
Creativitatea și 
exprimarea prin artă





Cel de-al patrulea modul este în plină desfășurare în 4 centre din Iași, (CSS “Bucium”, 
CSS “Rosetti”, CSS “Bogdana” și Centrul de tip familial “Verșeni”) și a debutat cu 
așteptatele cadouri de 1 iunie.
Până în prezent, 134 de copii participă la atelierele organizate săptămânal, abordând 
diferite activități culturale și creative la care au fost incluși și 30 de copii ucraineni aflați 
în protecția statului român.

● Atelier de henna - Eliza Drob
● Atelier de dansuri tradiționale - Bosnea Ana Ivona
● Teatru de improvizație - Ovidiu Ivan 
● Atelier de muzică tradițională - Cercul Întreg
● Activități sportive - Ramona Befu
● Aventura Park

6
Ateliere

164
Beneficiari

4
Centre
sociale

6
Traineri

60
Sesiuni

Modulul 4
Integrare și toleranță
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