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Citește în acest newsletter:

Bine te-am găsit,

Cine suntem?
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Suntem Institutul pentru Democrație Participativă Euro
Qvorum, o organizație non-guvernamentală, care are ca
obiectiv stimularea participării cetățenilor şi a partenerilor
sociali şi economici în procesul decizional național şi european.
Tradus în activitățile noastre aceasta înseamnă că facem
programe de training, de mentorat şi consultanță pentru a te
ajuta să înțelegi cine suntem noi, cetățenii, în mijlocul unui
aparat greoi şi birocratic al statului, de ce avem nevoie de el şi
cum îl utilizăm pentru a ne soluționa problemele şi pentru a
îmbunățăți şi dezvolta societatea noastră.

„Inițiativă pentru
comunitatea
mea!”
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Leadership și
followership

3

Fii parte din
planurile noastre!

3

Ajutorul tău
contează!
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Pentru comunitate!
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Iți scriem astăzi pentru că vrem să împărtăşim cu tine primul
număr al newsleterului Qvorum din 2015.
Îți multumim pentru că ne eşti aproape şi
contăm pe sprijinul tău! Vezi cum aici!

Comunitatea Qvorum înseamnă Dezvoltare
Noi credem în energia fiecăruia dintre voi şi ne place
să descoperim oameni motivați, dornici să se dezvolte
personal, dar şi comunitatea în care trăiesc. În voi
investim timpul, munca şi resursele noastre!
Comunitatea Qvorum este definită de voi, prin proactivitate, dorință de a progresa şi de a determina
schimbări.
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Final de 2014, început de 2015
Dedicați dezvoltării comunităților locale, finalul anului 2014 a fost marcat
de proiectul „Inițiativă pentru comunitatea mea!” destinat tinerilor din
Regiunea Sud-Muntenia care vor şi pot deveni vectori reprezentativi pentru
crearea unor comunități care să răspundă nevoilor cetățenilor. Urmăriți-ne
şi în 2015 şi veți vedea cum tineri de 16-24 de ani au oportunitatea de a
realiza schimbări pozitive în societate. Click aici pentru detalii.

Training în Ploiești,
„Inițiativă pentru
comunitatea mea!”

Vizită de studiu la primăria
Târgoviște, „Inițiativă pentru
comunitatea mea!”

O serie de vizite de studiu la Bruxelles au fost organizate la finalul anului 2014. Programul
este ideal pentru cei care aspiră la o carieră europeană, în țară sau în străinătate, sau cei
care vor să dezvolte relații benefice în domeniu. Vizitele vor continua şi în 2015!
În 5-7 mai suntem la Bruxelles! Vom discuta cu experți şi specialişti europeni subiecte din
domeniul energiei! Vino alături de noi! Click aici pentru detalii.

Vizită de studiu la
Bruxelles

2

Leadership și followership sunt 2 concepte de
bază pentru programele cu care am dat startul
noului an.
Qvorum Teachers` Academy destinat profesorilor care vor
să facă diferența, Qvorum Young Leaders adresat tinerilor care
simt că pot contribui pentru a crea o societate responsivă
nevoilor şi provocărilor actuale şi Leadership 4 Juniors pentru
cei mai mici, dar dornici de fapte cu greutate sunt oferta noastră
de început de an.
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Fii și tu parte din planurile noastre!
Înscrie-te până pe 30 aprilie la Qvorum Teachers’ Academy, un
program destinat cadrelor didactice din județul Cluj. Căutăm
participanți interesați să îşi îmbunătățească metodele de predare
interactive, comunicarea cu elevii şi stimularea acestora în sensul
participării active. Click aici pentru detalii!
Dacă locuieşti în Ialomița sau Teleorman poți şi tu să fii unul dintre
cei cu inițiativă pentru comunitatea lor! Urmăreşte-ne pe
Facebook şi vezi când se deschid înscrierile pentru județul tău!
Despre activitățile noastre viitoare şi multe altele îți vom relata în numărul din mai
al newsletterului nostru.

Ce poți face până atunci?
Fii alături de noi şi susține-ne activitatea printr-un gest foarte
simplu: redirecționarea a 2% din impozitul pe care îl dai
statului din venitul tău. Pentru noi poate însemna încă un loc
pentru un tânăr aflat în proces de dezvoltare! Click aici
pentru toate detaliile.

Dacă te numeri printre cei care au reuşit să îşi dezvolte propria afacere, te felicităm şi îți
multumim pentru valoarea pe care o creezi în societate! Și tu ne poți ajuta să contribuim
la creşterea Comunității Qvorum şi la dezvoltarea liderilor de mâine. Este foarte simplu,
Codul Fiscal prevede o facilitate prin care poți dona până la 20% din impozitul pe profit
(pe care oricum îl datorezi statului şi pe care îi poți redirecționa). Aici găsești
documentele necesare.
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Ce face Comunitatea Qvorum
Din 2008 Institutul Qvorum a dezvoltat proiecte pentru comunitate şi pentru
membrii acesteia. Vom face acest lucru şi pe viitor, iar cu ajutorul tău proiectele vor
fi mult mai numeroase şi mai ample. În prezent Comunitatea Qvorum numără peste
3000 de membri din întreaga țară, iar aceştia au realizat în ultimii ani lucruri
frumoase pentru comunitățile lor.

Conferință proiect „Mecanisme
eficiente de colaborarea cu
autoritățile publice”

Printre aceste lucruri frumoase se numără:
- Înființarea unui cinematograf 3D în oraşul Filiaşi, județul Dolj;
- Reabilitarea fântânilor publice monumente istorice din oraşul Craiova,
județul Dolj;
- Reconfigurarea unor trasee ale transportului public din oraşul Sibiu,
astfel încât acestea să acopere toate cartierele oraşului;

Așteptăm ideile tale pentru a schimba comunități!
Contactează-ne!
Site-ul oficial: http://www.qvorum.ro
Email: office@qvorum.ro
Facebook: https://www.facebook.com/institutul.qvorum
Telefon: 0722.459.115
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