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I. DATE GENERALE
Fundaţia „Educaţie pentru libertate” este un ONG non-profit, cu profil educaţionalcultural, fondată la 11 august 2007.

Membri fondatori:
Bădilă Elena Georgiana, Dan Judith, Grigorovici Constantin-Titus, László Bakk Áron István,
Lőnhárt Melinda, Macalik Abigél-Ilona, Pap Mária-Magdolna, Papp Emese, Pop Alexandrina,
Pop Camelia-Antoaneta-Carmen, Sebestyén Márta, Szabó Mária

Date de contact:
Sediul: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 20
GSM: +40 (0)747 351086; +40 (0) 725 535030
Tel. / Fax: +40 (0)264 455560
E-mail: fundatia_epl@yahoo.com, info@waldorfcluj.ro
Web: www.waldorfcluj.ro
Banca: BCR Cluj-Napoca, IBAN: RO56 RNCB 0106 0909 4724 0002 (RON)
C.I.F.: 22284914

Echipa fundaţiei:
Coordonatori proiecte/programe:
Anca Gabriela POP (0725 535036)
SZABÓ Mária (maria.szabo@waldorfcluj.ro, 0725 535033)
Alexandrina POP (alexandrina.pop@waldorfcluj.ro, 0725 535032)
Rodica NICA (0725 535034)
Contabil: Geta SABO (0752 238633)
Cenzor: Geleriu-Lenuţa PUŞCAŞ (0745 255515)

Nr. angajaţi: 10
Nr. voluntari permanenţi: 15-20
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Consiliul Director:
Preşedinte: LÁSZLÓ BAKK Áron István (0747 351086; aron.laszlo@waldorfcluj.ro)
Vicepreşedinte: PAPP Emese (0725 535035)
Director executiv: Livia CHIŞ (0744 385599)
Membri: SZABÓ Mária (0725 535033), MACALIK Abigél Ilona (0744 426131)

Misiunea fundaţiei:
Contribuţia la realizarea şi susţinerea unui cadru spiritual, social, instituţional şi material
care să sprijine pluralismul în educaţie şi dimensiunile europene în învăţământ, cadru în
care şi alternativa educaţională Waldorf se regăseşte şi se poate dezvolta.
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II. PROIECTE-PROGRAME DERULATE ÎN 2009
1. „Centrul Educaţional Comunitar Waldorf ZENIT” (proiect de construcţie)
Finanţator: Software AG Stiftung (Germania)
Perioada de implementare: august 2008-septembrie 2009
Buget total: 2.592.000 EUR
Scopul proiectului: Construirea unui centru educaţional comunitar modern în Cluj-Napoca,
cartierul Zorilor-Vest care îşi propune să devină în următorii ani un lăcaş armonios şi liber
al educaţiei cu sens, al artelor, a iniţiativei şi creativităţii: o pată colorată, cu
personalitate, parte integrantă a peisajulului multicultural clujean.
Obiective: Centrul Educaţional Comunitar Waldorf ZENIT va găzdui: grădiniţă şi şcoală de
pedagogie alternativă de stat (cu clasele I–XII, secţie română şi maghiară) cu program
„After school”, cantină, bibliotecă-mediatecă publică, cabinet psihologic, cursuri pentru
adulţi prin programe de învăţare pe tot parcursul vieţii Prin lansarea programului Leonardo
în 2010 va oferi activităţi extracurriculare şi de timp liber destinate copiilor şi tinerilor din
oraş, cursuri şi workshop-uri pentru pedagogi şi părinţi, precum şi alte programe şi servicii
destinate comunităţii.
proiect sprijinit de: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj, Armconf SRL, BCR Cluj-Napoca, BT-Aegon Cluj-Napoca, E-On Gaz Distribuţie SA,
Holcim România SA, Miti-Instal / Instal Expert SRL, Sicontra SRL, Tirel-Impex SRL.

1 septembrie 2008

10 iulie 2009

12 februarie 2009

Inaugurare, 24 septembrie 2009
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2. Proiectul „Tabără de voluntariat pentru responsabilizare socială”
Finanţator: finanţare proprie
Perioada de implementare: iulie-august 2009
Buget: 7.000 RON
Scopul proiectului: contribuirea la conştientizarea şi responsabilizarea socială a
beneficiarilor organizaţiei – elevi, dascăli şi părinţi din Liceul Waldorf, alţi interesaţi din
comunitatea clujeană – prin organizarea unei tabere de voluntariat, de contribuire la
amenajările interioare şi exterioare la noul Centru Educaţional Comunitar Waldorf „Zenit”
(alei, mobilier de joacă etc.). La tabără a participat şi un grup de tineri din Hannovra.
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3. Proiectul „Program educaţional preşcolar”
Finanţator: finanţare proprie
Perioada de implementare: 1 octombrie 2009 - 31 august 2010 (Proiectul se transformă
din septembrie 2010 în program preşcolarde stat în cadrul Liceului Waldorf)
Buget: 63.000 RON
Scopul proiectului: asigurarea unui program educaţional preşcolar alternativ de calitate
pentru două grupe de copii (de limbă română şi maghiară).

6

4. Programul „THE DESK – birou de informare şi promovare”
Finanţator: finanţare proprie
Perioada de implementare: 1 ianuarie - 31 decembrie 2009 (Programul continuă şi în
2010.)
Buget: 3.600 RON
Scopul proiectului: Asigurarea unui birou profesionist, cu toate posibilităţile de a culege,
procesa şi distribui informaţii beneficiarilor organizaţiei; realizarea de materiale de
prezentare şi de promovare; realizare de diverse materiale educaţionale alternative.
Obiective:
•

sprijinirea schimburilor de experienţă /stragiilor de perfecţionare practică în şcoli
alternative din ţară şi străinătate

•

elaborarea unor articole, lucrări, studii, instrumente educaţionale-pedagogice
alternative.

•

stabilirea de legături, contacte cu alte instituţii, organizaţii cu profil educaţional;

•

dezvoltare, update pagină web;

•

realizarea şi diseminarea diferitelor materiale de prezentare şi promovare în domeniul
pedagogiilor alternative / Waldorf;

•

traducerea în limba română a unor cărţi, articole, lucrări etc. de referinţă în domeniu

CD de prezentare a pedagogiei Waldorf

Pliant de prezentare Liceul Waldorf
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