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ASOCIAŢIA TRANSCENA
Raport de activitate
2012

Asociaţia TRANSCENA este persoană juridică română de drept privat, de sine
stătătoare, neguvernamentală şi apolitică, înfiinţată în anul 2001.
Activitatea organizaţiei se desfăşoară în patru domenii: educaţie prin artă , dramaterapie, teatru
social şi sprijinirea tinerilor artişti. Asociaţia TRANSCENA se implică constant ca partener în
proiecte sociale şi de promovare a drepturilor omului.
Misiune declarată
Asociaţia TRANSCENA caută, pune în valoare şi dezvoltă toate căile şi mijloacele prin
care arta şi educaţia prin artă contribuie la procesul de evolutie individuală în contextul dezvoltării
sociale.
Activitatea desfăşurată în 2012
În anul 2012 Asociaţia Transcena a continuat dezvoltarea activităţilor în trei domenii, două
tradiţionale şi care reprezintă marca de personalitate a asociaţiei: educaţie prin teatru şi teatru
social, şi un domeniu în care activăm de 2 ani: campanii de advocacy pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice. Activitatea s-a desfăşurat atît în proiecte finanţate, cît şi în
voluntariat. S-au realizat acţiuni punctuale destinate implementării proiectelor dar şi acţiuni pentru
dezvoltarea pe termen mediu şi lung a asociaţiei.
Proiecte finanţate
În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2012 s-a finalizat proiectul PARTICIPAREA GRUPURILOR
VULNERABILE LA ECONOMIA SOCIALĂ proiect implementat de AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU ROMI şi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. În acest proiect asociaţia a fost partener responsabil
cu activitatea de formare a specialiştilor în domeniul consilierii şi acordarea suportului pentru
muncă.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea la nivelul comunităţilor locale din întreaga ţară a
capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă.
Parteneri în proiect, alături de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI, sunt:
Administraţia Naţională A Penitenciarelor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturile
Copilului Agenţia Naţională Antidrog
Fundaţia pentru dezvoltarea socială a romilor
RAMSES Asociaţia Târgovişte spre Europa
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor
Omului Fundaţia Reforma Justiţiei Penale
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În 2012 s-au realizat ultimele examene de absolvire a cursurilor de formare şi specialiştii formaţi de
asociaţie au oferit suport pentru muncă unui număr de 6500 de beneficiari din grupul ţintă final. Sau emis certificatele de absolvire şi s-a atins un procent de 80% de absolvire a cursurilor. De
asemenea am realizat raportarea finală. Activităţile în responsabilitatea asociaţiei au atins
rezultatele prevăzute de indicatorii proiectului.
Proiectul s-a derulat în 30 de judeţe din ţară din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Campania PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ŞCOALĂ „DE TINE
DEPINDE” desfăşurat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizat de Asociaţia Transcena în
parteneriat cu C.P.E.C.A. Râmnicu Vâlcea şi Inspectoratul şcolar Râmnnicu Vâlcea şi finanţat
de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Primăria Râmnicu Vâlcea a fost realizată la
invitaţia Centrului pentru Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi a constat în trei
reprezentaţii cu spectacolul CONTRA RISC 100% în trei licee din Municipiul Râmnicu Vâlcea
pentru un public de 800 de elevi din 8 licee. După fiecare reprezentaţie doi membri ai echipei
Transcena au susţinut un atelier de educaţie prin teatru cu grupuri de elevi (aprox 20 de elevi în
fiecare grup). Obiectivul atelierelor a fost ilustrarea procesului de creaţie prin care se ajunge de
la probleme cotidiene ale unui anumit grup de oameni la un spectacol de teatru interactiv jucat
de profesionişti. Preoiectul s-a realizat în perioada 15 aprilie – 15 mai 2012
Proiectul PATRIMONIUL – o scenă pentru tineri a însemnat o nouă direcţie de explorare a
valenţelor teatrului social şi educaţiei prin teatru şi anume teatru muzeal. Obiectivele proiectului au
fost: Reinterpretarea creativă a patrimoniului cultural folosind teatrul ca mod de exprimare;
Facilitarea înțelegerii patrimoniului deținut de muzee prin crearea unor povești plecând de la
patrimoniu muzeal; Atragerea publicului tânăr către muzee prin punerea în scenă a poveștilor
create anterior. Promovarea în rândul tinerilor a ideii că muzeul este un spațiu viu care le spune
povesti relevante pentru viața lor . Beneficiari şi parteneri ai proiectului au fost: Muzeul Casa
Mureşenilor – Braşov, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – Sf.Gheorghe, Muzeul Vasile Grigore din
Bucureşti.
În cadrul proiectului am realizat 4 spectacole, cîte unul în fiecare muzeu şi un spectacol final într-un
spaţiu alternativ din Bucureşti. Fiecare spectacol a fost realizat pornind de la un atelier de creaţie
cu elevi voluntari din liceele din Braşov, Sf.Gheorghe şi Bucureşti. În total am avut 260 de
participanţi spectatori şi 25 de participanţi voluntari, 3 afişe, 3 flyere, 1 film, promovare pe site şi pe
facebook. Proiectul a fost finanţat de A.F.C.N. Proiectul s-a derulat în perioada 24 august – 15
noiembrie 2012.
Proiectul Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a modificărilor din Legea
217 din 2003 Republicată, în special a ordinului de protecţie este centrat pe prevenirea şi
combaterea violenţei domestice prin acţiunile de monitorizare şi de campanii de advocacy şi
campanii de informare şi conştientizare. Proiectul a început în luna decembrie 2012 şi se va derula
pe întreaga perioada a anului 2013. Finanţatorul proiectului este Open Society Institute.
Activitățile proiectului sunt:
Activitatea 1 – Management
Activitatea 2 – Advocacy și campanie de informare pentru implementarea urgentă a Strategiei
Naționale în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie
Activitatea 3 – Monitorizarea emiterii și implementării ordinelor de protecție la nivel național
Activitatea 4 – Monitorizarea serviciilor pentru victime existente în toată țara
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Activitatea 5 – Rețea și grupuri de lucru a ONG-urilor
Activitatea 6 – Comunicarea activităților pe site-ul Asociației Transcena, pe blog și pe pagina de
Facebook.
Activitatea 7 – Evaluare
În luna decembrie am identificat grupul de ONG-uri partenere în campanii şi am organizat
activităţile de monitorizare a serviciilor şi a implementării ordinului de protecţie.
Activităţi în voluntariat
ATELIER DE EDUCAŢIE PRIN TEATRU 5 MARTIE 2012
Luni 5 martie a avut loc un atelier de educaţie prin teatru organizat în Bucureşti. Au participat
actori, psihologi, asistenţi sociali. Scopul a fost ca participanţii să experimenteze conceptele,
tehnicile şi exerciţiile din teatru care se află la originea exerciţiilor şi tehnicilor de lucru celor mai
întîlnite şi utilizate în educaţia prin teatru şi dramaterapie.
Participarea la elaborarea Strategiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
2012
În perioada august – octombrie 2012 asociaţia a participat la consultările cu privire la Strategia
Naţională în domeniul violenţei în familie. Propuneri făcute de noi au fost prinse în Planul de
Acţiune al Strategiei. Strategia Naţională s-a aprobat prin HG pe 28 noiembrie 2012 şi stă la baza
activităţilor din proiectul Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a modificărilor
din Legea 217 din 2003 Republicată, în special a ordinului de protecţie.
Dezvoltarea organizaţiei
În 2012 s-au depus spre finanţare un număr de 6 cereri de finanţare pentru care am primit două
răspunsuri pozitive, 3 negative şi la o cerere de finanţare nu am primit răspuns pînă la sfîrşitul
anului 2012.
Echipa de specialişti cu care am colaborat la implementarea proiectului PARTICIPAREA
GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ a fost o achiziţie de calitate pentru
organizaţie şi pe termen mediu asociaţia va continua colaborarea cu ei. S-a decis introducerea
unor modificări în statut, modificări care să faciliteze dezvoltarea organizaţiei în domeniul
serviciilor de educaţie prin artă, a consilierii pentru carieră şi în domeniul proiectelor specifice
pentru romi. Procesul a fost demarat la finalul anului 2012.
Gala Premiilor TVR Cultural, care marchează 10 ani de existenţă a postului cultural
al TVR, a avut loc vineri, 4 mai, de la ora 19.30 la Teatrul Odeon din Bucureşti.
Gala organizată de TVR Cultural premiază 3 personalităţi, 3 evenimente şi 3 asociaţii
dintre cele care au făcut subiectul documentarelor participante. Astfel, sunt desemnate 3
premii pentru fiecare categorie din competiţie (eveniment, asociaţii şi, respectiv, oameni),
exclusiv pe baza votului dat de către telespectatori.
Fiecare film documentar intrat în competiţie ilustrează povestea unui om, a unei
colectivităţi sau a unui eveniment care şi-au pus amprenta asupra comunităţilor în care sau integrat.
3

Asociaţia TRANSCENA Aleea Trestiana 4, sector 4, Bucureşti, tel. 0723 300 403, email: tsk_buc_ro@yahoo.com , office@transcena.ro ; www.transcena.ro

Asociația Transcena a participat in competiție cu documentarul CONTRA RISC 100%
despre campania de prevenire a consumului de etnobotanice realizata in anul 2011 in
parteneriat cu Agenția Națională Antidrog. Asociația Transcena a primit cel mai mare
număr de voturi și a fost premiată la categoria asociații.
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