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Grup țintă:  

 

Tinerii din municipiul Baia Mare; 

- vârsta medie: 18 ani 

-  copii, părinți, educatoare, învățători, profesori, bibliotecari etc. 

 

Activități : 

 

- Editare de carte pentru copii: 

 Volumul „Chip dulce de copil” de Alexandru Poamă 

 Volumul „Prințesa din Drumul Taberei” de Sorin Poamă 

- Atelier de scriere creativă  „Scrie despre Tine Baia Mare”- Învață să scrii un scenariu 

inspirat de poveștile tale”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cine suntem? 

 
Asociația LINK CENTER, înființată în anul 2008, ca persoana juridică de drept privat, 

fără scop patrimonial, are ca scop promovarea, organizarea și coordonarea activităților cu caracter 

profesional, educativ, cultural, artistic și social pentru tineri și nu numai.  

Membrii Asociației sunt artiști, actori și regizori de teatru și film, dramaturgi, profesori. 

Asociația a inițiat platforma artistică „Scrie despre Tine” cu scopul de a forma în ateliere 

de scriere creativă noi autori de texte autobiografice, de a dezvolta text literar contemporan în 

România și în Diaspora românească, de a încuraja debutul în creația literară, de a descoperi și 

antrena noi voci printr-o metodă dezvoltată de trainerii Sorin Poamă, actor, regizor și Vera Ion, 

regizor. Este o abordare nouă în peisajul cultural românesc, fiind adresată persoanelor fără 

experiență anterioară în domeniu, propunând scrierea de texte în proză sau scenarii pentru teatru 

și film, inspirate din poveștile reale ale participanților. 

 Prin Editura „Alex vs. Sorin” , a susținut și promovat literatura pentru copii în vederea 

promovării lecturii ca parte din munca educativă, a cunoașterii autorilor români și a operei 

acestora. 

 

Activități desfășurate în anul 2022: 

 

În anul curent se finalizează filmului artistic de scurt metraj „Cut it” (Încetează!”) 

selecționat la ediția III-a a programului de dezvoltare de film. Producția filmului este susținută  de 

Film Plus (program alternativ care susține producții independente de filme) 

 Se implementează proiectele: Editare audiobook „Povestiri”, de Alexandru Poamă și 

Workshop de Film – „Introducere în actoria de film și scrierea scenariului”. În acest an s-a 

dezvoltat metodologia pentru Workshopul de Film pe baza experienței acumulate în cei 12 ani în 

care au fost susținute atelierele de scriere dramatică autobiografică. Astfel  accentul se va pune pe 

partea de actorie de film și scrierea scenariului de film. 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Asociația promovează activități pentru a susține următoarele obiective: 

➢ cunoașterea nevoilor culturale ale  societății, a comunităților din diverse medii: urban, 

rural, defavorizați; 

➢ educație artistică și pentru artă; 

➢ focusarea pe grupuri-țintă din rândul tineretului; 

➢ dezvoltarea sectorului cultural creativ - producții în domeniile: arta spectacolului, film și 

video, audio, carte pentru cunoașterea și dezvoltarea valorilor naționale, europene, 

universale; 

➢ dezvoltarea activității culturale prin proiecte relevante, sustenabile pentru tinerii care își 

exprimă prin propriile povești universul lor nou și personal, beneficiind de libertatea de 

expresie artistică; 

➢  susținerea educației în cultura vizuală, cultura cinematografica, cultura media - cum se 

creeaza un produs audio-video de la concept la realizare artistică și tehnică; 

➢ susținerea tinerilor în a-și găsi și exprima vocea, punctele de vedere, sensibilitatea, 

experiențe de descoperire și auto-descoperire; 

➢ promovarea literaturii pentru copii și tineret, a autorilor români și universali prin editarea 

unor cărți și autori reprezentativi pentru valorile educaționale și culturale; 



➢ identificarea soluțiilor financiare prin accesarea proiectelor cu finanțări nerambursabile, 

prin atragerea unor sponsori etc. 

➢ dezvoltarea voluntariatul și colaborarea cu parteneri din diverse sfere de activitate, cu 

instituții stat de cultură și private; 

➢ dezvoltare în mediul online a unor activități și a rezultatelor proiectelor implementate 

susținând accesului gratuit la producțiile realizate. 


