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Grup țintă:  

 

Tineri și copii din mediul rural, comunitatea Firiza. 

 

Cine suntem? 

 

Asociația a realizat în anul 2022 activități care au vizat atât copiii cât și tinerii din 

comunitatea Firiza.  

Activitățile au fost variate: activități de tip afterschool (gratuit), activități cultural-

artistice, drumeții, club de robotică și programare, club de lectură, ateliere de creație, proiecte 

Erasmus+ pentru profesori, voluntariat, etc. 

 

 

 

 
 

Președinte: Hochia Adrian 

Sediu:  Baia Mare, str. Lacului, nr.1A, Maramures, Romania 

Telefon: 0740242679 - Hochia Adrian 

               0749245994 - Hochia Ioana 

e-mail: mansio_ong@yahoo.com 

Site web: www.mansio.ro  

Facebook:  Asociatia Mansio 

http://www.mansio.ro/


Unul dintre obiectivele noastre principale este includerea copiilor și a tinerilor în activități 

de toate felurile pentru a forma o comunitate unită. Pentru a ne realiza obiectivele, colaborăm cu 

familiile, autoritățile locale, școli primare, licee și universități și dezvoltăm proiecte cu aceștia.  

Asociația Mansio este o asociație fără discriminare, în care toți copiii și tinerii se bucură 

de șanse egale, în care oamenii își asumă responsabilitatea pentru semenii lor mai puțin norocoși. 

 

Activități realizate in anul 2022: 

 

- Activități de voluntariat la granița Sighet - Ucraina; 

- Board games nights (jocuri pentru tineri) 

- Ziua Națională a lecturii pentru copii și tineri; 

- Activități de tip afterschool pentru copiii și tinerii din comunitatea Firiza realizate de profesori 

voluntari; 

- Campanii  locale pentru Ucraina; 

- Participare în cadrul proiectului CONFER, proiect inițiat de Fundația regală Margareta a 

României, finanțat de Active Citizens Fund - România, prin granturile SEE 2014-2021; 

- Participări în cadrul conferinței internaționale - Sharing Café (gestionarea valurilor de 

voluntari); 

- Ziua Națională a tineretului - activități pentru tineret în parteneriat cu Direcția Județeană pentru 

sport și tineret Maramures; 

- Drumetii pe Igniș - activități recreative pentru copii și tineret; 

- Participarea în cadrul proiectului- Beacon of Values (Weimar, Germania) – proiect finanțat în 

cadrul programului Erasmus+ 

- Proiect – O țură prin natură, proiect finanțat de Fundația Noi Orizonturi 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

      În fiecare zi ne propunem să îi ajutăm pe copii și pe tineri să devină adulţii cărora le place să 

înveţe, nu se tem de schimbare și vor să aducă chiar ei schimbarea în comunitatea Firiza. 

 

 


