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Grup țintă:  

 

Persoane defavorizate, tineri din mediul rural, persoane cu dizabilități 

 

Cine suntem? 

 

Rotaract Club Baia Mare este o asociație de tineri care își folosește resursele pentru a 

identifica și a soluționa problemele comunității locale. Axați cu precădere pe educație și 

incluziune, membrii clubului aleg să deruleze proiecte cu sens, care să servească partea 

vulnerabilă a comunității. Acest lucru se realizează cu ajutorul sponsorilor, dar și al autorităților 

locale/județene. 

 

 Activități desfășurate în anul 2022 

 

- Caravana pentru sănătate – seminarii de informare pentru tinerii din mediul rural. Discuții 

deschise cu specialiști în domeniul igienei fizice, dar și mentale. 

Joaca este pentru toți – proiect sprijinit de Primăria Baia Mare în parteneriat cu Fundația 

Comunitară Oradea și Fondul Lidl pentru un viitor mai bun. În cadrul proiectului s-au 

derulat o serie de activități de educare pe tema incluziunii persoanelor cu dizabilități, 

urmate de inaugurarea locului de joacă incluziv din parcul Central Baia Mare. 
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Președinte: Sabău Cristian-Andrei 

Sediu: str. Independentei nr.12,  

Telefon: 0754978128  

e-mail: rotaractbaiamare@gmail.com 
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https://www.facebook.com/RotaractClubBaiaMare


Bal caritabil Bănuț pentru suflețel – cocktail party cu strângere de fonduri. Suma strânsă 

a fost folosită pentru a organiza o tabără de educație non formală pentru 14 fete din Târgu 

Lăpuș. Adolescentele au beneficiat de training pe educație financiara, urgență climatică, 

educație emoțională și consiliere în carieră 

  

 Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Strategia de bază a asociației pornește de la ideea de a servi mai presus de noi 

înșine. Dorim să facem județul în care locuim un loc mai prosper, să creăm realmente o 

comunitate. În acest sens, încercăm fidelizarea sponsorilor noștri și menținerea unei relații 

de prietenie cu cei care ne sunt alături și se aliniază cu valorile și principiile noastre. 

Focusul este preponderent pe zona de educație, astfel că, pe lângă colaborarea cu diverse 

școli și licee, căutăm permanent să accesăm fonduri puse la dispoziție de administrația 

locală pe zona de cultură și tineret. 

 

 


