
 

 

Asociația YMCA Baia Mare 

 
 

 

 

 
 

Grup țintă:  

Tineri și copii din mediul urban, rural, defavorizați 

 

Cine suntem? 

 
Asociația YMCA Baia Mare este o organizație non-guvernamentală și non-profit de 

tineret, înființată în Baia Mare în anul 2001. La nivel mondial, YMCA este una dintre cele mai 

vechi și mai mari organizații de tineret din lume, care oferă programe pentru tineret în peste 120 

de țări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Președinte: Alexandra Cânța  

Coordonator: Roxana Pașcan  

Sediu: Str. Culturii 7 A, Centrul de Agrement Mara,  Baia Mare, 

Maramureș, 

e-mail: ymcabaiamare@gmail.com 

Telefon: 0371134344 

             0757566997 

Facebook: www.facebook.com/ymcabaiamare 

Instagram: www.instagram.com/ymcabm 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTzuKtmA3FXA8TV-

AIYcaLg 

Twitter: https://twitter.com/ymcabaiamare 

Linkedin: https://ro.linkedin.com/company/ymca-baia-mare 
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Scopul nostru este de a dezvolta societatea de astăzi prin consolidarea comunităţilor prin 

creșterea și implicarea tinerilor. Programele și activitățile noastre urmează 5 valori de bază: grijă, 

respect, onestitate, responsabilitate și diversitate. 

Beneficiarii programelor noastre sunt in special tinerii, cărora organizaţia le oferă diverse 

activităţi bazate pe educația non-formală precum: training-uri, tabere recreative, schimburi 

internaţionale de tineri, ateliere pe diferite teme, programe de incluziune socială pentru copiii și 

tinerii proveniți din medii defavorizate, cursuri de formare, programe de implicare civică în 

comunitate și voluntariat, etc. 

Prin programele oferite, Asociaţia YMCA Baia Mare doreşte sa crească calitatea vieţii 

tinerilor prin implicarea activă a acestora în viața comunităţii. Considerăm că, activitățile pe care 

le desfășurăm, alături de formatori și lucrători de tineret cu experiență, sunt o oportunitate 

extraordinară pentru tineri să descopere și să experimenteze lucruri noi, să își lărgească orizontul 

personal, cultural, educațional. 

 

Activități realizate în anul 2022: 

 

- Tabere de vară pentru copii și tineri 

- Tabară de vară pentru copii din Ucraina proveniți din zonele de conflict (organizată cu 

sprijin financiar din partea Consiliului Județean Maramureș) 

- Activități recreative pentru copiii și tinerii proveniti din Ucraina, în cadrul Centrului 

Comunitar ROUA 

- Sprijin și suport oferit beneficiarilor din cadrul Centrului Comunitar ROUA 

- Activități de sprijin și suport desfășurate la punctul de trecere a frontierei din Sighetul 

Marmației 

- Academia YMCA de Leadership pentru tineri (training de dezvoltare personală pentru 

tineri, în context outdoor), organizat cu sprijin financiat din partea Consiliului Județean 

Maramureș (programul de fonduri neambursabile domeniul tineret) 

 

Ce ne propuenm pentru viitor? 

 

Misiunea YMCA Baia Mare este de a dezvolta societatea contemporană prin 

împuternicirea tinerilor și sprijinirea familiilor, în vederea întăririi comunităților, în spiritul 

valorilor creștine, în conformitate cu principiile democrației și drepturilor omului.  

Viziunea YMCA Baia Mare este de a construi copii și tineri puternici, familii puternice și 

comunități puternice în care toată lumea ar trebui să aibă șanse egale de a învăța, de a crește și de 

a prospera. 

Programele și proiectele noastre sunt grupate în mod corespunzător cu Planul Strategic al 

YMCA România și al YMCA Europe, în cele 3 programe semnate care reflectă caracterul unic, 

ambițiile și realizările YMCA, precum și misiunea acesteia la nivel global: 

1. Pace, Justiție și Democrație 

2. Stil de viață sănătos 

3. Incluziune 

Programele și activitățile noastre urmează 5 valori de bază: grijă, respect, onestitate, 

responsabilitate și diversitate. 

 


