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Grup țintă:  

 

Tineri cu vârstele cuprinse între 14 și 35 de ani. 

 

Cine suntem? 

 

Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S. este o asociaţie non-

guvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată legal în 19 august 2010. 

Scopul Asociaţiei DEIS este de a facilita accesul la educaţie non-formală tinerilor şi de a promova cetăţenia 

activă ca bază pentru dezvoltarea societăţii civile şi implicarea tinerilor în procesul democratic. 

Programele şi proiectele noastre se concentrează pe contribuirea la dezvoltarea şi formarea tinerilor 

pe plan personal şi profesional, promovarea diversităţii culturale, promovarea valorilor europene, promovarea 

şi încurajarea voluntariatului, susţinerea tinerilor de a se implica activ în viaţa comunităţii şi dezvoltarea de 

parteneriate cu organizaţii de tineret din România și  Europa. 
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 Activități desfășurate în anul 2022: 

 

Activităţile desfăşurate de Asociaţia DEIS se axează în două direcții generale - oportunități de 

dezvoltare pentru tineri și oportunități de formare/dezvoltare pentru lucrători de tineret și includ traininguri, 

workshopuri, seminarii, conferinţe, mese rotunde, servicii de consiliere şi informare, activităţi în aer liber, 

schimburi de tineri internaţionale, festivaluri, evenimente culturale, activităţi de petrecere a timpului liber şi 

altele. 

Cîteva dintre activitățile desfășurate în anul 2022 

 gestionarea Centrului de Tineret Baia Mare (aparținând Direcției Județene pentru Familie și Tineret) 

- program zilnic de activități pentru tineri 

 #reconnect - ateliere gratuite de gestionare a anxietății sociale, dans, muzică, și teatru facilitate de 

profesioniști cu experiență în lucru cu tinerii 

 Write It Out! - atelier gratuit de creație literară facilitat de o tânără absolventă de Literatură și Creație 

Literară la o facultate din Londra și lucrător de tineret 

 Sounds Like Summer - festival de muzică dedicat tinerilor muzicieni 

 Bored Games for Board People - seri de jocuri 

 Karaoke 

 Ateliere de improvizație facilitate de Andrei Dinu, actor și regizor la Teatrul Municipal Baia Mare și 

lucrător de tineret 

 ROUA - centru comunitar pentru persoanele ucrainene de toate vârstele care oferă servicii integrate: 

activități de zi pentru copii, preadolescenți și adolescenți, cursuri de bază de limba română și engleză 

pentru toate vârstele, consiliere psiho-socială și legal-administrativă, spațiu de socializare și petrecere 

a timpului liber și oportunități de organizare a diverse evenimente în cadrul comunității.  

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Misiunea Asociației DEIS este să pregătească tineri capabili să ia cele mai bune decizii pentru ei și 

comunitate. 

Viziunea Asociației DEIS este o societate bazată pe iubire și respect în care tinerii sunt ascultați, 

implicați și valorizați. 

 


