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PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

Asociația Culturală Flower Power(www.as-cult-flowerpower.info) a fost fondată
în anul 2013 fiind un pas firesc, înainte, pentru susținerea proiectelor și inițiativelor
de până atunci ale actualilor săi membri. Asociația Culturală Flower Power este,
așadar, o organizație tânără, dar dinamică, având în componență artiști
profesionişti din domeniul teatru-film, regizori de teatru și manageri culturali.
ACFP şi-a propus să identifice şi să aplice noi modalităţi de utilizare a metodelor
de lucru specifice artei actorului în educaţie și promovarea modelelor din
domeniul culturii, în scopul educației și devenirii copiilor și tinerilor. Asociaţia
Culturală Flower Power a inițiat mai multe proiecte menite să completeze
educația școlară prin noi moduri de a transmite valorile culturale și naționale
copiilor și tinerilor, facilitând comunicarea directă între generații, întâlnirea
copiilor și tinerilor cu artiști români importanți și promovarea de modele culturale
în rândul tinerilor.
Proiectele noastre au drept scop promovarea respectului pentru valorile
culturale și încurajarea și susținerea preocupărilor culturale ale copiilor și tinerilor
dar, mai ales, înlesnirea comunicării directe a acestora cu artiști profesioniști cu
rol modelator.
Cele mai importante proiecte ale ACFP sunt:
Tabăra de Teatru și
Film(www.actorkids.org), singura de acest fel din România, tabără care
selectează copii cu înclinații artistice, asigurându-le o vacanță de lucru în
domeniul teatru-film, într-o localitate cu încărcătură istorică și culturală din
România. Tabăra face posibilă întâlnirea tinerilor cu artiștii invitați de ACFP.
Astfel, tinerii selectați pot să descopere împreună cu invitații nu doar tainele

Page | 1

Prezentare activitate- Asociația Culturală Flower Power
artei studiate, dar și cultura și tradițiile locului, istoria și monumentele culturale
specifice locației respective(ex: Sinaia, Sighișoara, Suceava).
Un al doilea proiect, anual, al Asociației Culturale Flower Power este Gala
”Speranță pentru micii artiști”, un eveniment în care sunt premiați elevii cu
performanțe artistice deosebite, de la școlile de arte publice și private din
România. Elevii sunt invitați pe scena evenimentului, alături de profesorii lor și, de
fiecare data, se pot întâlni cu un artist celebru sau o personalitate culturală
importantă. (Grigore Leșe, Ana-Ioana Macaria, Brândușa Mircea, prof.univ.dr.
UNATC, actor- Mircea Gheorghiu, prof.univ., regizor de teatru - Sanda Manu
s.a.)
ACFP a organizat și o expoziție de tablouri semnate de copii și adolescenți,
expoziție la care artiști invitați au putut achiziționa aceste tablouri, direct de la
autorii lor, oferindu-le încrederea că arta le poate fi apreciată și dorită și
punându-i în ipostaza de artiști expozanți. Expoziția, intitulată ”Culorile
inocenței”, a avut loc la Cinema Studio, fiind organizată în parteneriat cu UCIN
și oferind tinerilor artiști șansa de a le fi admirate tablourile, timp de o
săptămână, în foaierul Cinema Studio, de către public, reporteri, jurnaliști și
invitați din toate colțurile lumii.
În perioada 2014-2015, Asociația Culturală Flower Power a fost implicată, în
calitate de partener, în proiectul ”ABIL - Asistenţă individualizată pentru
integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile”, proiect
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resturselor Umane 2007-2013, proiect derulat în regiunile Bucureşti
Ilfov, Centru si Nord Vest. În acest proiect, ACFP, prin personalul de specialitate
implicat în derularea proiectului, a asigurat: consiliere de orientare, mediere
pentru integrare pe piaţa muncii pentru un grup ţintă de cca 225 de persoane,
programe educative de arta actorului și de creaţie artistică pentru un numar de
200 de tineri care se aflau în îngrijirea grupului tintă, cursuri de perfecţionare in
comunicare in limba oficială cu pentru 100 persoane selectate în cadrul
proiectului.
În acest an, Asociația Culturală Flower Power a realizat două proiecte noi: În
luna octombrie, Hide & Seek- proiect dedicat îmbunătăţirii comunicării adulttânăr prin intermediul instituţiilor implicate – şcoală, medici de familie, psihologi
un semnal de alarmă adresat societăţii pentru a acorda o importantă crescută
comunicării între generaţii. “Hide & seek” și-a propus să readucă în atenţia
tinerilor conceptele de normalitate şi sinceritate şi, în acelaşi timp, să îi înveţe să
gestioneze transformările psihice caracteristice vârstei. Punctul central al
proiectului a fost spectacolul de teatru “Hide & seek” de Esther Rölz, autoare
germană contemporană, care abordează probleme ale tinerei generaţii. O
trupă de tineri actori, coordonată de actorul şi regizorul Dragoş Câmpan, a
susținut un număr de 6 spectacole. În fiecare dintre zilele de spectacol, au fost
organizate 6 ateliere de discuții cu teme axate pe îmbunătăţirea comunicării,
înglobând concepte esenţiale precum empatia, sinceritatea şi onestitatea.
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Aceste ateliere au fost susținute de personalităţi îndrăgite ca Andreea Esca,
Andi Vasluianu, Andi Moisescu, Florin Busuioc, Vlad Zamfirescu, Gheorghe
Ifrim, dar și de psihologul George Avram (EvoAct) şi de medici cu experienţă în
comunicarea cu tinerii ca dr. Cristina Isar (Centrul Naţional de Studii pentru
Medicina Familiei).
Tot în 2015, Asociația Culturală Flower Power a susținut un proiect dedicat
îmbunătățirii comunicării adulților prin arta actorului, proiect inițiat de unul dintre
membrii fondatori ai Asociației Culturale Flower Power, actrița Andreea Bibiri. Un
curs de comunicare bazat pe arta actorului, conceput special pentru cei care
doresc să se descopere, să-și îmbunătățească viața și cultura prin intermediul
unor jocuri si exercitii de teatru care se folosesc de ceva vreme in dramaterapie,
theraplay, psihodrama, sociodrama și care îmbunătățesc calitatea vieții, a
relațiilor interumane, puterea de concentrare sau de relaxare, orientare si
coordonare in spațiu.
În luna decembrie, ACFP a premiat din nou copiii talentați în arte și activități
creative printr-o întîlnire specială: un eveniment organizat în parteneriat cu
Editura Arthur-întâlnirea cu scriitorul american Jeff Kinney, celebru în toată
lumea pentru seria de cărți ”Jurnalul unui puști”. Întâlnirea a avut loc la Teatrul
Național ”I.L.Caragiale” din București, unde celebrul autor și-a prezentat drumul
parcurs de la primele sale încercări de a deveni autor de benzi desenate, până
la imensul său succes ca autor de cărți pentru copii. Autorul a dat autografe pe
volumele dăruite copiilor de Asociația Culturală Flower Power și a stat de vorbă
cu cei prezenți la întâlnire, dar a și răspuns întrebărilor lor.
Tot în 2015, Asociația Culturală Flower Power a inițiat un apel la susținere, tuturor
factorilor care s-ar putea implica în derularea proiectului ” O șansă la identitate,
o șansă la o viață normală. Și eu vreau să exist !”. Proiectul are drept scop
identificarea persoanelor fără acte de identitate și găsirea de soluții pentru a le
putea oferi acestora șansa de a se integra în societate.
Asociaţia Culturală Flower Power este acreditată de A.N.O.F.M.B.- Autoritatea
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi autorizată pentru cursuri de
formare în domeniul comunicării, de către A.N.C.-Autoritatea Naţională pentru
Calificări.
ACFP consideră cultura și educația, principalele obiective ale activității sale,
susținând în toate proiectele sale ideea că acestea sunt esențiale în rezolvarea
și eliminarea problemelor sociale. Promovarea culturii și educației, încurajarea și
finanțarea inițiativelor din acest domeniu susțin crearea bazei necesare pentru
dezvoltarea și evoluția întregii societăți. Atâta timp cât educația și cultura nu
sunt susținute, îndeosebi în rândul copiilor și tinerilor, problemele sociale persistă,
iar rezolvarea lor devine din ce în ce mai dificilă.
De aceea, ACFP participă activ, prin toate acțiunile sale, la promovarea
valorilor culturale, a culturii şi activităţilor culturale, precum şi a cetăţeniei şi
democraţiei europene, la nivel local, naţional, european şi internaţional.
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Raportul financiar
In anul 2015, Asociatia Culturala Flower Power a avut venituri totale in valaore
de 240495 RON, din care:
- Venituri din activitati fara scop patrimonial – 690 RON
- Venituri din activitati cu destinatie speciala – 235.740 RON
- Venituri din activitati economice – 4.065 RON
Cheltuielile totale ale Asociatiei au fost in valoare de 260.677 RON, din care:
- Cheltuieli aferente activitatilor fara scop patrimonial-17.437 RON
- Cheltuieli aferente activitatilor cu destinatie speciala-235.740 RON
- Cheltuieli aferente activitatilor economice – 7.500 RON
Rezultatul exercitiului 2015 a fost o pierdere totala de 20.182 RON.
Mentionam ca activitatile cu destinatie speciala au fost constituite de anul II de
implementare a proiectului ABIL-Asistenta individualizata pentru integrarea
durabila pe piata muncii a persoanelor vulnerabile – POSDRU/165/6.2/S/142803.
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