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Despre Asociația GOCreate
Asociația GOCreate este o entitate non-profit ce desfășoară proiecte, programe și
evenimente educative, cu scopul dezvoltării personale și a creativității.
Grupul țintă al asociației sunt copiii și tinerii care, prin intermediul activității asociației,
vor dobândi și dezvolta aptitudini și capacități pentru a deveni inovatorii de mâine. Asigurarea
de modalități alternative de dezvoltare și acumulare de experiențe pe lângă informația din
sistemul de educație standardizat oferă un echilibru în progresul viitoarelor generații către viața
de adult, activ pe o piață a muncii concurențială și în perpetuă schimbare.

Viziune, misiune, valori
Viziunea GOCreate se orientează în jurul copiilor și tinerilor. Aceștia vor fi încurajați
să participe la activităţi de educaţie non-formală cu caracter experienţial. Beneficiul unei astfel
de acțiuni este expunerea grupului ţintă la metode de învăţare diverse şi la un mediu creativ ce
încurajează acţiunea.
Misiunea asociației este să contribuie la dezvoltarea procesului educațional al copiilor
și tinerilor, prin introducerea creativității ca factor cheie al diferențierii, căci ei sunt
meșteșugarii și inovatorii viitorului.
Valorile GOCreate sunt educația, creativitatea, dinamismul și egalitatea.

Proiectele asociației
Habăra Copiilor (10 iunie 2018)
Habăra Copiilor - Șezatoare cu voie bună în Apuseni este un eveniment organizat în
parteneriat cu Asociația Sursurul Izvoarelor și Slow Food Turda, cu sprijinul Primăriei Mărgău,
Primăriei Săcuieu, Primăriei Călățele și al Grupului de Acțiune Locală Napoca Porolissum,
dedicat copiilor și tinerilor din 3 comunități rurale: Mărgău, Săcuieu si Călătele.
Pasionați de tradiționalitate și de adaptarea acesteia la contemporan, fiecare entitate
participantă, prin pârghiile proprii, acționează în spațiul rural pentru educarea și dezvoltarea
copiilor și tinerilor, pentru a deveni o forță de muncă flexibilă, adaptabilă, creativă.
Evenimentul a însemnat o zi de activități diverse, creative și educative. Majoritatea lor
au urmărit interacțiunea și colaborarea părinte + copil. Dintre ele amintim: concursuri - „Cea
mai bună limonadă!”, „Cea mai delicioasă clătită!” și „Show me ur IA!” (concurs de prezentare
a portului național specific zonei), ateliere de pictură și modelaj în lut, dar și ateliere de artă
gesturală.
Habăra Copiilor a însemnat și lansarea proiectului „Caravana Creativă”, un proiect de
educaţie non-formală şi informală axat pe principiul învăţării experienţiale, destinat
comunitățiilor rurale din județul Cluj. Scopul Caravanei este expunerea copiilor cu vârste
cuprinse între 5 – 9 ani, la o interacțiune informală, cu scopul de a dezvolta abilităţile practice,
artistice și colaborative ale acestora. Totodată, se are în vizor și angrenarea părinților în
menținerea unui stil de viață sănătos și armonios pentru copii.

Festivalul Cânepii (28-29 iulie 2018)
Asociația GOCreate a fost partener al Festivalului Cânepii, ediția 2018, organizat de
Asociația Poarta de su’ Feleac Cluj-Napoca, coordonând și implementând activitățile din zona
dedicată copiilor. Împreună cu Asociația Sursurul Izvoarelor, Slow Food Turda și Păstrătorii
Tradițiilor Turda, au conceput un program structurat în două zile de ateliere creative, spre
exemplu: ateliere de modelaj în lut și alte aluaturi, ateliere gastronomice, ateliere de pictură pe
sticlă și linguri de lemn, ateliere de suveniruri tradiționale, ateliere de cusut tradițional, ateliere
de pictură cu sfoara pe pânză și ateliere de confecționat brățări.
Totodată, această participare a reprezentat și o acțiune de fundraising pentru Caravana
Creativă.

Educație în schimbul educației (13-14 decembrie 2018)
Educație în schimbul educației este un proiect dedicat entităților preocupate de educația
non-formală și informală, precum și de dezvoltarea armonioasă a copiilor din zona rurală.
Principiul după care acesta funcționează reprezintă un schimb informațional manifestat prin
două ateliere, unul oferit de asociație, dedicat entităților care aderează la program, și unul oferit
de entitate, integrat în proiectul asociației - Caravana Creativă. Cu alte cuvinte, entitatea
participantă donează un atelier care are la bază educația non-formală și informală în cadrul
uneia dintre cele trei locații-pilot din jud. Cluj în care Caravana Creativă va ajunge în a doua
jumătate a anului 2019, iar în schimb beneficiază de un workshop de publicitate online,
susținute de Sergiu LAZAR (https://sergiulazar.net/). Acesta a fost structurat în două părți
desfășurându-se în 13 și 14 decembrie 2018.
Proiectul a fost organizat de două dintre voluntarele asociației, Andreea-Carla Mureșan
și Simona-Ionela Popescu, în cadrul unui opțional de Corporate Social Responsability, în
parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Dynamic Event Conference, ediția a III-a (2 aprilie 2019)
Dynamic Event Conference este punctul de întâlnire al organizatorilor de evenimente!
Evenimentul a luat naștere în anul 2014, continuând cu o a doua ediție în 2018. Cele două ediții
au fost dedicate studenților, având ca scop conturarea vocației și direcției pentru cei ce își
doresc să lucreze în acest domeniu extrem de dinamic - domeniul organizării de evenimente.
Începând cu cea de-a treia ediție, organizatorii au reconfigurat direcția evenimentului,
adresându-se de această dată organizatorilor de evenimente – propriu-ziși, PR-iști sau
specialiști în HR.
Asociația GOCreate a fost partenerul principal al acestui eveniment, susținând
organizatorul, ALLA Agency & Events, cu resursă umană. Dynamic Event Conference a fost
o experiență de educare pentru organizatorii de evenimente prezenți, dar și o oportunitate de
dezvoltare a abilităților profesionale pentru voluntarii asociației.

ELEMENTUM festival, #înritmulfamiliei (21-23 iunie 2019)
Asociația GOCreate este organizatorul Elementum festival, primul festival din România
dedicat familiilor. Proiectul s-a născut din preocuparea pentru familie și dragostea pentru
natură. Povestea festivalului a fost conturată în jurul celor patru elemente ale naturii, pământ,
apă, aer și foc, reunite și făcute să „vibreze” de cel de-al cincilea, anima (sufletul) festivalului
- oamenii. Acesta a avut loc între 21-23 iunie, la Complex Lac Luncani (Luncani, jud. Cluj).
Activitățile festivalului au fost diverse și au cuprins ateliere creative, spectacole și
concerte, zboruri de agrement și salturi cu parașuta sau trasee de aquaglide.
Două dintre proiectele importante ale evenimentului au fost Young Festival Creators și
Hai cu toții la ELEMENTUM.
Young Festival Creators
Proiectul Young Festival Creators este dedicat elevilor pasionați de organizarea de
evenimente sau care doresc să își îmbunătățească abilitățile de organizare, creativitate, lucrul
în echipă, vânzare sau negociere. Programul integrează doar educație experiențială: activități
de grup, joc sau brainstorming pentru a dezvolta într-o manieră inedită competențele necesare
în organizarea momentelor inedite.
Acesta se adresează elevilor de clasa a 11-a din Cluj-Napoca și reprezintă o componentă
antreprenorială dedicată. Adolescenții au avut parte de 10 sesiuni de training susținute de
Mădălina Hodorog, doctorand și cadru didactic asociat în cadrul Facultății de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca, unde ocupă și poziția de trainer în cadrul
UBB Radio Online. Scopul proiectului este reprezentat de implementarea cunoștințelor
dobândite în cadrul departamentelor aferente din organizarea festivalului, pe perioada celor 3
zile de eveniment.

Hai cu toții la ELEMENTUM*
Hai cu toții la ELEMENTUM este un proiect pornit din dorința de a egaliza șansele
copiilor din județul Cluj. Astfel, un grup de copii din medii defavorizate, proveniți din trei
asociații partenere, vor avea parte, timp de o zi, de experiența unui festival dedicat familiilor,
împreună cu părinții lor.
Asociațiile partenere acestui proiect sunt Asociația Preventis, Asociația Sursurul
Izvoarelor și Centrul Carine.
*Acest proiect nu a beneficiat de promovare sau documentație foto deoarece a fost unul
pilot, pe care nu am dorit să-l facem public.

Get fit in Nature (27.07.2019)
Get fit in Nature este un proiect prin care dorim să atragem atenția asupra importanței
activității fizice și alimentației adecvate. Ne adresăm, în principal, persoanelor cu un stil de
viață sedentar, vizând educarea lor spre construirea unui stil de viață sănătos.

Timp de 4 ore, în parcul sportiv „Prof. Dr. Iuliu Hațieganu”, Sorin Iacob (personal
trainer) și Cristina Hoțiu (trainer și nutriționist) au umplut atmosfera de sănătate, prin circuite
de exerciții fizice și informații valoroase despre nutriție. În plus, participanții au beneficiat de
o masă savurată împreună, fiind încurajați s-o adopte în alimentația de zi cu zi.
Evenimentul a fost finanțat prin proiectul Start ONG, un program lansat de Kaufland
România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Partenerii asociației

Proiectele asociației în cifre:
Nr.
crt.

Denumire proiect

Număr
beneficiari direcți

Beneficiari indirecți

Buget

1.

Habăra Copiilor

peste 100 de
participanți (părinți
+ copii)

cele trei comunități
rurale: Săcuieu,
Mărgău și Călățele

8000 lei

2.

Festivalul Cânepii

peste 250 de copii

comunitatea
participantă la
festival, familiile și
prietenii copiilor

1000 lei

3.

Educație în schimbul
educației

3 entități
participante
(6 pers.)

urmăritorii și clienții
entităților
participante

0 lei

4.

Dynamic Event
Conference

peste 70 de
participanți la
conferință

echipele, proiectele și
business-urile
participnaților,
comunitatea locală
(Cluj-Napoca)

0 lei

5.

Young Festival Creators

15 elevi de
clasa a 11-a

peste 3000 de
participanți la
festivalul
ELEMENTUM

10000 lei

6.

Hai cu toții la
ELEMENTUM

75 de copii și 65 de
părinți din medii
defavorizate

0 lei

7.

Get fit in Nature

20 persoane cu
vârste cuprinse între
16-50 ani

4750 lei

Proiecte de perspectivă
În perioada următoare, asociația își propune să acorde o atenție deosebită proiectului
Caravana Creativă, desfășurând, până la finalul anului 2019, etapa pilot din programul
acestuia. Dorim să obținem certificare STEAMedu pentru a crea un program cu acest tip de
pedagogie în județul Cluj. Pe termen lung, asociația urmărește continuarea organizării
festivalului Elementum, dar și fructificarea parteneriatului cu ALLA Agency & Events, în ceea
ce privește Dynamic Event Conference.
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www.gocreate.ro
https://www.facebook.com/asociatiagocreate/
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