
 
 
 
 
 
 

 

Asociația ,,Zâmbește Pentru Viitor” 
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 43, etj 8 birou 811/B , jud. Brașov, România 

Fix: +40 368.733.283  -  Tel +40 773 787 071  

E-mail: contact@zambestepentruviitor.org 

Site: www.zambestepentruviitor.org 

 

INVITAȚIE 

 
Asociația Zâmbește Pentru Viitor vă invită marți, 30 august 2022, la sediul din strada Țebea Nr. 16 Brașov 

la Asociația de Servicii Sociale Scut, la o sesiune informală de dezbatere pe tema comunității noastre. 

 

În această perioadă, organizația noastră realizează o cartografiere a principalilor actori din comunitate. 

Ne-am propus sa organizăm o scurtă discuție de grup al cărei scop este să identificăm principalele 

provocări ale persoanelor din confruntă grupurile vulnerabile din comunitatea noastră și cărora asociația 

noastră le acordă servicii specializate (tinerilor din sistemul de protecție specială sau care au părăsit acest 

sistem, familii în risc social etc. pe care ONG-ul nostru le sprijină prin activitățile pe care le realizează -  

precum și să identificăm entitățile, grupurile, instituțiile, persoanele cu statut de leadership etc. care pot 

contribui în diverse moduri la sprijinirea grupurilor vulnerabile enumerate mai sus. 

 

Participanții la discuție vor fi alți membri ai comunității și instituțiilor care au un rol active în comunitatea  

noastră din diferite arii de activitate (educație, mediu de afaceri, sanatate, instituții publice locale, servicii 

sociale, ong-uri etc.). Durata discuției de grup va fi de 40-60 minute. Discuția nu va fi făcută publică, iar 

părerile expuse vor fi confidențiale și utilizate doar în scopurile enunțate mai sus.  

 

Această activitate face parte din programul “Împreună pentru educație” și este sprijinită de către echipa de 

specialiști și consultanți Teach for Romania.  

 

Activitatea va avea loc în strada Țebea Nr 16 Brașov, în intervalul orar 16.00 -17.00 și așteptăm răspunsul 

dumneavoastră, precum și orice întrebare de clarificare la adresa de e-mail 

zambestepentruviitor@gmail.com sau la numărul de telefon +40 773 787 071.  

 

 

Vă mulțumim pentru susținere și implicare! 

 

Cu considerație, 

Președinte,  

Asociatia Zambeste Pentru Viitor  

Rupi GABOR. 
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