STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE
al
Asociației Facem România Bine

Asociația Facem România Bine se constituie ca persoană juridică română, având la
bază principiul deplinei autonomii, al independenței economice şi decizionale.
Asociația Facem România Bine este o asociație de drept privat, persoană juridică fără scop
patrimonial, non‐profit, non‐guvernamentală, apolitică, organizație a cărei activitate se va
derula în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 şi a celorlalte
reglementări legale ale Statului Român şi în conformitate cu prevederile actului constitutiv al
asociației şi ale prezentului statut.

Scopul şi obiectivele asociației
Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul promovarii şi susţinerii intereselor comune
ale cetățenilor pe plan local, naţional şi internaţional, în vederea creării posibilităţilor de
participare a acestora la viaţa socială, artistică şi culturală, prin dezvoltarea de proiecte de
acţiune socio-culturală de grup sau individuale.
Scopul asociației este nepatrimonial, cu caracter educativ‐informativ, cultural şi filantropic.

Obiectivele
Obiectivele prin care se realizează scopul asociației sunt:
1. conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități şi programe proprii, de interes social, de
grup ori individual prin implicarea activa la nivel social;
2. organizarea de cursuri, seminarii, conferințe, simpozioane, festivaluri, dezbateri publice,
precum şi organizarea de manifestații publice, marşuri şi alte activități de sensibilizare a
opiniei publice, potrivit legii;
3. conceperea, realizarea şi editarea de materiale educaționale în diverse domenii de formare,
perfecționare şi informare, sub formă tipărită şi în format electronic, concretizate în cărți,
cursuri, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe
video şi audio pe suport tipărit, CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice;
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4. conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație
nonformală pentru dezvoltarea abilităților tinerilor şi adulților în domeniile: educație
financiară şi investiții, comunicare (verbală şi nonverbală), planificarea, replanificarea şi
dezvoltarea carierei, coaching, creativitate şi inventivitate, dezvoltarea inteligenței,
managementul timpului, motivarea personală şi motivarea angajaților, negociere şi vânzări,
branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public speaking) şi training, dezvoltarea
relațiilor interumane şi toate domeniile care țin de dezvoltarea personală şi profesională şi
educație nonformală;
5. conceperea, promovarea şi desfăşurarea de programe educaționale nonformale pentru tineri,
în colaborare cu instituții de învățământ (şcoli, licee, universități) şi organizații non‐
guvernamentale cu interese comune cu ale asociației;
6. sprijinirea materială şi socială a tinerilor şi copiilor identificați ca fiind talentați în anumite
domenii de activitate, în vederea dezvoltării capacității acestora de a obține performanțe în
domeniile lor;
7. realizarea de programe şi campanii de promovare a sănătății, a unui mod de
viață echilibrat şi sănătos, a metodelor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile,
combaterea consumului de substanțe halucinogene şi narcotice;
8. încurajarea acțiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor şi adulților în activități
civice de interes comunitar;
9. desfăşurarea de activități ecologice şi dezvoltare durabilă, de promovare a turismului
ecologic şi de educare în privința protejării mediului natural;
10. organizarea de acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate;
11. sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte
sociale, culturale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activități
cu scop educațional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ;
12. cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară si străinătate cu interese
comune cu ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune şi delegații
reprezentând asociația;
13. colaborarea cu diverse persoane fizice, autorități locale, alte instituții şi organizații
guvernamentale, non‐guvernamentale din țară şi din străinătate, pentru punerea în practică a
unor proiecte de interes comun;
14. reprezentarea intereselor comune ale membrilor asociației pe lângă organismele şi
organizațiile naționale şi internaționale.
15. Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii
drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domenii de interes general ce
privesc viata publica.
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Pentru atingerea scopului, asociația va desfăşura activități economice directe şi de strângere de
fonduri:
a) organizarea şi prezentarea de spectacole artistice;
b) organizarea de festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;
c) vânzarea de materiale exclusive ale asociației (precum publicații, ilustrate, fonograme şi
altele).
Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea
asigurării autofinanțării, precum şi atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea
obiectivelor.
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