
Împreună schimbăm faţa

Pieţei Mici!

Implică-te şi tu! 

 
E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com

Aă cum poţi schimba şi tu ceva:

Telefon: 021.440.11.48

Această publicaţie este parte a proiectului “Prin ochii 
seniorilor!”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului 
pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de 
Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile.
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E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com

Află cum poţi schimba şi tu ceva!

Telefon: 021.440.11.48



Cine ne susţine?

În 2013 Asociaţia Habilitas şi Asociaţia Four Change 
ne-au ajutat să arătăm consilierilor locali poze 
făcute de noi cu probleme din sectorul 6.  

Cine suntem?

Suntem un grup de vârstnici din sectorul 6 care își 
propune să schimbe în bine car�erul nostru. Vrem 
să arătăm Primăriei și altor autoritați că cetățenii 
din sectorul 6 văd și le pasă de problemele 
sectorului și că vocea lor trebuie să se facă auzită. 
Par�cipând în acest grup ne ajută să stăm implicați 
și simțim că putem schimba ceva pentru noi, copiii 
și nepoții noștri. Implicarea noastră este un 
exemplu în primul rand pentru �nerii de azi, adulții 
de mâine.

Numai împreună putem aduce o schimbare în bine în 

În anul 2012 Asociaţia Habilitas – Centrul de Resurse şi Formare Profesională, în parteneriat cu Asociaţia 
Four Change au lansat începând cu 1 Septembrie 2012, proiectul "Prin ochii seniorilor!", realizat cu 
sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile.

Cu ajutorul facilitatorilor comuni-tari, 10 vârstnici din sectorul 6 au primit sprijin pentru iden�ficarea 
problemelor cu care se confruntă comunitatea şi au primit aparate foto pentru fotografierea acestora.   În 
lună mar�e 2013 la Clubul Seniorilor Sector 6 a fost organizată o expoziţie foto şi consilieri locali din 
sectorul 6 au venit să discute cu vârstnicii despre problemele sectorului. 

Es� interesat? Cum poți 

Şi tu te poţi alătura grupului nostru, par�cipând la 
şedinţele noastre organizate la sediul Asociaţiei 
Habilitas. 

Ce ne dorim?

pasă de car�erul tau!
car�erul nostru. Alătură-te nouă și demonstrează ca îți 

lua parte la ini�a�va?

Ne dorim să schimbăm faţa Pieței Mici.
Vrem curațenie permanentă, locuri amenajate 
pentru comercianții stradali și siguranța ca nu vom 
fi muscați de câinii vagabonzi!!
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