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Prea curând nu-l vom uita pe 2020, asta dacă o vom face vreodată.

Aproape cu câteva zile înainte de a sărbători 20 de ani de activitate, pe 28 martie, 
aflam că practic nu puteam continua să mai facem lucrurile în modul în care eram 
obișnuiți.
A fost un moment în care atât individual, dar și ca echipă am trecut prin stări precum 
furie, neliniște ori panică, date de incertitudinea în care ne aflam. 

Știam totuși că rolul nostru de pansament la sistemul educațional era important și cu 
ce făceam ajutam la creșterea tinerilor din România și era musai să o facem și în noul 
context. Era, deci clar că trebuie să continuăm, doar că într-o cu totul altă formă. Mai 
puțin confortabil, dar evident a fost că digitalul ne poate salva, iar pe 16 martie 2020 
fondasem deja prima frântură din Leaders Digital. 

Prea puțin știam despre educația în online, dar a fost un moment în care întreaga 
echipă a rămas în barcă și am vâslit toți cu convingerea că era important să inovăm, să 
facem lucruri, chiar dacă nu vor fi perfecte. Și nu au fost perfecte, doar au fost la 
momentul potrivit, construite pe 3 nevoi, să-i conectăm pe tineri, să inspirăm și să 
gândim un context în care să meargă mai departe actul educațional. Și am reușit. Până 
la final de 2020 ne-au trecut pragul în cele 9 luni mai bine de 2500 de tineri, din toate 
județele României. I-am întâlnit atât în acțiuni punctuale, dar și în programele noastre 
clasice reinventate în online, precum Leaders Explore sau Leaders Experience. 

Tot despre împreună a fost 2020 și dacă ne gândim că întreaga echipă Leaders este 
și astăzi alături de organizație. Inevitabil au fost constrângeri, dar a fost și unitate și o 
mai mare aderare la misiune a tuturor. Mereu am zis că de fapt o școală de 
leadership pe care o mai avem la Leaders este cea internă, cea din echipa noastră. Iar 
2020 a contribuit la cat de bine colaborăm, cum o facem fără sa ne vedem fizic și aș 
putea spune că lucrurile au mers excelent și apreciez camaraderia colegilor mei. 

Privim drept o reușită și faptul că am reușit să atragem alături peste 15 parteneri 
strategici atât din rândul prietenilor constanți, dar și organizații noi alături de care am 
impactat viețile a mii de tineri. Alăturarea multora dintre ei în programele noastre 
digitale a fost de multe ori o gură de aer și le suntem recunoscători pentru încrederea 
de a continua sau a crea noi programe de leadership într-o lume cu susul în jos.  

Acest sentiment de împreună ne-a crescut pe noi la Leaders, dar după experiența 
acestor ultime luni i-am descoperit o altă dimensiune, care ne-a întărit și care ne dă 
încrederea că putem depăși multe crize de acum înainte. 

DESPRE CUM SUNTEM MAI 
PUTERNICI ÎMPREUNĂ

Alexandru Gorun
Președinte
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MODELUL 
de leadership

                        

            Modelul de leadership propus de Fundația LEADERS este
            un model de leadership colaborativ aflat la intersecția a trei axe
            importante:

1. MENIRE:
Începem dezvoltarea leadershipului personal printr-un proces de 
autocunoaștere care pleacă de la valori, convingeri atitudini și care 
continuă cu competențe,  viziune asupra viitorului. Conștientizarea 
îți permite să lucrezi cu alții care au puncte forte diferite față de tine, 
iar o coordonare a forțelor este un aspect cheie al leadershipului 
colaborativ. Astfel, poți să transferi mult mai ușor rolul de conducere 
și să fii conștient de unde și când este nevoie de tine. Căutarea 
menirii este o componentă importantă în modelul de leadership 
promovat de LEADERS. Credem în leadershipul autentic manifestat 
în orice domeniu și independent de nivelul ierarhic. Din acest motiv 
ne dorim ca oamenii pe care îi întâlnim în programe să-și descopere 
menirea și prin comportamentul lor să determine un progres în acel 
domeniu.

03

01 02
COLABORARE

MENIRE

IMPLICARE
ÎN COMUNITATEADAPTABILITATE

LIDERUL
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2. COLABORARE:
Paradigma se schimbă de la a-i conduce pe ceilalți la a conduce 
CU ceilalți. Astfel colaborarea capătă o importanță foarte mare în 
modelul de leadership promovat de LEADERS. Credem în asumarea 
unui rol în echipă care este în concordanță cu menirea, cu punctele 
forte ale fiecăruia, leadershipul dezvoltat de fundația LEADERS este 
dependent de puterea conexiunii, dialogului și a empatiei. 

3. GÂNDIRE SISTEMICĂ:
Un sistem este o entitate cu părți interdependente și 
interdependente; este definit de limitele sale și este mai mult decât 
suma părților sale (subsistemului). Înțelegerea lumii, a sistemului 
este o abilitate foarte important pe care o cultivăm viitorilor lideri. 
Gândirea sistemică pe care participanții o întâlnesc în programele 
LEADERS se referă la interdependența tuturor factorilor (economici, 
politici, sociali) la modul în care o acțiune pe care aceștia o fac, la fel 
ca efectul de fluture, va determina schimbări de dinamică și în alte 
sisteme.

MODELUL 
de leadership
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Esența LEADERS
De 20 de ani, contribuim la transformarea României prin programe
de leadership adaptate realității și nevoilor tinerilor români. În acești
ani, peste 30.000 de tineri au trecut pragul programelor noastre, atât
în mediul offline, cât și online.

Viziune
Fundația LEADERS este o organizație care formează și susține 
oamenii cu valori și principii să devină liderii responsabili care fac
România puternică la toate nivelurile.

Misiune
Misiunea LEADERS este să declanșeze potențialul tinerilor și să
formeze lideri vizionari, responsabili și curajoși, prin programe de 
leadership practice, croite pe fiecare nivel de dezvoltare.
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LEADERS Explore
pentru liceeni

                        

Programul LEADERS Explore pentru liceeni, în varianta online, 
reprezintă cea mai bună transpunere a programului clasic, dezvoltat 
în 20 de ani de experiență și experimentare, în contextul învățării de 
la distanță.
 
Programul presupune 8 zile de curs cu ateliere de lucru precum 
stiluri de comunicare, valori, lucru în echipă, orientare în carieră 
și discurs public, prin intermediul cărora participanții își dezvoltă 
competențe de autocunoaștere, inițiativă, încredere în sine, empatie, 
responsabilitate personală, lucru în echipă și gândire în perspectivă. 
Cea de-a 9-a zi a programului este ziua de inspirație pentru viitor, în 
care are loc Biblioteca Vie.
 
Trecerea la varianta online a deschis programului ușa cu 
oportunitatea de a conecta participanți nu doar din mai multe colțuri 
ale aceluiași județ, dar și din mai multe colțuri ale țării, contrar cu 
varianta offline, limitată la câte o comunitate fizică.

  Comunități impactate

VasluiPrahova

Cluj-NapocaTimiș Iași

Botoșani

Hunedoara

Mureș Bacău

Caraș-Severin

HarghitaBihor

SibiuBrașov

Neamț

București

Suceava

Galați 

Argeș
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LEADERS Explore
parcursul experiențelor
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LEADERS Explore
pentru liceeni

37Cărți vii care au inspirat direcții de 
carieră

22Proiecte în comunitate

Training-urile LEADERS Explore
în cifre

7Ediții

56Zile de training

224Ore de training

394Număr de liceeni înscriși în procesul 
de selecție

176Număr de liceeni care au obținut 
certificarea

  Înscrieri
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LEADERS Explore
pentru liceeni

                        Partener:  

                        Partener:  
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LEADERS Explore
pentru liceeni

                        Proiecte în comunitate - create și
             implementate de către participanți

Educație:  
                   Jocul Banilor
                   Nu sunt tabu
                   Educația primează
                   Money Code

Orientare în carieră: 
                   Elevii de azi 
                   Studenții de mâine 
                   You choose your future

Social:  
                   Cluburile Unite ale Elevilor

Artă și cultură:  
                   Coolturall 
                   Creartiștii 
                   Addicted to Success 
                   Express Yourself

Ecologie: 
                   Mai curat, mai educat 
                   Piatra-Neamț - un oraș cu viitor verde

Regenerare urbană: 
                   O comunitate colorată 
                   HypeArt

Prezentari:  
                   Jocul Banilor 
                   You choose your future - Realizat la 
                   Suceava împreună cu Bookster
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Jocul Banilor

Echipa de exploratori a constatat că mulți tineri, deși își doresc 
să aibă aceste cunoștințe, nu au parte de educație financiară nici 
pe băncile școlii, nici în familie. Pentru 30 de astfel de tineri a fost 
organizat webinarul “Jocul banilor”, în care, timp de o oră și treizeci 
de minute, au fost dezbătute subiecte precum economisire și 
investiție, cu invitata Anca Dragu.

You choose your future
 
Mulți liceeni au nevoie să afle informații reale despre facultățile lor de 
interes. Din acest motiv, echipa “You choose your future” a organizat 
o serie de 16 întâlniri online, cu 40 de studenți din 24 de domenii de 
studiu, la care au participat 290 de liceeni curioși despre ce au de 
oferit diferite facultăți și programe de studiu. Aceștia au putut purta 
conversații sincere cu studenții despre așteptări și cerințe, burse și 
volumul de învățat, asociațiile din care pot face parte și multe alte 
experiențe ale vieții de student.

LEADERS Explore
pentru liceeni

Proiecte în comunitate - create și
implementate de către participanți



14 LEADERS
în 2020

LEADERS Explore
prin ochii exploratorilor

    Lorena Rus
    Colegiul Național "Emanuil Gojdu", Oradea

“LEADERS Explore a fost un program ce mi-a 
deschis mult ochii, tot ceea ce mi s-a oferit 
am încercat să transform într-o informație pe 
termen lung, iar toate exercițiile practice m-au 
ajutat enorm în acumularea cunoștințelor. 
Organizatorii, trainerul, mentorii, invitații, cât 
colegii mei din toată țara au fost minunați, am 
avut parte de oameni cu povești unicate și de 
tineri ce vor schimba viitorul României. Sunt 
recunoscătoare pentru șansa de a participa în 
acest program.”

Stancu Diana Elena
Colegiul Național "Dimitrie Cantemir", Onești

“Perioada în care am participat la LEADERS 
Explore a fost cea în care m-am înconjurat 
de oameni frumoși, inteligenți și creativi. Am 
reușit să dăm contur ideilor noastre și să ne 
cunoaștem pe noi înșine, să ne dăm seama 
de importanța lucrului în echipă, a empatiei 
și toleranței. Ne-am dat seama că, tocmai 
pentru că suntem atât de diferiți, reușim să 
construim și să implementăm proiecte colorate 
și originale. În opinia mea, acest program este 
unic în România și te formează pentru viitor. 
Nu voi ezita să particip și la celelalte programe 
susținute de fundație, vreau să-mi continui 
drumul spre autocunoaștere și dezvoltare 
alături de voi!”
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Briana Olar
Colegiul Național "Emanuil Gojdu", Oradea

“Experiența mea în programul LEADERS 
Explore a fost una foarte frumoasă. Am 
cunoscut tineri noi din diferite colțuri ale țării 
cu idei și viziuni similare cu ale mele, cu care 
am format prietenii pe viață. Am cunoscut 
oameni din diferite domenii de la care am avut 
o grămadă de lucruri de învățat. Prin sesiunile 
pe care le-am făcut m-am descoperit pe mine 
ca persoană, am învățat o mulțime de lucruri 
care mă vor ajuta pe viitor. Fiecare sesiune mă 
încărca doar de energie pozitivă și mă făcea să 
îmi dau seama că dacă vreau ceva cu adevărat, 
pot realiza. Vă mulțumesc tuturor pentru tot!”

Malinovschi Diana
Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă", Iași

“Am avut o șansă să ne cunoaștem pe noi 
mai bine, să ne autoevaluăm și să aflăm cât 
mai multe în sfera carierei, zonele noastre 
de interes profesional de la invitați. Această 
experiență trebuie să o trăiască fiecare 
adolescent înainte să facă pași mari în carieră 
și decizia lui deoarece este important să 
cunoști mai bine cum e de fapt să fii în acel 
domeniu, dacă te simți împlinit și fericit. A fost 
exact ca deschiderea unei uși necunoscute 
aflând povestea și ce ai în comun. Amintindu-ți 
în valorile și puterile tale.”

LEADERS Explore
prin ochii exploratorilor
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LEADERS Explore
pentru liceeni
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Orientare vocațională pentru liceeni

Proiectele LEADERS de orientare vocațională au pornit de la 
necesitatea existenței unui program special conceput pentru a veni 
în ajutorul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, aflați în 
sistemul preuniversitar.

Zi de zi suntem martorii schimbărilor ce se produc în piața muncii, 
indiferent de natura jobului, datorită procesului accelerat de 
digitalizare, automatizare și dezvoltarea inteligenței artificiale. Astfel, 
competențele și cunoștințele necesare pentru a activa într-un anumit 
domeniu sunt și ele actualizate concomitent cu aceste schimbări.

Proiectele LEADERS de orientare vocațională sunt structurate 
în 2 ateliere ce vizează procesul decizional în alegerea celui mai 
potrivit loc de muncă în funcție de competențe și studii; orientarea 
vocațională, prin interpretarea rezultatelor unui instrument 
psihometric oferit Great People Inside și printr-un eveniment 
inspirațional de tip „Bibliotecă Vie”, în cadrul căruia elevii au 
oportunitatea să discute cu specialiști din domeniile lor de interes.

LEADERS Explore
Core LEADERS, proiecte pentru
liceeni
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În primăvara anului 2020, elevii din peste 15 licee din județul Neamț 
și din București au descoperit pentru prima dată un răspuns cu 
privire la cum va arăta viitorul lor. Sub îndrumarea unui specialist în 
orientare vocațională, tinerii au învățat despre cum valorile personale, 
tipul de personalitate și abilitățile dezvoltate pe parcursul timpului 
pot influența procesul decizional în alegerea celei mai potrivite 
cariere.

Title Your Career

                        
Partener:  

Număr de beneficiar: 

LEADERS Explore
Core LEADERS, proiecte pentru
liceeni

100

                          de elevi din peste 15 licee din județul Neamț 
                  și din București
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LEADERS Explore
pentru studenți și absolvenți 
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LEADERS Explore
pentru studenți și absolvenți

                        

LEADERS Explore este programul național de leadership dedicat 
studenților și absolvenților ce răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?” 
și reprezintă primul modul de dezvoltare al LEADERS.

Programul reprezintă o călătorie cu durată de  aproximativ două luni  
la finalul căreia participanții vor deprinde noțiuni de autocunoaștere, 
leadership și o imagine clară asupra perspectivelor de viitor. 

LEADERS Explore conține 6 ateliere despre valori, stiluri de 
comunicare DISC, branding personal, leadershipul personal, lucru 
în echipă și management de proiect. Pe parcursul programului 
participanții au oportunitatea să interacționeze cu specialiști, 
manageri și antreprenori din diferite domenii, în cadrul „Bibliotecii 
Vii”, eveniment ce vine în completarea modulului de branding 
personal. Cunoștințele despre lucru în echipă și management de 
proiect acumulate în cadrul sesiunilor, sunt puse în aplicare timp 
de 4 săptămâni prin intermediul implementării unor proiecte în 
comunitate, sub îndrumarea unui mentor.

  Comunități impactate

Cluj-NapocaTârgu Jiu

Alba Iulia Iași

Târgu MureșCraiova

 TimișoaraSibiu

ConstanțaBrașov

Arad

București

Suceava

Galați 

Oradea
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LEADERS Explore 
pentru studenți

750Număr de studenți înscriși în procesul 
de selecție

350Număr de studenți ce au participat la 
programe

325Număr de studenți care au obținut 
certificarea

  Înscrieri

Training-urile LEADERS Explore
în cifre

5 Ediții

30 Zile de training

150Ore de training

25  Săptămâni de lucru la proiectele în 
comunitate

44  Proiecte în comunitate
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LEADERS Explore
pentru studenți

Biblioteca vie
în cifre

                        

De-a lungul anului, ne-au fost alături „cărți umane” care au împărtășit 
experiența lor profesională și personală din următoarele domenii:

2Medicină

5Inginerie

6Arta

3HR

3IT

5Antreprenoriat/business

8Farmacie

12Economic

1Gastronomie

1Educație

1Aviație
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LEADERS Explore
pentru studenți

Proiectele în comunitate                        

Etapa proiectelor în comunitate reprezintă perioada de aproximativ 
5 săptămâni în care participanții programului au oportunitatea să 
pună în aplicare cunoștințele acumulate pe parcursul trainingurilor, 
sub îndrumarea unui mentor. Gândite integral de către participanți, 
proiectele vizează probleme actuale cu care se confruntă societatea, 
iar prin intermediul implementării acestora tinerii își consolidează 
abilitățile de lucru în echipă, comunicare și de management al 
timpului și resurselor.

Domeniile proiectelor
în comunitate

7Sănătate

1Tehnologie

4Artă și cultură1Educație sexuală

5Dezvoltare personală

10Antreprenoriat

1Protecția mediului 

3Economie

5Orientare vocațională

10Educație

1Drepturile tinerilor

3Comunicare 
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LEADERS Explore
pentru studenți

                        Partener Principal:  

                        Partener 
Agro Leader:  

                        Partener Fintech



25 LEADERS
în 2020

LEADERS Explore
pentru studenți

                        Partener Tech:  

                        Community Leader:  

                        Partener 
Explore Sănătate:  
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LEADERS Explore
prin ochii exploratorilor

Brezeanu Maria
Facultatea de Fizică, Universitatea București 

"Experiența LEADERS Explore este de departe 
cea mai complexă experiență de leadership 
trăită până acum, pentru că etapele prin care 
treci te formează din multe perspective și îți dau 
sentimentul de certitudine în legătură cu propriul 
potențial și curajul de a face un pas în față și de 
a-ți asuma responsabilitățile unui lider."

Radu Mihaela Alexandra
Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din 
Brașov

"Dacă ai probleme în a comunica cu ceilalți îți pui 
întrebarea „cine sunt?”, aici vei afla jucându-te 
cu o comunitate extraordinară. De asemenea, 
aici vei învăța bazele unei comunicări de succes 
în echipă, unor mecanisme sănătoase de 
organizare a valorilor și, cel mai important, vei 
intra în contact cu exemple inspiraționale care 
sunt acolo pentru a-ți oferi curajul necesar de 
a-ți urma visul."

Toader Andreea-Mădălina
Facultatea de Filosofie Și Științe Social-Politice, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

"Omul sfințește locul! Deși a fost o perioadă 
aglomerată pentru majoritatea dintre noi, 
LEADERS Explore, chiar și online, a reușit să ne 
captiveze și să facă din noi niște lideri excelenți! 
Au niște secrete și un praf de zâne magic, iar 
dacă ești curios, aplică să vezi despre ce e 
vorba!"
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LEADERS Explore
prin ochii exploratorilor

Rîndașu Maria - Mirabela
Facultatea de Electronică Telecomunicații și 
Tehnologia Informației, Cluj-Napoca

"Este o experiență nouă și unică! Ai parte de 
training-uri bine gândite și foarte bine puse la 
punct, afli lucruri despre tine, pe care cel mai 
probabil nu le știai până atunci. Dar cel mai 
important, cunoști persoane unice cu povești 
de viață interesante ce merită ascultate și 
împărtășite, fie ei traineri/speakeri sau colegi de 
echipă cu care vei lucra cu drag. 
Afli cum să fii atât un lider bun, cât și o variantă 
a ta mai bună."

Cristea Alexandra Carla
Facultatea de Business, Universitatea Babeș-
Bolyai - Cluj

"Este prima dată când m-am înscris la ceva și 
sunt atât de mândră de mine! Merită să încercați 
această experiență, este ceva unic! Mi-am 
depășit teama, doar pentru ca mi-am dorit din 
tot sufletul să fac parte din această comunitate. 
Merită să ieșiți din zona voastra de comfort și să 
începeți să vă dezvoltați din toate punctele de 
vedere."

Ţîmpu Silviu-Florinel
Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 
Iași

"În fiecare întâlnire ai de învățat lucruri noi, care 
te ajută în viața de zi cu zi. Crezi că activitățile pe 
care le faci în mod curent te obosesc prea mult 
si n-ai energia necesara? Crede-mă, la finalul 
fiecărei întâlniri ai prea multă energie pozitivă, pe 
care nu știi unde să o îndrepți."
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LEADERS Explore
pentru studenți
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LEADERS Explore
pentru studenți
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LEADERS EXPERIENCE
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LEADERS Experience

Forțați să ne reinventăm de contextul complicat al anului 2020, am 
reușit să transformăm cele 6 luni ce reprezentau varianta offline a 
LEADERS Experience, într-un program de tip bootcamp, pe durata a 
4 săptămânii, conceput să ajute fiecare participant să își definească 
viziunea și să găsească uneltele pentru a-și pune în practică visurile.

  Orașe

Media de vârstă 24
  Distribuție pe vârstă

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

București
       65%

      Cluj - Napoca
            17%
              

       Iași
           9%
              

      Ploiești
       9%
              

  Profile
       Sănătate
           9%

       Arhitectură
           9%
              

          ONG
           9%
              

           HR
           9%
              

       Tehnic
           30%
              

       Economic
           34%
              

  Finanțare
       Bursele
    Raiffeisen
           12%

        Fonduri Proprii
           36%
              

      Corporate
            52%
              

 Profilul participantului
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  Distribuție gen

LEADERS Experience

Femei 15
Bărbați 8

  Experience în cifre
Invitați/Surse de inspirație 22
Ore de coaching 1-to-1 138 
Ore de training 36
Ore de practică 100% 96
Participanți 24

0 3 6 9 12 15

                        Partener Fondator:  
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LEADERS Experienc
Proiecte sociale

    Te provoc să fii erou - Donează!

Campanie de conștientizare, informare și 
încurajare de donare de sânge, derulată 
în perioada 5 - 6 octombrie de echipa de 
proiect care a reușit să mobilizeze oamenii 
din mediul online să meargă să doneze.

    Health & You

Health & YOU este o platformă care adună 
la un loc știința și sfaturile pentru a te 
ajuta să ai un stil de viață sănătos! Aducem 
împreună specialiștii și pasionații de un stil 
de viață sănătos și îți livrăm informațiile de 
care ai nevoie.

   Cercul de prieteni

Cercul de prieteni - O platformă despre 
prietenie, construită cu prietenie. Ne 
propunem să invităm părinții, copiii, 
tinerii la o discuție despre importanța 
prieteniei în viețile noastre și să vă 
oferim instrumente și inspirație pentru 
a avea relații de calitate cu oamenii din 
viața voastră, în special în contextul din 
ultima vreme cand interacțiunea se face 
preponderent online.

https://www.facebook.com/Te-provoc-s%C4%83-fii-erou-Doneaz%C4%83-110100117527190
https://www.facebook.com/Health-YOU-107240621151247/
https://www.facebook.com/Cercul-de-Prieteni-100686461815488/
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LEADERS Experience

Testimoniale 

Paul Pop
Inginer IT

„Am fost foarte mulțumit de programul LEADERS 
Experience,  îmbină foarte bine teoria cu practica 
și modele inspiraționale. Au fost multe momente 
de introspecție în cadrul programului și situații 
care m-au ajutat să mă cunosc mai bine și să 
dobândesc încredere în forțele proprii.
Am găsit o comunitate de oameni foarte faini, 
cu aceleași pasiuni și dorința de a îmbunătăți 
lucrurile. De asemenea am putut interacționa 
cu lideri renumiți cu multă experiență și foarte 
de succes care mi-au schimbat perspectiva 
referitoare la următorii pași. Pentru mine a avut un 
impact foarte pozitiv, peste așteptări, și recomand 
cu caldura programul oricui este interesat și vrea 
să devină un lider.”

                        Simularea de business
Simularea a avut ca obiectiv organizarea unui eveniment online, de 
divertisment, care să dureze 1h și să fie destinat copiilor. Mai departe, 
echipele au creat un conținut propriu, pe tema „Povești 2.0”. Ideea 
a plecat de la faptul că poveștile pe care le aud copiii sunt învechite 
și ar fi ideal ca aceștia să audă povești adaptate realității lor atât ca 
storyline, cât și ca morală finală. În ce privește prezența, obiectivul 
a fost atragerea a cel puțin 100 de copii prezenți la eveniment, iar în 
cele 24 de ore avute la dispoziție pentru organizare, echipele și-au 
îndeplinit obiectivele pe care simularea și brieful le-au avut.
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LEADERS Experience

Iulia Dorobantu
Arhitect

„Leaders Experience mi-a oferit oportunitatea 
de a găsi și de a mă regăsi. Am descoperit o 
comunitate care ascultă, care iți dă curaj și te 
ambiționează să devii cea mai bună varianta a ta. 
Astfel, am reușit să unesc punctele, conturandu-
mi scopul pe care îl am, ce mă definește și ceea 
ce vreau să împărtășesc cu restul lumii. Între 
provocări și zile intense, am învățat că orice este 
posibil, dacaă ai încredere în tine și ai alături 
oamenii potriviți.”

Ana Clinci
Studentă HEC Montreal

„Leaders Experience a fost experiența potrivită 
la momentul potrivit. Fiind într-un punct al vieții 
mele cu multe oportunități, dar și multe întrebări, 
diferitele activități și sesiuni ale acceleratorului 
m-au ajutat să descopăr lucruri noi despre mine, 
să înțeleg mai bine ce îmi doresc și cum să îmi 
ating potențialul maxim, urmând că la finalul 
programului să am o mai bună cunoaștere de 
sine, o mai mare încredere în forțele proprii și o 
viziune mult mai solidă. Interacțiunile cu ceilalți 
participanți mi-au dat un boost de energie și 
motivație și mă bucur că am avut ocazia să 
cunosc oameni minunati, determinați să se 
autodepășească.”

Ruxandra Simonescu-Colan
Studentă UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca

"Programul m-a ajutat să mă (re)găsesc, să 
îmi conturez mai bine prioritățile, dar și să ies 
constant din zona de confort, într-un context de 
învățare propice, intens și provocator."
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Webinarul
MEET THE LEADER
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Webinarul Meet the leader

                        #împreună
E prima dată în istoria omenirii când am umblat cu toții fără hartă, pe 
o planetă atât de conectată virtual, dar cu lacătul pus pe granițe și pe 
visuri. Am văzut în timp real repercusiunile deciziilor amânate, lipsei de 
responsabilitate, dar și puterea lui împreună. 

Încă din  martie am decis să ne deschidem ușile realității pe care 
comunitatea Leaders o trăiește zilele astea. Să învățăm alături de 
voi, să ne inspirăm din forța și vulnerabilitatea celor din jur, să vorbim 
deschis despre emoțiile noastre, să avem conversații profunde, să ne 
conectăm, să împărtășim idei, povești, experiențe.

Meet the leader este doza de inspirație bilunară dedicată comunității 
Leaders extinse – absolvenți din toată lumea, speakeri și parteneri. 

Inspirație       
Know-how     
Socializare

   
Urmărește, 28h de inspirație globală, 1053 de 
participanți, acces global

Vizionează pe YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQByTGna3uLFLdxYl6XwtRKCg7AUT59la


38 LEADERS
în 2020

Cristian Tudor
fondator Microgreens

Invitații Meet the leader

Alex Găvan
alpinist

Dan Mitrea
neurolog și fondatorul Neuroaxis 

Damian Drăghici
muzician

Cristina Bâtlan           
fondatoarea Musette

Petronela Rotar
scriitoare

Irina Scarlat
Head of Growth, Revolut
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Invitații Meet the leader

Dragoș Anastasiu
fondatorul Eurolines

Alexandru Dumitru
chef of the year

Mariana Gheorghe
ex-CEO, OMV-Petrom

Dr. Dan Mircea Enescu
medic chirurgie plastică

Tudor Giurgiu                 
fondatorul TIFF

Dumitru Prunariu
cosmonaut

Lt. Cdr. Simona Maierean
pilot
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Podcastul
DANCING WITH THE FEAR
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Podcastul Dancing with the fear

     
Ne e frică că vom pierde tot, ne e frică că vom fi nevoiți să o luăm de 
la capăt, ne e frică că nu suntem suficient, ne e frică pentru sănătatea 
noastră și a celor dragi, ne e frica și să vorbim despre frică. 
Dar frica este cea mai importantă emoție, le domină pe toate celelalte 
și e cea datorită căreia suntem astăzi în viață. „Dacă nu verbalizezi 
ceea ce te macină, acel lucru te va mânca de viu”, spunea Brene Brown 
într-un podcast recent. 

Frica nu o să plece, dar putem învăța să dansăm cu ea.
   

Ascultă podcastul

Click pe imagini

https://open.spotify.com/episode/358J9XVqgqoOfzLKTgTK1U
https://open.spotify.com/episode/6zhncV0837SFVjNDJ2TVNC?si=PVlzjxB2Q8a2xf1Z1WEVdg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/791QK5Rnqzt463PAIUB46H?si=pqrYxULOTXuF9JZ1D62UNQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/5Ia4Go9tMrQVpoRIv37tSs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQByTGna3uLGfFlsqPExYSZ_nUnHptt55
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Podcastul Dancing with the fear

Ascultă podcastul

Click pe imagini

https://open.spotify.com/episode/2Qd6fCQVLTjCRv19n5KfCH
https://open.spotify.com/episode/7rf5dbgpaeAyLvBTUm3uPC
https://open.spotify.com/episode/3ODQpnwu4O0OIW9AsQUfZa
https://open.spotify.com/episode/0QMBoK8V92cCjbhG7CtWcf
https://open.spotify.com/episode/4By8jnMfsQtLXd988eVMjj
https://open.spotify.com/episode/3oPTLQXNerCl6m3UOkIwKu?si=azZfnd7oR9iCl-hBoMHC2w&nd=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQByTGna3uLGfFlsqPExYSZ_nUnHptt55
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Daily
CHOCOLATE
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Dacă nevoile primare ne-au fost acoperite, socializarea a fost cea care 
ne-a lipsit cel mai acut în această perioadă. 

În prima lună de carantină, am creat un spațiu în care comunitatea 
Leaders s-a putut alătura zilnic pentru a se conecta, a învăța, a 
împărtăși experiențe și a contribui cu idei.

Am petrecut câte 30 de minute împreună, povestind sau practicând 
pe teme cât mai diverse – de la cărți și podcasturi, la platforme de 
lucru remote sau cum lucrezi cu copii în casă, până la improvizație sau 
metode de a face mișcare în casă.

   

Daily Chocolate
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Pretutindeni dar conectați
Rețeaua de leadership LEADERS
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Pretutindeni, dar conectați
Rețeaua de leadership LEADERS

                        
Pretutindeni, dar conectați. Cu multe idei, dar fără instrumente 
pentru a le duce în concret. Am pus în același loc cele mai de succes 
workshop-uri LEADERS din zonele de leadership & business pentru a 
ajuta tinerii români din diaspora să își transforme ideile în realitate și 
să-și conducă echipele cu sens, într-un mod autentic și eficient.

Workshop-urile s-au desfășurat în perioada iunie-iulie 2019, 
conectând în cadrul a 8 sesiuni tineri români din toate colțurile lumii cu 
surse de inspirație și informații & tool-uri din zona leadership-ului și a 
business-ului.

                        Partener:   

Numar de beneficiari: 576
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Pretutindeni, dar conectați
Rețeaua de leadership LEADERS
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Proiecte LEADERS
Empowering the next generation
founders - Google

În perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, am organizat împreună 
cu Google România programul ”Inovează cu Google Atelierul Digital”, 
cursuri de antreprenoriat în București, adresate tuturor celor care își 
doresc să își dezvolte abilitățile antreprenoriale sau să își lanseze 
propria afacere.

Workshop-urile s-au desfășurat în zilele de vineri, în hub-urile Google 
Atelierul Digital din Academia de Studii Economice București și din 
Universitatea București.

Cursurile au fost lansate prin 3 conferințe de antreprenoriat, în cadrul 
Academiei de Studii Economice, Universității din București și Școlii 
Naționale de Studii Politice și Administrative, adunând peste 1500 de 
înscriși.

               Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training

Numar de beneficiari: 200

Partener:           
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Proiecte LEADERS
Leaders Explore pentru 
Internshipul Rompetrol

Proiectul Leaders Explore, adaptat și integrat în experiența de 
internship a 50 de studenți Rompetrol în vara anului 2020. Fiind primul 
internship din totalul de 20 de ani de implementare, realizat 100% 
online, Explore a venit ca o mănușă peste agenda tehnică oferită de 
Rompetrol și companiile lor partenere. Astfel, participanții și-au început 
5 din cele 10 săptămâni de internship cu un modul de competențe 
soft, parte din programul Explore. Pe lângă proiectele din cadrul 
internshipului, participanții au primit ca provocare să implementeze 
proiecte în comunitate în cadrul Explore. Astfel, au avut ocazia să 
lucreze în 2-3 proiecte separate, formate din echipe total diferite.

La finalul programului, a avut loc o absolvire mare, festivitate ce a 
încheiat întregul internship, iar participanții au primit dublă certificare: 
una pentru absolvirea internshipului, oferită de Rompetrol, iar alta 
pentru absolvirea Leaders Explore, certificarea “Knowing Yourself”.

              Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de 
                                                 training și brand de angajator
 

Numar de beneficiari: 50

Partener:           
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Ediție online 

LEADERS Explore
pentru liceenii din Consiliul 
Consultativ al Copiilor
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LEADERS Explore
pentru liceenii din Consiliul 
Consultativ al Copiilor

Împreună cu World Vision România am dezvoltat programul de 
leadership pentru adolescenți în care timp de trei luni, cei 12 tineri 
care formează Consiliul Consultativ al Copiilor și-au dezvoltat abilități 
de leadership. 

Inițiativa are la bază programul LEADERS Explore, cu o durată de 
trei luni intense de învățare și experimentare. Principalele teme 
parcuse în sesiunile interactive au fost pe teme precum valori, stiluri 
de comunicare, colaborare, discurs public. Întreaga experiență 
educațională a fost  adaptată perfect pe nevoile celor 12 tineri 
participanți care au rol de reprezentare.

                         Tip serviciu: dezvoltarea unui program de leadership pentru 
 
                                                 tineri

Numar de beneficiari: 

Partener: 

100
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Ediție online 

LEADERS Explore
Sănătate
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LEADERS Explore
Sănătate

Ediție ofline  
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LEADERS Explore
Sănătate

Am pregătit peste 150 de viitori 
profesioniști în sănătate

Împreună cu Servier Pharma am continuat să desfășurăm cel mai 
amplu program național de pregătire în leadership personal, lansat în 
2019, adresat studenților de la facultățile de medicină și farmacie din 
București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova.

Inițiativa are la bază programul LEADERS Explore, se întinde pe durata 
a două luni și constă în sesiuni interactive pe teme precum valori, 
stiluri de comunicare, colaborare, carieră, toate adaptate la domeniul 
de studiu al tinerilor. Întâlnirile au format de workshop și totodată 
există sesiuni de inspirație unde invităm oameni reper. 

Numar de beneficiari: 100

Partener 
Explore Sănătate: 
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Proiecte LEADERS
Start Major - UniCredit Bank

Programul este dedicat liceenilor din învățământul profesional și tehnic 
și dorește pregătirea beneficiarilor prin 5 etape:

1. Cursuri despre gestionarea banilor personali și comunicare susținute 
direct în liceele partenere

2. Cursuri despre gestionarea bugetului într-o afacere și angajabilitate 
pentru liceenii selectați de la primul curs

3. Provocări individuale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea de abilități 
de antreprenoriat pentru 40 de liceeni înscriși în etapa următoare: 
tabăra online

4. Tabăra online pentru 20 liceeni selectați din cei 40 înscriși, 
desfășurată online pe parcursul a 3 săptămâni, având multiple 
module de educație nonformală, educație financiară pentru afaceri, 
comunicare în afaceri și invitați inspiraționali

5. Program de mentorat pe durata a 6 luni de zile având două direcții: 
sesiuni de grup pentru întreaga grupă de participanți în tabără și 
sesiuni individuale pentru 3 câștigători selectați în tabără.

Cei 3 câștigători au primit micro-granturi de la UniCredit pentru a-i 
folosi în a pune bazele afacerilor lor.
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Partener:           

                         Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training

Numar de beneficiari: 100

Proiecte LEADERS
Start Major - UniCredit Bank
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Elevi de liceu

Proiecte LEADERS 
Start pentru cariera beton

Proiectul Start pentru o carieră BETON reprezintă proiectul destinat 
elevilor de liceu din ani terminali care, reprezintă puntea între viața 
de elev și cea de tânăr activ pe piața muncii. În cadrul proiectului 
desfășurat în cele trei județe: Neamț, Dâmbovița și Hunedoara, 75 de 
elevi au luat parte la un program de training în care și-au antrenat cele 
mai importante abilități necesare pe piața muncii și au cunoscut echipa 
companiei producătoare de ciment. 

Proiectul a avut loc parte în online, parte în offline și a debutat chiar 
la începutul pandemiei. Ne-am adaptat și în câteva zile am transferat 
cursurile și livrat experiențe interactive de învățare comune pentru 
profesori și elevi, în online, care au participat fiecare din liceul său.

60

Numar de beneficiari: 

Profesori 25

                       Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de 
                                                training și brand de angajator

 Partener:          
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Împreună cu echipa Garrett Motion, am organizat în perioada 
octombrie - noiembrie 2020 programul ”The next generation of 
innovators”, care și-a propus să abordeze educaţia STEM (Science, 
Technology, Engineering, Math) într-o manieră interdisciplinară şi 
aplicată. Programul a cuprins două tipuri de workshopuri, cele soft 
skills, susținute de Fundația Leaders și cele tehnice, care au îmbinat 
teoria cu studiile de caz şi au fost susținute de specialişti din cadrul 
companiei Garrett Motion, alături de invitaţi speciali. Principalii 
beneficiari ai programului, 90 de studenți ai Universității Politehnica și 
Academiei de Studii Economice din București, au participat în comun 
la workshopurile de soft skills. Cât despre tematica workshopurilor de 
abilități tehnice, a diferit în funcție de universitate - iar studenții au fost 
separați în grupe (profil tehnic și profil economic). 

Studenți de profil tehnic și economic
(Universitatea Politehnica București, 
Academia de Studii Economice București)
 

              Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 

90Numar de beneficiari: 

Partener:         

Proiecte LEADERS 
The next generation of Innovator 
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Proiecte LEADERS 
The next generation of Innovator 
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Proiecte LEADERS 
The next generation of Innovator 
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Programul a fost dezvoltat în parteneriat cu echipa Engie România 
sub umbrela ,,Competențele viitorului în energie” și a fost pregătit 
studenților ca o nouă experiență de învățare bazată pe două 
componente: descoperirea competențelor comportamentale și 
antrenarea cunoștințelor tehnice. Pentru cei 150 de studenți, 
programul a creat un cadru în care aceștia să se cunoască mai bine 
și să își descopere abilitățile prin intermediul a două ateliere, de 
autocunoaștere și orientare în carieră. Tot în cadrul programului, 
aceștia s-au familiarizat cu rolurile și responsabilitățile profesiilor de 
ingineri. Printre workshopurile tehnice tematice s-au numărat cele de 
Energii regenerabile, Energy trading, Activitatea de distribuție gaze 
naturale sau Servicii tehnice instalații de utilizare gaze naturale.

                        
Partener:   

                         Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 

Studenți de profil tehnic (Universitatea 
Politehnica București, Universitatea Petrol-Gaze 
Ploiești, Universitatea Tehnică de Construcții 
București) 

Numar de beneficiari: 150

Proiecte LEADERS 
Energie pentru carieră 
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„La ce facultate ar trebui să dau?”, „Cum putem defini succesul?” 
sau „Unde pot găsi informații despre un anumit domeniu?”. Acestea 
au fost doar câteva din cele mai des întâlnite întrebări ale celor 200 
de elevi de liceu din București, Cernavodă și Pitești. Întrebările și-au 
găsit răspunsul în orele petrecute alături de peste 25 de specialiști din 
diverse domenii, în cadrul „Bibliotecii Vii”, evenimentul inspirațional al 
proiectului.

Numar de beneficiar: 200

Proiecte LEADERS 
Energie pentru viitor 

                        
Partener:   
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Lunile noiembrie și decembrie ale anului 2020 au fost despre proiecții 
în viitor. Elevii de liceu din Buzău, Galați, Brăila, Focșani, Mangalia și 
Tulcea și-au construit propria hartă către viitoarea carieră pe care și-o 
doresc. Primii pași i-au făcut alături de noi, urmând ca mai apoi ei să 
devină propria lor busolă.

                        
Partener:    

Numar de beneficiar: 150

Proiecte LEADERS 
Ora de carieră
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Tineri Lideri
În Agricultură
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Încă din 2019 am aderat la inițiativa Clubului Fermierilor Români de a 
antrena a doua generație de fermieri performanți din România. Lucrăm 
timp de un an cu copii ai fermierilor români, iar rolul nostru este de a 
asigura sau intermedia experiența educațională pentru aceștia. 

Parcursul întregului an începe cu un modul introductiv în care 
participanții participă la workshop-uri de leadership, management, 
protocol, diplomație, design thinking, negociere, puncte forte sau 
gestionarea emoțiilor. O altă componentă importantă în care suntem 
implicați este implementarea simulărilor de business Leaders, dar și 
a sesiunilor inspiraționale. Urmează o serie de module avansate de 
tehnologie, fiscalitate, legal și marketing. Iar la final de program există 
o serie de internship-uri pe care tinerii le accesează în țară sau la nivel 
european. 

În 2020 am finalizat prima grupă de 20 de tineri participanți, dar am 
susținut și demarea unei noi grupe de 30 de participanți pe care îi vom 
însoți în acest parcurs până în septembrie 2021.

Proiecte LEADERS 
Tineri Lideri în Agricultură
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Fundația LEADERS 
Venituri și Cheltuieli

1,060,208 RON
Sponsorizare

Subvenții 19,747 RON

Finanțare 22,209 RON

Taxa 
de participare 78,618 RON

Prestări 
de servicii 110,295 RON

Venituri 2020

1,291,077 RONTotal

355,354 RONImplementare 
proiecte

Specialiști 113,180 RON 
Comunitatea 
LEADERS 24,353 RON

Echipă 329,625 RON

Traineri 271,231 RON

1,211,640 RONTotal

Administrative 117,897 RON

Cheltuieli 2020
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Despre Leaders
Facem România puternică
formând lideri responsabili,
prin cursuri și programe aplicate

EXPLORE
knowing yourself
Începutul călătoriei 
către performanță

EXPERIENCE
leading yourself
Accelerator
pentru viața reală

CHALLENGE
leading others
Reușită în echipă

Dovada performanței
este impactul în societate:

31.000
de absolvenți 
în comunitatea 
LEADERS

de experiență
în leadership

20 ani 
de lideri invitați

325
de companii 
partenere

147
platformă media
cu resurse 
pentru tineri

1

Cum?
Alegem oameni buni și îi ghidăm să fie cei 
mai buni
Suntem Fundația Leaders și de 20 ani suntem 
cea mai importantă resursă de competențe 
în leadership și un factor activ de schimbare în 
societatea românească.

Declanșăm potențialul
Prin programe de leadership și educație non-formală,
ghidăm oamenii cu valori și principii să devină lideri 
responsabili,
orientați către implicare și acțiune în toate domeniile.

Clădim încrederea în profesii
Cursanții au parte de o experiență personalizată cu traineri 
specialiști și lideri din diverse domenii care le monitorizează 
parcursul pe termen lung. Devin parte a unei comunități de 
absolvenți care au acces la resurse, mentorat și sprijin



www.leaders.ro fb.com/fundatialeaders instagram.com/fundatialeaders

https://www.youtube.com/watch?v=UXhCxgkgjVo&list=PLQByTGna3uLFLdxYl6XwtRKCg7AUT59la%29

