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Sumarul proiectului
OSE Friendship Program aduce la aceeași masă actorii principali din mediul ONG atât din Cluj cât și
din țară. Proiectul servește la formarea strategiei și la planificarea acesteiea în vederea inițierii unor proiecte
naționale, de amploare, pe direcțiile antreprenoriale, sociale, și sportive.
Proiectul OSE Friendship Program vrea să ofere un cadru propice atât dezvoltării personale a
participanților cât și pentru facilitarea unor discuții într-o atmosferă relaxantă. În cadrul proiectului vor avea
loc activități de teambuilding și traininguri pe teme de interes comun, care vor duce la consolidarea relației
dintre reprezentanții studenților și dezvoltarea abilităților de comunicare și management ale cursanților.
Pe lângă activitățile de training și teambuilding, vor fi organizate două mese rotunde unde să putem
discuta strategia și planificarea acesteia, precum și alte probleme întâmpinate de organizațiile studențești.
Considerăm absolut vital împărtășirea know-how-lui între organizațiile studențești, precum și sprijinirea
organizațiilor mai puțin dezvoltate.
Prin toate aceste acțiuni, OSE Friendship Program devine singurul proiect de acest gen din ClujNapoca. După cum îi spune și numele OSE Friendship Program are ca valoare de bază prietenia și unitatea
între ONG-uri. Ca și obiectiv secundar prin OSE Friendship Program vom oferi consultanță în ceea ce
privește imaginea și marketingul ONG-urilor participante.

Scurtă descriere a organizaţiei
Organizaţia Studenţilor Economişti a fost fondată în anul 2006 de către reprezentanţii studenţilor de
la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Organizaţia reprezintă interesele studenţilor din cadrul facultăţii şi vine in întâmpinarea nevoilor lor
prin proiectele pe care le desfăşoară. In acelaşi timp, suntem organizatia recunoscuta formal a celei mai
mari facultăţi din Universitatea Babes-Bolyai.
Scopul OSE este să ofere studenţilor un mijloc de educaţie non-formală, care să corespundă nevoilor
studenţilor pregătindu-i pentru mediul competitiv din afaceri. Mijloacele prin care OSE face acest lucru este
organizarea de şcoli antreprenoriale (Business SMART School), şcoli de marketing, Saptamana Studentului
Economist, training-uri (Economia pentru Toţi), workshop-uri, centrul de carieră pentru studenţii economişti
şi organizarea de activităţi sportive si de recreere, printre care şi Balul Bobocilor.

