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           În anul 2010 a apărut festivalul Ghibstock, care aflat la cea 
de-a 6-a ediție, a devenit o tradiție și ne dorim păstrarea acesteia. 
Festivalul s-a dezvoltat de la an la an prin dimensiunea amplă a aces-
tuia, impactul asupra comunității, activități mai complexe, provocări 
mai mari. Mulți liceeni nu sunt implicați în viața culturală, evenimente 
culturale și nu sunt consumatori de cultură, dar în același timp mani-
festă nevoi culturale tipice vârstei lor la care nu se răspunde prin sufi-
ciente evenimente specifice. Totodată adolescenții își doresc să se 
implice social, dar de multe ori nu cunosc instrumentele și modalitățile 
prin care să o facă sau nu pot identifica un cadru care să le ofere 
comfortul necesar pentru acest lucru. Promovând anumite valori și 
principii în cadrul festivalului, ei au devenit mai conștienți asupra 
problemelor comunității în care trăiesc.
            Este un model educațional care arată comunității dorința ele-
vilor de a învăța lucruri noi, de a-și petrece timpul în școală, de a se 
implica în comunitate și de a da mai departe tot ce învață. Este o 
oportunitate excelentă prin care persoane din diferite sfere de prove-
niență, elevi, profesori, părinți, organizații, activează împreună pentru 
servirea unei cauze nobile. Dovada este că liceenii din clubul           
IMPACȚIIII au reușit de repetate ori să aducă de partea lor sponsori și 
parteneri care împărtășesc aceeași viziune. Voluntarii implicați în 
organizare își dezvoltă abilități de viață, precum leadership, comuni-
care, management de proiect, de timp și de resurse, muncă în 
echipă, organizarea unei campanii de promovare, dar și competențe 
tehnice.
            Proiectul este unic la nivel de oraș și constituie un model de 
bună practică în ceea ce privește activarea comunității clujene, impli-
carea tinerilor în viața culturală, încurajarea spiritului de inițiativă în 
rândul lor și inițiere de parteneriate durabile între actori sociali care 
împărtășesc aceeași viziune asupra educației și având în vedere că 
este făcut de tineri pentru tineri.
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Festivalul este organizat de clubul de iniţiativă 
IMPACT al Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”, 
care poartă numele de IMPACŢIIII şi a fost fondat 
în anul 2009 de catre Fundaţia Noi Orizonturi.
(www.noi-orizonturi.ro)

Membrii clubului IMPACT au implementat un 
training de scriere de proiecte în colaborare cu 
echipa YouthBank, cu care au fost nominalizaţi 
la Gala Voluntariatului VOLUM, de la București, 
pentru cel mai bun proiect în educaţie fiind în 
primii 5.

În anul 2012 festivalul a fost nominalizat la 
premiile ClujLife , la categoria " Cel mai bun fes-
tival de muzică."

În prezent activează o echipă de peste 40 de elevi 
voluntari care împreună cu liderii studenţi și 
liderul profesor pun bazele acestui festival, 
creează conceptul fiecărei ediţii și hotărăsc de 
comun acord cauza fiecărei ediţii.
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MUTE

scenă din ring de box
școală de skateboard
Jonglerii&animaţie stradală
târg handmade
facepainting&tatuaje temporare
CARICATURI&portrete la minut

Sham-rock
eye-ronic +

scenă MICĂ + SONORIZARE&LUMINI

2010

TIR CU PAINTBALL
workshop-uri foto, animaţie
Proiecţii în aer liber
Concurs de graffiti
Teatru+

1500
Șuie Paparude

MR. Levy
Mute

2300
Șuie Paparude

vescan
rehab nation

1800
Bloodprint

rehab nation
the pass

1300
MUTE

Bloodprint
Lights-out

scenă mare + Sonorizare&lumini
JONGLERII CU FOC
Workshop dans, kangoo-jumps
Tir cu arcul
Expoziţie canină
competiţie frisbee+

2011

scenă Medie + SONORIZARE&LUMINI

2012

Demonstraţie graffiti
TIROLIANă
demonstraţii Bmx
demonstraţii break dance
c-walk

scenă Mare + SONORIZARE&LUMINI

2013

Demonstraţie graffiti pe peretele
sălii de sport
concurs skate+bmx
scurtmetraje
pod indian
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reamenajarea fostei grădini botanice, din 
incinta Liceului Teoretic Onisifor Ghibu, în 
vederea realizării unor activităţi recre-
ativ-educative în incinta acesteia

fondurile strânse în cadrul ediţiei 3 au 
fost folosite pentru a plăti o parte din 
tratamenul Eugeniei Negret, din Craiova, 
care suferea de cancer mandibular stâng 
recidiv

organizarea unor activităţi educative 
pentru 20 de copii în prag de abandon 
școlar din satul Căianu din clasele V-VIII 
în urma cărora copii au devenit proactivi 
în comunitatea din care provin, lansând 
iniţiative de îmbunătăţirea condiţiilor din 
cadrul școlii lor. 

Poză de grup din cadrul unei activităţi
cu copii din Căianu

voluntarii ghibstock și copii din căianu
muncind împreună pentru reabilitarea 

unei foste toalete a scolii într-un vestiar

”nu reușeam fără voi toţi, care m-aţi
susţinut, mi-aţi fost alaturi și mi-aţi 
întins o mână de ajutor.(...) Sunteţi 
copii care stiţi să ascultaţi și înţele-
geţi esenţa lucrurilor(...)mi-aţi dat 
energia necesara continuării
 luptei impotriva cancerului.”
-Eugenia Negret



Organizarea unei tabere educativ-recre-
ative pentru 26 de copii din medii defa-
vorizate(Vultureni, Chinteni, Centrul 
pentru Copiii străzii „Prison Felowship”) 
În care ei au avut șansa să își dezvolte 
abilităţi de viaţă ca mai apoi să le pună în 
aplicare în proiecte care vin în ajutorul 
comunităţiilor din care provin.

realizarea unei biblioteci mobile.  Festi-
valul a făcut parte dintr-un proiect mai 
mare, împreuna cu Seek&Discover, care 
urmărește dezvoltarea turismului prin 
organizarea de treasure hunt-uri împre-
ună cu copii de la Centrul pentru Copiii 
străzii „Prison Felowship”.  Cu biblioteca 
mobilă am participat la festivalul Peninsu-
la, desfășurat pe Valea Gârbăului.

Biblioteca mobilă la peninsula
Copii de la centru și-au primit diplomele

de ghizi turistici

Tabăra Ghibstock, cauza GhibStocK 5
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realizarea unei campanii de sprijinire a iniţiativelor antreprenori-
ale ale locuitorilor din mediul rural, redefinirea meșteșugurilor 
tradiţionale și conectarea tineretului din mediul urban la tradiţii.

implementarea unei serii de workshopuri cu spe-
cific antreprenorial în care 15 participanŢI, pro-
venind din medii rurale, vor învăţa metode de 
redefinire a meșteșugurilor tradiţionale și adap-
tarea lor la nevoile  comunităţii din mediul 
urban.

Organizarea unei 
seri  hip-hop & folk-
lore care include 
mixuri de muzică din 
cele două genuri

Organizarea unui 
flash-mob în Parcul 
Central ce combină 
dansurile folcorice 
cu street-dance-ul

Voluntarii care 
poarta articole 
tradiţionale se vor 
deplasa prin centrul 
orașului pe skate-
board-uri și bike-uri 
și vor împărţi pro-
duse bio cu mesajul 
”conservă tradiţia”

3 workshop-uri în 
cadrul cărora par-
ticipanţii vor avea 
ocazia să înveţe 
despre semnificaţia 
diverselor motive 
tradiţionale cu care 
mai apoi să person-
alizeze diferite arti-
cole

pictarea scărilor de 
la Cetăţuie cu 
motive tradiţionale

W
ORKSHOP-uri

Prom
ovarea tradţiilor
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1 SCENĂ NOUĂ AMENAJATĂ
DE FLYING CIRCUS PUB
ÎN ZONA DEMONSTRAŢIILOR
DE GRAFFITI

mai multe standuri
cU PRODUSE ALIMENTARE
ȘI BĂUTURI NON-ALCOOLICE:
STANDUL CU HOT-DOG,
COCKTAIL-URI, SUCURI, CAFEA

aCTIVITĂŢI SPORTIVE MAI
INTERESANTE: CĂŢĂRARE PE
LĂZI DE SUC LA 6M, PODUL
INDIAN, PANOU DE CĂŢĂRAT

o INFORMARE MAI BUNĂ
A PARTICIPANŢILOR DESPRE
AMPLASAREA ȘI PROGRAMUL
ACTIVITĂŢIILOR PRIN
TIPĂRIREA DE PLIANTE

DECORAREA CURŢII CU
motive TRADIŢIONALE
CA ȘI METODĂ DE PROMOVARE
A CAUZEI EDIŢIEI A 6-a

Ne dorim să aducem
PE SCENA GHIBSTOCK: 
blazon-Camuflaj,
mushroom story,
fără zahăr

o nouă zonă de relaxare
amenajată în grădina
reabilitată în cadrul
primei ediţii. în această
zonă vor concerta 
trupe unplugged

un magazin cu
produse specifice
festivalului: tRICOURI,
bRĂŢĂRI, INSIGNE ETC.
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        Ghibstock, aflat la cea de-a șasea ediție, se va desfășura în data de 
9 mai în curtea Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”. Ca în fiecare an, festi-
valul își va menține statutul de eveniment caritabil, fondurile strânse fiind 
utilizate pentru realizarea unei campanii de sprijinire a inițiativelor antre-
prenoriale a locuitorilor din mediul rural, redefinirea meșteșugurilor 
tradiționale și conectarea tineretului din mediul urban la tradiții.
Fiind la ediția a șasea, festivalul a dobântit un carcater  aparte, devenit 
tradiție în cadrul școlii, anul acesta împlinindu-se și 40 de ani de la prima 
generație care a terminat în Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și care vor 
participa ca invitați de onoare.
          Festivalul vine în întâmpinarea nevoi identificate în rândul tinerilor în 
legătură cu deconectarea acestora față de cultură și lipsa de implicare în 
comunitatea în care trăiesc. Mulți liceeni nu sunt implicați în viața cultur-
ală, evenimente culturale și nu sunt consumatori de cultură, dar în acelasi 
timp manifestă nevoi culturale tipice vârstei lor la care nu se răspunde prin 
suficiente evenimente specifice. Totodată adolescenții își doresc să se 
implice social, dar de multe ori nu cunosc instrumentele și modalitățile prin 
care să o facă sau nu pot identifica un cadru care să le ofere comfortul 
necesar pentru acest lucru.
Festivalul include activități precum concerte (rock, folk, electro, reggae), 
demonstrații de street art, jonglerie, dansuri, activități sportive (panou de 
cățărat, tiroliană, pod indian, veveriță zburătoare) și reflectă nevoile celor 
peste 2500 de participanți în legătură cu mediul cultural clujean. Eveni-
mentul susține implicarea participanților în comunitate și contribuie la 
creșterea atașamentului tinerilor față de cultură, școală, a procesului edu-
cațional în general.
          Cu fondurile strânse în urma festivalului dorim să promovăm 
tradițiile prin implementarea unui proiect mai amplu care se adresează 
atât unor beneficiari din mediul rural cât și tineretului urban, printr-o cam-
panie de sprijinire a antreprenoriatului în mediul rural, redefinirea 
meșteșugurilor tradiționale și conectarea tineretului din mediul urban la 
tradiții.


