
 

 

 

 

                                                Fundația Friends For Friends (FFFF) 

 

Despre FFFF 

FFFF crede în puterea creativității în sens mai larg, a inovației. Aceea de a schimba atitudini, vieți, 
societatea în care trăim. 

FFFF este un spațiu de excelență. Adună oameni pasionați de creativitate, vii, cu expertiză și 
competențe. Care inspiră. Au creativitatea în sânge și sunt conștienți că fără ea nu putem aduce valoare 
adăugată. Împreună vom avea o contribuție directă la creșterea calității vieții, inovând. 

Rolul Fundației Friends For Friends este să pună la dispoziția comunității instrumente și experiențe 
unice, care să permită României să devină un brand care contează, al cărui motor principal este 
creativitatea românilor. 

Creativitatea duce la progres. Fără un dram de creativitate, munca omului este monotonă și sub-
productivă. Creativitatea aduce energie tuturor activităților umane. 

Proiectul Premiile Superscrieri – non-ficțiuni care schimbă lumea 

Premiile Superscrieri este o competiție care promovează 
jurnalismul narativ și scriitura creativă despre oameni, 
evenimente și momente reale, ca moduri de exprimare a puterii 
cuvintelor de a influența în bine relațiile dintre oameni, de a 
genera schimbări de atitudini, cutume, norme.  

Este o inițiativă prin care se vrea o responsabilizare atât a celor 
care scriu, cât și a celor care citesc, prin încurajarea scriiturii de calitate.  

În 2013 se află la a treia ediție. Superscrieri speră ca în câțiva ani să ajungă în România la amploarea pe 
care o au Premiile Pulitzer în America.  

Internship Superscrieri  

 În momentul de față căutăm oameni care să se implice în programul de fundraising prin care vrem să 
adunăm premiile participanților la Premiile Superscrieri.  

  “Fișa postului” zice că trebuie: 

- să crezi în puterea cuvintelor și să te identifici cu schimbarea pe care vrea să o facă Superscrieri 

http://ffff.ro/
http://ffff.ro/superscrieri/#.UTC1CjD-F1Y


- să îți placă să convingi și să știi să îți adaptezi argumentele 

- să nu te sperie ideea de fundraising – singura bătaie pe care o implică e cea de cap (iar asta nu mereu) 

- să fii prietenos 

- să-ți placă de noi – că doar intri în comunitatatea noastră (iar asta vine și cu recompense) 

Mai multe despre noi și alte proiecte ale noastre găsești pe: 

www.ffff.ro 

http://www.facebook.com/FundatiaFriendsForFriends 

https://twitter.com/FishReader 

Și ne poți scrie pe adresa: zenaida@ffff.ro. 

 

 

 

 

http://www.ffff.ro/
http://www.facebook.com/FundatiaFriendsForFriends
https://twitter.com/FishReader
mailto:zenaida@ffff.ro

