ATU este o organizaţie non-guvernamentală care derulează proiecte pe teme legate
de transparenţa decizională şi democraţia participativă, ameliorarea condiţiilor de locuire,
îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice, identitate şi memorie în spaţiul urban, protecţia
patrimoniului, combaterea excluziunii sociale în cartierele aflate în sărăcie extremă.
Metodele de lucru sunt cele specifice cercetării aplicate şi proiectelor culturale, dar şi
serviciilor de consultanţă profesională, consultanţă care merge dincolo de elaborarea
documentaţiilor de urbanism. Ne mândrim cu interdisciplinaritatea echipei noastre: arhitecţi,
urbanişti şi ingineri, dar şi sociologi, jurişti, antropologi, economişti.
Credem că tranziţia este un proces care continuă în oraşele României şi dorim să
sprijinim actorii urbani pentru depăşirea blocajelor de comunicare ce împiedică formarea de
parteneriate pentru interesul comunităţii – raţiunea de a exista a urbanismului.
Creată în 2001, cu 21 de membri fondatori, ATU numără în prezent 50 de membri.

VIVA EASTPART analizează cele mai bune practici în domeniul revitalizării pe termen
lung a patrimoniului cultural şi natural în centrele istorice europene de dimensiuni mici,
punând accentul pe aspectele specifice Europei de Est. Studiul este condus de către Asociaţia
pentru Tranziţie Urbană (ATU), iar echipa este formată din experţi internaţionali şi cadre
universitare cu experienţă. Proiectul vizează elaborarea unei metodologii pentru valorificarea
patrimoniului cultural şi natural, implicând actori locali interesaţi în activităţile culturale,
turistice şi/sau de planificare spaţială din cele trei zone-pilot: Valea Hârtibaciului din
România, regiunea Tavush din Armenia şi raionul Cahul din Republica Moldova.
Durata internshipului: 1 martie 2013 – 30 iunie 2013, cu posibilitate de prelungire
Tipul internshipului: neremunerat, part time/ full time
Atribuțiile stagiarului:









participarea la evenimentele și întâlnirile din cadrul VIVA EASTPART;
asistență cercetare;
asistarea echipei de proiect în menținerea relațiilor cu stakeholderii;
updatarea platformelor online ale VIVA EASTPART cu evenimentele la zi;
asistență în vederea organizării de evenimente;
traduceri și tehnoredactare;
actualizare baze de date;
implicarea în activitățile administrative ale ATU si VIVA EASTPART;

Cerințe:










studenți sau absolvenți de studii universitare sau postuniversitare în urbanism și
amenajarea teritoriului, arhitectură, științe politice, comunicare sau un interes
demonstrat în domeniul planificării spațiale și al proiectelor culturale;
cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
cunoștințe de operare PC;
experiența anterioară în voluntariat, cercetare sau advocacy reprezintă un avantaj;
capacitatea de adaptabilitate și de respectare a termenelor;
capacitatea de a lucra independent;
spirit de inițiativă;
responsabilitate;

PROGRAM MOBILITATE SUSTENABILĂ vizează dezvoltarea cunoştinţelor şi capacităţilor
pentru măsuri şi politici aferente transportului durabil în adiministraţiile şi agenţiile
energetice ale regiunilor de convergenţă din Europa.

Durata internshipului: 1 martie 2013 – 30 iunie 2013, cu posibilitatea de prelungire
Tipul internshipului: neremunerat, part time/ full time
Atribuțiile stagiarului:









participarea la evenimentele și întâlnirile din cadrul PROGRAMULUI DE MOBILITATE;
asistență cercetare;
asistarea echipei de proiect în menținerea relațiilor cu stakeholderii;
updatarea platformelor online ale PROGRAMULUI DE MOBILITATE cu evenimentele la zi;
asistență în vederea organizării de evenimente;
traduceri și tehnoredactare;
actualizare baze de date;
implicarea în activitățile administrative ale ATU și PROGRAMULUI DE MOBILITATE;

Cerințe:










studenți sau absolvenți de studii universitare sau postuniversitare în urbanism și
amenajarea teritoriului, arhitectură, științe tehnice în domeniul transporturilor,
comunicare și/sau un interes demonstrat în domeniul moblității durabile,
transporturilor și planificării spațiale;
cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
cunoștințe de operare PC;
experiența anterioară în voluntariat, cercetare sau advocacy reprezintă un avantaj;
capacitate de adaptabilitate și de respectare a termenelor;
capacitatea de a lucra independent;
spirit de inițiativă;
responsabilitate.

