
Asociația 

DISTRICT HUB

2 0 2 0

Dez voltare

prin 

educație



Alexandru Șolot

solot@districthub.ro

(004) 0770 880 611

Echipa

PREȘEDINTE

VICE-PREȘEDINTE

Adrian Sandu

sandu@districthub.ro

(004) 0721 592 843

MEMBRU

Manuel Cazac

cazac@districthub.ro

(004) 0724 593 365

A câștigat numeroase competiții de tehnologie și inovare la nivel

național și internațional și este unul din co-fondatorii ClarK, un

startup românesc ce dezvoltă ochelari inteligenți pentru industrie.

Alexandru a obținut în 2019 un masterat în Inteligență Artificială în

cadrul University of Cambridge și a revenit în România, unde, pe

lângă activitatea antreprenorială, își propune să își continue

implicarea în proiecte educaționale și științifice.

Este profesor de științe socio-umane de aproape 20 de ani, cu o

experiență extinsă în dezvoltarea de programe extracurriculare. A

inițiat și coordonează de 18 ani Seminarului Ku Filosofie, un

proiect care se desfășoară la Brașov și care propune liceenilor un

cadru informal pentru dezbateri de actualitate, pornind de la texte

filosofice. De-a lungul timpului, a dezvoltat și condus două proiecte

cu impact pentru comunitatea brașoveană: Conferințele Șaguna și

Noaptea Cercetătorilor Europeni.

A revenit în România la finalul anului 2019, după ce a obținut o

licență în filosofie în cadrul University College London (UCL). A

făcut parte din platforma de cercetare UCL Arena Centre for

Education, în cadrul unor proiecte de cercetare care au vizat

practicile educaționale. De asemenea, a întreprins activități de

cercetare privind impactul digitalizării asupra pieței forței de

muncă. Are o experiență profesională internațională în mediul non-

guvernamental și în prezent își desfășoară activitatea în domeniul

politicilor publice.



Asociația District Hub activează în domeniile educațional,

social și civic și își propune să devină o voce importantă a

societății civile din România și un partener pentru cât mai

mulți actori sociali.

În domeniul educațional, District Hub dezvoltă programe și

proiecte pentru a contribui activ la promovarea și dezvoltarea

unui sistem educațional modern, adaptat nevoilor actuale ale

societății românești.

În domeniul social, District Hub dezvoltă programe și proiecte

în sprijinul unor categorii vulnerabile, expuse riscurilor sociale,

asumându-și o abordare incluzivă, echitabilă și egală. Ne

propunem ca soluțiile aplicate să devină exemple de bună

practică pentru alți actori sociali, individuali sau instituționali.

În domeniul civic, District Hub dezvoltă programe și proiecte

care oferă persoanelor vizate acces la o cunoaștere clară a

drepturilor și libertăților individuale, a mecanismelor sociale, a

ceea ce reprezintă derapaje democratice și a manipulărilor de

orice fel.
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PROGRAME SOCIALE PROGRAME CIVICE
PROGRAME 

EDUCAȚIONALE

Resurse educaționale moderne Sprijinirea comunităților locale Dialog cu actorii sociali

Parcurs educațional 

individualizat

Susținerea grupurilor 

vulnerabile

Angajament pentru valorile 

democratice

Educație centrată pe nevoile de 

învățare ale tinerilor

Acces egal și echitabil la 

resurse
Resurse pentru implicare civică

DEZVOLTARE PRIN EDUCAȚIE

ABORDARE INTEGRATĂ A PROBLEMELOR COMUNITĂȚII

Viziunea 

District Hub
Programele inițiate de Asociație sunt realizate prin

intermediul proiectelor adaptate nevoilor concrete ale

beneficiarilor: persoane, grupuri și comunități locale.



Educația

Educația modernă înseamnă 

asigurarea unui parcurs 

educațional individualizat, centrat 

pe interesele tinerilor și pe nevoile 

de învățare ale acestora.

Rezolvarea problemelor persistente ale sistemului educațional din România 

necesită un efort colectiv susținut, ce trebuie depus de întreaga societate. 

În viziunea noastră, educația trebuie

să reprezinte principalul factor

pentru dezvoltarea durabilă a

comunităților locale din România.

Preșcolarii, elevii și studenții

deopotrivă, trebuie să aibă acces

egal și echitabil la un parcurs

educațional personalizat, adaptat

intereselor și nevoilor lor de învățare.

Resursele educaționale moderne, cu

un conținut adaptat atât realităților și

nevoilor curente de învățare, cât și

specificului unei societăți digitale

reprezintă o componentă esențială a

unui sistem educațional incluziv.

Un astfel de efort de modernizare a

educației în România trebuie

promovat, încurajat și susținut de toți

actorii sociali relevanți, prin dialog și

colaborare permanente.

În dezvoltarea comunităților locale din

România, educația poate și trebuie să

aibă un rol central, iar singura soluție

sustenabilă pentru atenuarea

problemelor sociale, precum sărăcia,

discriminarea și marginalizarea

socială, o reprezintă accesul egal și

echitabil la o educație de calitate.

Astfel, avem o abordare integrată față

de educație, ca soluție pe termen

lung pentru dezvoltarea României.

District Hub , prin programele și

proiectele pe care le dezvoltă,

încurajează și sprijină efortul

comun al societății românești

pentru reașezarea sistemului

educațional pe baze sustenabile și

pentru adaptarea acestuia la

nevoile de învățare ale tinerilor.



Susținerea grupurilor sociale 

vulnerabile și asigurarea unui acces 

echitabil la resurse înseamnă 

sprijinirea dezvoltării sustenabile a 

întregii comunități.

Dezvoltarea

socială
Multe din problemele sociale cu care se confruntă comunitățile locale din 

România (sărăcie, marginalizare și discriminare sociale, inechitate în 

accesul la resurse) sunt fără îndoială legate și de problemele educaționale.

În sprijinirea categoriilor sociale

vulnerabile, expuse riscurilor sociale,

District Hub își asumă o abordare incluzivă,

echitabilă și egală, prin programe și proiecte

care vizează conștientizarea nevoilor

acestor grupuri și adresarea lor, în vederea

îmbunătățirii calității vieții grupurilor

vulnerabile.

Soluționarea problemelor sociale nu este

independentă de componentele

educațională și civică, astfel că avem în

vedere programe și proiecte transversale, în

sensul în care atingerea obiectivelor

propuse prin programele pe care le derulăm

să fie realizată simultan pentru mai multe

aspecte specifice comunităților beneficiare.

Ne propunem atât sprijinirea

directă a unor cauze sociale,

prin intermediul parteneriatelor

pe care le derulăm, cât și

dezvoltarea unor programe

multianuale care vizează

eliminarea barierelor sociale

din comunitățile în care ne

desfășurăm activitatea, prin

proiecte de tip after school,

consiliere și promovarea

dezvoltării unei economii

sociale la nivelul comunităților

locale.



Implicarea în rezolvarea problemelor 

comunităților presupune un 

angajament ferm pentru valorile 

democratice, accesul la informații și 

deschiderea permanentă spre dialog.

Implicarea 

civică
Realitatea și funcționalitatea unei societăți civile depind de existența 

cadrului democratic. Societatea civilă are azi, în România, un rol esențial în 

recuperarea decalajelor față de alte State Membre ale UE.

În toate acțiunile District Hub, recunoaștem

și susținem nevoia unui cadru democratic,

în care societatea civilă să se poată

manifesta neîngrădită. Totodată, înțelegem

că implicarea civică și comunitară necesită

și o cunoaștere solidă a mecanismelor de

funcționare a unei guvernări democratice, a

instituțiilor sociale și a drepturilor și

libertăților fundamentale ale indivizilor.

Astfel, prin programele și proiectele noastre

din sfera civică, ne propunem să contribuim

la această cunoaștere prin resurse

accesibile tuturor, atât în format tradițional,

cât și in format digital și prin asigurarea unui

cadru care să încurajeze dezbateri pe

marginea temelor relevante pentru

societatea românească.

District Hub vizează proiecte

precum mese rotunde,

conferințe, ateliere, participări la

dezbateri, redactarea și

publicarea unor articole, rapoarte

și a unor documente de poziție

publică, proiecte din sfera

educației civice, a educației

juridice și a educației media,

precum și programe de tipul unor

școli de vară sau tabere de

studiu, derulate în parteneriat cu

instituții de învățământ superior

și cu alte entități publice și

private din România.



contact@districthub.ro

www.districthub.ro

(004) 0724 593 365

Contact

Ne găsești și pe 

social media

Facebook: @districthub

LinkedIn: District Hub



Asociația District Hub este persoană juridică română de

drept privat, independentă, cu caracter profesional, civic,

apolitic, non-profit, non-guvernamental, fără apartenență

sau afilierea sindicală sau religioasă, în temeiul

prevederilor art. 1 din OG 26/2000 cu privire la asociații și

fundații.


