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Cine suntem noi?
Suntem un ONG studențesc, cu 14 ani de experiență și 394 de voluntari
activi, care are ca scop reprezentarea și dezvoltarea personal-profesională
a studenților unicei Universități Tehnice de Construcții din România.
ASCB a pornit din dorința de a clădi caractere și de a construi lucruri
mărețe, lucruri care să constituie începutul unei schimbări pozitive în
societate. Integritatea, unul din pilonii asociației, este corelată cu existența
unui set de valori și principii morale formând astfel comunitatea ASCB
. Procesul de dezvoltare al asociației de-a lungul timpului s-a datorat
inițiativei voluntarilor care și-au lăsat amprenta asupra ei.
ASCB implică atât voluntarii în cadrul proiectelor cu tradiție, cât și
partenerii, deveniți prieteni, care au contribuit la dezvoltarea inițativelor
studențești. Prin proiectele și evenimentele organizate de la an la an,
aducem un impact pozitiv asupra: studenților, mediului educațional,
mediului economic, implicit asupra societății în ansamblu. În cultura
noastră organizațională este în regulă să faci greșeli și inacceptabil să nu
înveți din ele.

„Credem în noi, credem în oameni și credem câ împreună putem clădi
prin dăruire și educație schimbarea pe care ne-o dorim în societate!”

DE
14 ANI
ACTIVITATE

150 PROIECTE
REALIZATE

12.000+ STUDENŢI
REPREZENTAŢI
394 VOLUNTARI
ACTIVI
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ASCB în 2020
29.310+ ORE VOLUNTARIAT
151 NOI MEMBRI
6 PROIECTE PROPRII
2 PROIECTE CO-ORGANIZATE
25 PARTENERI
12 SPONSORI
6

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE NAȚIONALE
ȘI INTERNATINALE

2.024.921 REACH FACEBOOK
42.077 APRECIERI POSTĂRI FACEBOOK
13.449 DISTRIBUIRI POSTĂRI FACEBOOK
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Am prezentat Universitatea Tehnică de
Construcții București în 30+ licee din 8 orașe
Am livrat alimente și medicamente pentru
persoane vulnerabile în 12 orașe din tară

Am realizat prima lucrare de artă urbană din
campusul UTCB
Am donat echipament de protecție către
azile de bătrani și spitale
Ne-am mărit echipă cu 150+ voluntari
Am donat către 6 familii haine, alimente
și am pus umărul la construcția unei case
pentru una din familii
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PROIECTE ÎN SPRIJINUL UTCB

Caravana de promovare
ASCB - UTCB în licee
PM: Dragoș Diaconu & Mara Tomescu

10

DE ORAŞE

3000+
DE ELEVI

31

DE LICEE

6

244+
ORE VOLUNTARIAT

In februarie 2020, voluntarii ASCB au promovat meseria de
inginer constructor și au prezentat programele de studii din
UTCB unui număr de peste 3000 de elevi din 10 orașe, printre
care: Tulcea, Rm. Valcea, Tecuci, Galați, Bacau, Miercurea Ciuc,
Craiova, Urziceni, Sibiu, Rosiori, Horezu.
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PROIECTE UMANITARE

Studenții Livrează
PM: Camil Dorofte

4600+
220
12
DE PERSOANE
AJUTATE

DE VOLUNTARI
PARTICIPANȚI

ORAŞE

22.000
DE KG
LIVRATE
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28.000+

ORE VOLUNTARIAT

Prin această acțiune, noi, tinerii voluntari care avem
cel mai mic factor de risc, am preluat comenzile de
mâncare/ medicamente de la bătrânii sau persoanele
vulnerabile și le-am livrat direct la ușa casei fără a intra în
contact direct cu dumnealor.
Am redus riscul categoriilor de personae care
sunt cele mai expuse la dezvoltarea complicațiilor ce
pot duce la internare în urma infectării cu COVID-19.
Astfel, am contribuit și la reducerea supraaglomerării
din spitale prin protejarea categoriilor de persoane
vulnerabile.

9

PROIECTE ÎN SPRIJINUL UTCB

Admitere 2020
15

110+

ORE VOLUNTARIAT

Anul acesta, dată fiind conjunctura specială, admiterea a
VOLUNTARI
reprezentant şi singurul contact direct dintre voluntarii noştri
PREZENŢI
şi noii studenţi. Timp de trei zile, noul val de studenţii înscrişi
a ajuns la sediile facultăţile în care au ales să continue, iar
permanent în curtea fiecărei facultăţii s-au aflat 2-3 voluntari ASCB care să-i
îndrume pe aceştia.
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Cazări Cămine
1000+
DE STUDENȚI
ÎNDRUMAŢI

200+
ORE VOLUNTARIAT

Ca în fiecare an, ne-am implicat activ în organizarea şi buna
desfășurare a procesului de cazare a studenților în căminele
UTCB.
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PROIECTE SOCIALE

Graffiti ,,INGINER”
PM: Ștefan Dragomir

15

VOLUNTARI

20 mp2
DE VOPSEA

4

ZILE DE LUCRU

100+

ORE VOLUNTARIAT

Vopsirea unui perete de 20 mp avea să fie o provocare
pentru toată lumea deoarece nimic de genul ăsta nu s-a mai
făcut până acum.
Ideea a fost aceea de a reprezenta fiecare facultate în
cadrul unui întreg, anume meseria de inginer, care ne unește
pe toți.

Facultatea de Instalații a fost reprezentata de o instalatie
AC, Geodezia de un Teodolit, iar Utilajul de un escavator.
Pentru Facultatea de Inginerie în Limbi Străine am reprezentat
cele 5 limbi străine ce pot fi învățate în facultate. Facultatea de Hidrotehnica
a fost reprezentata prin barajului Brădișor din județul Vâlcea, Civilele de
caldirea principala a Timpuri Noi Square, iar pentru drumuri si poduri am ales
viaductul Aciliu de pe Autostrada A1 din județul Sibiu.
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PROIECTE SOCIALE

Game of Students

PM: Dragoș Diaconu & Aura Drugulescu

80

DE
PARTICIPANȚI

120+

ORE VOLUNTARIAT

Anul acesta am organizat prima editia de “Games of
Students”. O competiție în care studenții pasionați de League
of Legedens, au putut să își dovedească skill-urile și abilitățile
pentru a câștiga unul dintre cele 3 premii puse la bătaie.

Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Complexul Cultural Sportiv
Studentesc Tei, prin intermediul căruia decernarea premiilor a fost realizată
fizic.
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Recrutări

PM: Dragoș Diaconu & Gole Alexandru

151
32

DE NOI
VOLUNTARI

DE VOLUNTARI
ORGANIZATORI

245

ORE VOLUNTARIAT

Peste 150 de voluntari dispuși să fie shimbarea pe care și-o
doresc în societate și 150 de idei care pot aduce un impact
pozitiv în rândul studenților.
Vino alături de noi și bucură-te de o studenție cu adevărat
betON!
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PROIECTE UMANITARE

Serata de Crăciun &
Săptămâna Faptelor Bune
PM: Mihai Dumitru & Antonia Dinu

150
47

DE
PARTICIPANȚI

DE VOLUNTARI
ORGANIZATORI

8.246 lei
DONAȚI
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COLABORĂRI/
SPONSORIZĂRI

281+

ORE VOLUNTARIAT

Saptămâna faptelor bune în care voluntarii ASCB au
organizat activități zilnice, printre care competiții de CSGO și FIFA, Stand-up Comedy Caritabil Online, concurs de
cultură general și seara de film cu scopul de a strânge cât
mai multe fonduri pentru cele 6 famiil nevoiașe.
În cadrul acestor activitățI caritabile de Crăciun am
reușit să strângem suma de bani necesară, din care am
acoperit atât alimentele de bază pentru această perioadă
familiilor nevoiașe, cât șI materialele de construcție pentru
familia din Galați, a cărei casă a ars.

În plus, inițiativei #dăruieșteșitu s-au alăturat peste 100 de persoane
care au donat hăinuțe și alte bunuri, pe care le-am distribuit familiilor, în
cadrul cărora am întalnit copii cu dizabilități și boli cumplite, ai căror părinți
și bunici sunt nevoiți să muncească din greu pentru a asigura bunăstarea
familiei.
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Parteneri
Principali

Parteneri
Diamond

Parteneri

Sponsori
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Cu cine
lucrăm?
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