
Catalysts for Change: ALPHA 
Volunteers



Fundaţia Transilvană Alpha
 Tîrgu-Mureş

 -
 

Servicii de prevenţie şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţi
 

-
 

Centre de zi pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi severe
 

-
 

Servicii ambulatorii de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru copii 
cu dizabilităţi

 
-

 
Servicii de informare, consiliere şi medierea locului de muncă pentru 

adulţi cu dizabilităţi
 

-START -
 

Educaţia timpurie
 

-Activităţi caritabile



Elevi din 
şcolile 

tîrgumureşene
 ,

Tineri cu 
dizabilităţi,

Tinerii 
voluntari 

EVS 



Activităţi în Centrul 
de zi Dezvoltarea 
Deprinderilor de 

Viaţă Independentă

“Being away from 
home and working with 
such a new reality and 
group of people was, 
sometimes, highly 

emotionally charged.”
Nuno



Activităţi în Centrul de 
zi Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viaţă 
Independentă

“Personally speaking, 
this experience was of 
massive relevance for 
me, since I found out, 

for sure, that this 
area (social area) will 
be my preferred area 

to work in, in the 
future.”

Mariana 



Activităţi în Centrul 
de zi Dezvoltarea 
Deprinderilor de 

Viaţă Independentă



Activităţi outdoor

“After this period of 6 
months I consider 
myself more apt to 
work/communicate in 

new and totally 
different contexts and 

environment”
Antonio



Activităţi 
interculturale



Ziua Naţională a 
Portugaliei



Outsider Music Fest
Sf. Gheorghe

“About the cultural and social experience, I felt a very easy and

 smooth adaptation. I found out that there are more similarities 
than differences between Romanian and Portuguese people, specially 
in the way people socialize and interact with each other. I made

 friends…”

 

Mariana



Excursii



Despărţirea



“…We had to adopt a proactive 
attitude, in order to innovate 
and to propose new activities. 
Thus, we had to be creative al 

the time …”

Mariana
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