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C I N E  S U N T E M ?

susținerea inițiativelor locale feminine 

importanța educației culturale

implicarea activă a comunității 

protejarea mediului

Asociația Centrul de Artă Aluniș este un ONG creat de oameni

îndrăgostiți de Munții Buzăului care fac echipă cu localnici din

zona Aluniș-Colți pentru a pune arta și cultura în slujba binelui

contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunității locale,

celebrând și protejând în același timp valorile și tradițiile locale. 

Credem cu tărie în:



D E  C E  A L U N I Ș ?

loc de pelerinaj, Aluniș face parte din Athosul Românesc. Biserica

Rupestră Aluniș este unul dintre cele mai vechi lăcașe de cult

săpate în piatră în care încă se mai săvârșesc slujbe.

punct de plecare către Complexul Așezărilor Rupestre de la Nucu,

cea mai mare aglomerare de așezări săpate în piatră.

cele mai mari rezerve de chihlimbar din România și singurul loc

din lume unde poți găsi rumanit (zona Colți).

moștenire culturală și artistică bogată.

întreaga zonă face parte din Ținutul Buzăului, destinație care

urmează să primească certificarea de Geoparc UNESCO în martie

2022.

Aluniș este un sat tradițional din Munții Buzăului cu un potențial

turistic deosebit:

ALUNIȘ  -  COLȚ I



P R O V O C Ă R I  
Moștenirea culturală și artistică bogată a zonei este insuficient
promovată și valorificată.

Patrimoniul cultural local, deși unic în țara noastră, nu este fructificat în
beneficiul comunității rurale locale.

Locuitorii de aici nu au acces la evenimente de artă și cultură, cursuri de
formare profesională sau sprijin în continuarea meșteșugurilor
tradiționale. Artizanii sunt pe cale de dispariție și, odată cu ei,
meșteșugurile.

Populația este una îmbătrânită, locurile de muncă sunt aproape
inexistente pentru locuitorii de sex feminin, iar puținii copii din zonă nu
au acces la programe de educație nonformală.

Nu există exemple de bună practică în dezvoltarea turistică, proiecte
care să ia în considerare păstrarea specificului zonei și respectarea
tradițiilor locale. 



Povestea centrului a început în vara anului 2020
în fosta școală abandonată a satului Aluniș.
Așezată gard în gard cu Biserica Rupestră,
clădirea își pierduse menirea de a fi spațiu de
cunoaștere și învățare sub tone de deșeuri,
mucegai și uitare. 

Am curățat-o și transformat-o într-un centru de
creație multidisciplinar unde au loc expoziții de
pictură și sculptură, iar în curtea în care se jucau
cândva copii, găzduim concerte de muzică
tradițională românescă, muzică arhaică și clasică,
ateliere, workshopuri și tabere, toate beneficiind
locuitorii, artiștii, artizanii și producătorii locali.

Menirea de a fi școală este redată în fiecare
weekend când copii din zonă vin aici pentru a
primi cursuri gratuite de vioară, pian și olărit.

ASOCIAȚ IA CENTRUL DE ARTĂ  ALUNIȘ

POVESTEA NOASTRĂ



Iulia Sîrbu Maria Dumitru-Radu
Fondator Coordonator Centru 

ECHIPA ALUNIȘ
Echipa este formată din 14 angajați și colaboratori. În
cadrul proiectelor sunt implicați direct și alți localnici, cu
un accent deosebit pe susținerea inițiativelor feminine
locale, precum și numeroși artiști în rezidență.

Daniela Cîrstian

Cătălina Moise
Agroturism și gestiune

-localnică -

Turism
-localnică-

Enuță Denisa-Maria
Comunicare

 

Mădălina Costache
Administrare 
Aluniș Retreat

 

Nuța Coman
Curățenie 
-localnică-

 

Nicușor Constantin
Mentenanță

-localnic-

Mihaela Coman
Olar în formare

-localnică-

Mădălina Tache
Olar în formare

-localnică-

Ruslan Cîrlan
Artist instructor 
Școala de Olărit

 

Auraș Mihaiu
FundraisingProject

Management
Foto-video

Dragoș GiugleaPaul Falcoianu



Credem în dezvoltarea sustenabilă a zonei prin valorificarea și
promovarea tradițiilor și moștenirii culturale locale, prin facilitarea
accesului la evenimente de artă și cultură a locuitorilor și crearea unui
brand cultural local. 

Pe sistemul "undița nu peștele", punem la punct sisteme și exemple de
bună practică care să susțină dezvoltarea turismului responsabil în zonă. 

VIZIUNE



C E  F A C E M  Î N  C O M U N I T A T E

EDUCAȚIE
CULTURALĂ

Facilităm accesul
comunității locale la
educație nonformală ,
evenimente de artă și
cultură și aducem
patrimoniul cultural și
tradițiile locale în
atenția copiilor,
tinerilor și adulților
într-o manieră
accesibilă si atractivă.

TURISM
RESPONSABIL

Dezvoltăm proiecte
turistice care se
aliniază cu principiul
responsabilității și
sustenabilității luând
în considerare
specificul și valorile
zonei.

REVITALIZAREA
TRADIȚIILOR

Repornim
meșteșuguri uitate și
promovăm identitatea
locală pentru crearea
unui brand cultural
local care să stea la
baza dezvoltării
comunității.

PROTECȚIA
MEDIULUI

Desfășurăm campanii
și proiecte menite să
informeze, educe și
schimba mentalitatea
comunității locale în
ceea ce privește
protecția cadrului
natural și gestionarea
responsabilă a
deșeurilor. 



Anul 2021 a fost unul de dezvoltare și creștere atât

în ceea ce privește numărul și diversitatea

evenimentelor, taberelor și atelierelor găzduite,

cât și a echipei, partenerilor, donatorilor,

proiectelor demarate și a numărului de beneficiari

deserviți.



2021 la Centrul de Artă Aluniș: 



EVENIMENTE DE ARTĂ ȘI  CULTURĂ

23 de evenimente de artă și cultură cu intrare liberă:

concerte de muzică live: cobză, muzică arhaică

românească, muzică folk, teatru, teatru pentru copii,

festival de poezie

3 expoziții de artă contemporană (artiști români expuși) 

7 cursuri și workshop-uri: dans, pictură, teatru, land art

etc

cursuri gratuite de pian, chitară și olărit pentru copii

din zonă

primul cinematograf în aer liber de pe Valea Buzăului 

EDUCAȚ IE CULTURALĂ



PROGRAMUL DE EDUCAȚIE CULTURALĂ
ȘCOALA DE OLĂRIT DE LA COLȚI

Programul are drept scop fructificarea moștenirii

culturale locale și integrarea membrilor vulnerabili

prin oferirea de ateliere de educație nonformală,

cursuri de formare profesională în vederea

angajării și evenimente deschise publicului. 

 

 Proiectul a câștigat finanțare prin programul 

"In Stare de Bine" , susținut de Kaufland Romania și

implementat de Fundația pentru Dezvoltarea

Societății Civile, și se desfășoară în perioada

septembrie 2021 - martie 2022 în sediul Centrului

de Artă Aluniș.

EDUCAȚ IE CULTURALĂ

Sădim semințele unei noi generații de olari



EDUCAȚ IE CULTURALĂ

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE
CULTURALĂ ÎN 2021

 colaborare cu DGASPCBZ prin care peste 100
de copii din sistemul de protecție de stat
participă gratuit la activități culturale și
educative 

ateliere săptămânale de olărit  și terapie prin
artă/terapie educațională oferite copiilor aflați
în grija Casa Amurtel, copii de la centrul de zi
din Pănătău, copii aflați în situații de sărăcie sau
abandon școlar - ateliere menite să le dezvolte
potențialul creativ, expresivitatea și abilitățile
artistice 

atelier împreună cu Biroul de Siguranță Școlară
din cadrul IJP Buzău pentru elevi din medii cu
grad de abandon școlar ridicat, cu scopul de a
apropia copiii de meșteșuguri și creșterea
încrederii și relațiilor pozitive cu autoritățile
legii. 



EDUCAȚ IE CULTURALĂ
 

 începerea formării profesionale și
angajarea ca asistent olar, respectiv olar
a două persoane (localnice din satul
Aluniș) aflate în dificultatea de a-și găsi
un loc de muncă. Noile noastre colege,
Mihaela Coman și Mădălina Tache sunt
primele femei olar de pe Valea
Buzăului.

 5 artiști în rezidență care au susținut
cursuri și ateliere și au făcut schimb de
experiență

Școala de Olărit de la Colți cu porțile
deschise - două zile menite să prezinte
programul de educație culturală al Școlii
de Olărit prin demonstrații de olărit,
ateliere și expoziție de produse realizate,
și să sublinieze necesitatea protejării,
valorificării și promovării patrimoniului
cultural local 



TURISM RESPONSABIL

Casa construită în stil tradițional pe versantul

opus cu cel al așezărilor rupestre este un

exemplu de bune practici în ceea ce privește

dezvoltarea unui proiect turistic care se aliniază

cu principiul responsabilității și sustenabilității

luând în considerare specificul și valorile zonei. 

Deschisă în iulie 2021, casa de oaspeți a creat 2

locuri de muncă adiționale pentru localnici,

susține micii producători locali prin servirea

preparatelor luate de la aceștia și, prin

veniturile realizate, susține parte din activitatea

Centrului de Artă cu toate proiectele

desfășurate. 

ALUNIȘ RETREAT



TURISM RESPONSABIL

În perioada iunie-septembrie am organizat

drumeții în zonă ghidate de Daniela Cîrstian,

ghid local autorizat și localnică din Colți. 

Turiștii au descoperit cadrul natural și atracțiile

zonei precum și istoria și poveștile locale:

așezările rupestre, vechile vetre acum părăsite

ale satelor, minele de chihlimbar, formațiuni

geologice. 

Drumețiile au ca scop promovarea atracțiilor

zonei  și sublinierea importanței păstrării și

respectării naturii.

TÂRG DE MIERE
În iunie am găzduit "Dulce ca mierea", primul

târg de miere și produse tradiționale de la

producătorii montani buzoieni la Aluniș. 

DRUMEȚII 



"PENTRU A NE PĂSTRA CULTURA,  TREBUIE SĂ
CONTINUĂM SĂ O CREĂM."  JOHAN HUIZINGA

Odată cu uitarea tradițiilor și meșteșugurilor locale,

comunitățile se distanțează tot mai mult de moștenirea

culturală, zonele își pierd specificul și atracția ca destinație

turistică.

Prin reînnodarea meșteșugurilor, tradițiilor și susținerea

artizanilor locali, ajutăm la crearea unui brand local care să

contribuie la dezvoltarea comunității în acord cu specificul

și valorile zonei. 



TABĂRA DE ȚESUT

În iulie 2021 am repornit primul război de țesut în Colți

după 30 de ani printr-o tabără de 7 zile menită să readucă

în atenție acest meșteșug și să implice activ localnicele.

Femeile din sat au condus atelierele de țesut la război,

scărmănat și tors lâna și au împărtășit cursanților

cunoștințe și povești din lumea satului.

Invitatul special al evenimentului a fost doamna Amelia

Papazisu, Tezaur Uman Viu (UNESCO) care a susținut un

atelier de țesut la război vertical.

REVITALIZAREA TRADIȚ I ILOR



Început în iunie  2021, proiectul își propune reînnodarea tradiției

ceramicii buzoiene și revitalizarea meșteșugului olăritului pe Valea

Buzăului. Școala de Olărit de la Colți presupune:

Construcția și deschiderea casei de rezidență a școlii - primul atelier de

acest gen din zonă deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de

rezidență și școală, model de bune practici pentru dezvoltarea turistică a

zonei, reper cultural local și punct de atracție turistică.

Lucrările de construcție au început în vara 2021 și la momentul

finalizării (2022) casa va dispune de 6 camere și atelier de olărit, pictură,

sculptură și activități creative. Proiectul prevede o casă cu design

tradițional  care combină elemente de tehnologie modernă și inovație

pentru randament termic cu un impact cât mai redus asupra mediului.

Începând cu septembrie 2021 atelierul Școlii de Olărit funcționează în

sediul Centrului de Artă Aluniș, iar în luna octombrie a fost achiziționat,

cu ajutorul Cercului Donatorilor Fundației Comunitare Buzău, un cuptor

de ardere pentru ceramică. 

REVITALIZAREA TRADIȚ I ILOR



Documentarea și crearea liniei identitare de patrimoniu pentru

ceramica de Colți și integrarea acesteia în circuitul comercial. 

În septembrie 2021, alături de artiștii Smaranda Isar și Victor

Costache, am început procesul de documentare a ceramicii vechi,

din epoca precreștină până la cea recentă realizată de ultimii

meșteri olari din zonă, pentru a recrea linia identitară de

patrimoniu cultural local a acesteia și a o folosi drept bază de lucru

pentru tot ce va fi creat la Colți.

În decembrie 2021, cele două doamne olar care urmează cursurile

de formare profesională a programului nostru de educație culturală

au început lucrul la ceramica de Colți. Obiectele de artă create aici

vor fi promovate împreună cu moștenirea local culturală printr-o

serie de expoziții în țară, în mediu online și introduse în circuitul

comercial.

REVITALIZAREA TRADIȚ I ILOR



CAMPANII DE PROTECȚIA MEDIULUI
În 2021 am desfășurat două campanii de informare și ecologizare în

zonă. 

Tu ce vrei să lași în urmă

Campanie începută în 2020 și continuată în primăvara 2021 cu

acțiuni de ecologoizare și  sensibilizarea populatiei din mediu rural,

asupra importantei conservarii si protejarii naturii. Campania a fost

preluată apoi de mai multe grupuri de inițiativă și ONG-uri care au

replicat-o în localitățile lor (Berca, Vernești, Grăjdana, Lopătari sunt

doar câteva exemple). 

 

Viitoruri curate! Nu viituri murdare!

În vara 2021 proiectul a câștigat unul dointre granturile programului

"Cu Apele Curate" desfășurat de Asociația Mai Mult Verde și finanțat

de Lidl România. Proiectul, care se întinde pe un an de zile,

presupune o soluție tehnică (sistem automat de colectare deșeuri pe

cursuri de apă) și o amplă campanie de informare și educare în ceea

ce privește gestionarea responsabilă a deșeurilor. 

PROTECȚ IA  MEDIULUI



achiziționarea a două sisteme colectoare de deșeuri pe

cursuri de apă tip barieră plutitoare de la un producător

român reușind astfel să stimulăm producătorii români și să

reducem amprenta de carbon a proiectului (versus import)

am instalat două bariere colectoare pe râul Buzău, una la

Pătârlagele (acțiune desfășurată împreună cu Mai Mult

Verde) și una la Păltineni, Nehoiu (acțiune independentă)

organizarea a două acțiuni de ecologizare (Pătârlagele și

Pănătău) în care s-au strâns aprox 1196kg deșeuri dintre care

800kg deșeuri din plastic

implicarea activă numeroși voluntari și autorități locale în

proiect (Consiliul Județean Buzău, IPJ Buzău, Apele Române

Buzău, Inspectoratul Școlar Buzău, Primăria Pătârlagele,

Primăria Nehoiu etc)

activități educative în școli și licee de pe Valea Buzăului

Viitoruri curate! Nu viituri murdare! în 2021:

PROTECȚ IA  MEDIULUI



ASOCIAȚ IA CENTRUL DE ARTĂ  ALUNIȘ

O B I E C T I V E  2 0 2 2
       Suntem mândri și recunoscători pentru tot ce am reușit să realizăm în 2021 și privim cu entuziasm către
2022.  Ce avem în plan: 

Continuarea seriei de evenimente de artă
și cultură la sediul Centrului de Artă cu
focus pe moștenirea culturală a
comunității locale (obiceiuri, tradiții,
artizani) și extinderea acestora la nivelul
Ținutului Buzăului.

Continuarea atelierelor gratuite pentru
copii aflați în dificultate și extinderea
acestora către alte ONG-uri care deservesc
aceiași beneficiari.

EDUCAȚIE CULTURALĂ

Finalizarea construcției casei de rezidență
a Școlii de Olărit de la Colți.

REVITALIZAREA TRADIȚIILOR

Femeile olar vor începe să producă
ceramică de Colți (pe care o vom
introduce în circuitul comercial) și vor
susține ateliere.

Școala de Olărit de la Colți va deveni
autosustenabilă financiar și va crea încă
două locuri de muncă pentru localnici. 

1 2



ASOCIAȚ IA CENTRUL DE ARTĂ  ALUNIȘ

       
3 4

Dezvoltarea unui proiect de agroturism și
deschiderea Camping Aluniș, ambele creând
locuri de muncă adiționale pentru localnici. 

TURISM RESPONSABIL

Realizarea unor grădini de permacultură, într-
un proiect de dezvoltare 360 grade, care va
servi drept:

        - sursă de alimentație sănătoasă (singura în
         regim comercial pe o rază de 70 km)
        -exemplu de bună practică, replicabilă în
         comunitate
        -școală de educație alimentară pentru copii
        -va genera 2 locuri de muncă pentru localnici 

Continuarea proiectului Viitoruri curate! Nu
viituri murdare! prin instalarea unei bariere
colectoare adiționale, desfășurarea de acțiuni de
ecologizare și informare a populației despre
importanța colectării selective a deșeurilor și
protejarea cadrului natural. 

PROTECȚIA MEDIULUI

5

Creșterea numărului de angajați
(specialiști+localnici)
Dezvoltarea echipei prin participarea la cursuri
și traininguri specializate. 

DEZVOLTAREA ECHIPEI



Generozitatea ta face lucrurile posibile!

Activitatea centrului și toate proiectele desfășurate se
bazează în mare parte pe ajutorul financiar al oamenilor de
bine. 

donații directe

sponsorizări, redirecționează 20% din impozitul pe profit
achiziționând produse din magazinul nostru (online și fizic)
rezervând cazare la Aluniș Retreat

Poți sprijini acțiunile centrului prin:

Centrul de Artă Aluniș 
IBAN: RO39BTRLRONCRT0546042801 

CIF 43465816

Cum te poți implica



CONTACT
 

www.alunis.ro
iulia@alunis.ro
0720 033 903
fb @alunisart

instagram@alunis_art_center
instagram@scoala_de_olarit_colti

Aluniș 39, Colți, Buzău


