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Misiune
ACIA susține tinerii din România în identificarea celor mai bune alegeri alimentare pentru
sănătate, sustenabilitate, protejarea mediului și a animalelor.

Viziune
ACIA creează o lume în care valorile oamenilor de iubire și compasiune față de toate ființele
se reflectă în toate activitățile acestora, inclusiv alegerile alimentare.
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Inspirat de programele de succes Humane Education și
condus de dorința de a aduce o schimbare în jur, cu
ajutorul educației prin compasiune - concept adoptat din
învățăturile ahimsa despre non-violență - am co-fondat
ACIA, organizând primele evenimente în 2019. De
atunci mă simt împlinit și entuziasmat de a conduce
programul principal „În spatele farfuriilor”.

„În spatele farfuriilor” este programul educațonal dezvoltat
de ACIA. Un eveniment durează aproximativ 2 ore și are
două părți de 50':
 - în prima parte, studenții urmăresc un videoclip informativ
de 25 de minute despre impactul agriculturii industriale
asupra mediului, animalelor și muncitorilor
 - în a doua parte, elevii sunt încurajați să se angajeze într-o
discuție de grup și să-și exprime opiniile cu privire la
problemele pe care le-au văzut și să vină cu idei despre cum
să rezolve problemele atât la nivel individual, cât și la nivel
sistemic.
Evenimentul include o pauză de 15 minute cu degustare de
aperitive vegane de la sponsorii noștri.

Manager proiect

"În spatele farfuriilor"

 Teodor Vasile - project
manager

https://www.facebook.com/teodor.vasile.20
https://www.linkedin.com/in/teodor-vasile-710bb159/
https://www.facebook.com/teodor.vasile.20


677
participanți la evenimente

7
instituții noi în program

21+ de cadre didactice
implicate

23
de evenimente

83%
aprecieri pozitive
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REALIZĂRI ÎN 2021
Majoritatea celor care declară că urmează o alimentație plant-based sunt persoane sub 35
de ani, conform studiilor. Este o provocare să faci o schimbare majoră în alimentație, dar
tinerii, deschiși să vadă problemele din actuala industrie alimentară și dornici să încerce o
nouă cale, sunt speranța noastră că viitorul poate fi mai etic când vine vorba de nutriție. De
aceea, ACIA continuă programul ”În spatele farfuriilor” dedicat elevilor și studenților. 

PROGRAMUL ”ÎN SPATELE FARFURIILOR”

București: 156
Iași: 218
Cluj Napoca: 303

93 de ore în total
83% dintre evenimente
s-au desfășurat fizic
(17% online)

Nota 4.7 (din 5) acordată
facilitatorilor de către
participanți



86%
din participanți declară
că își vor îmbunătăți dieta

-1132 KG

cantitatea de carne 
redusă lunar

-803 BUC

cantitatea de ouă 
redusă lunar

-236 LITRI

cantitatea de lapte 
redusă lunar
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IMPACT PRIN EDUCAȚIE

8% vor să devină
complet vegetarieni sau

vegani
 

CÂT DE MARE ESTE IMPACTUL EVENIMENTELOR?

-70 KG

cantitatea de 
brânzeturi redusă

lunar

Notă: Formula de calcul a cantităților estimate ia în
considerare detaliile furnizate de participanți legate de
frecvența de eliminare din dietă a fiecărei grupe de
alimente și consumul lunar mediu al unui român conform
datelor publicate de INS. 

Calculele pentru apă, pământ, CO2 se bazează pe
numărul total de zile vegetariene sau vegane/săptămâna
pe care participanții sunt dispuși să le încerce. Estimările
sunt generate cu ajutorul vegan.rocks/app/calculator

-243.592 L -190 MP

suprafață de 
teren salvată
lunar

apă economisită
lunar

-576 KG

dioxid de carbon
redus lunar



TESTIMONIALE
”Mi-a deschis ochii și mi-a adus la cunoștintă
informații pe care nu le știam. Voi face cu siguranță o
schimbare după această prezentare.” (David)

”Mi-am dat seama că o singură masă cu carne
înseamnă o viață luată” (Nunito)

”Nu știam ca a mânca produse animale poate avea atât
de multe efecte negative asupra mediului” (Ancuța)

”M-a făcut sa empatizez mai mult cu animalele, care
sunt sacrificate și ținute in condiții foarte greu de
imaginat, doar pentru a ne furniza hrană nouă,
oamenilor.” (Delia)

“Este foarte bine ca realitatea să fie cunoscută de copii
și adolescenți. Și nu numai. Faceți un lucru foarte bun!
Continuați! Mult succes! (Elena Popa, profesoară
Geografie, Colegiul Național Ion Creangă)

“Veganismul este viitorul sănătății și al unui stil de
viață cu grijă pentru mediu.Toți cei care promovează
veganismul trebuie susținuti și încurajați! Mult succes
în continuare și la cât mai multe prezentări cu efecte…
vegane.“ (Valentina-Mariana Mănoiu, Conf. Dr.
Facultatea de Geografie, Universitatea din
București)

“Felicitări pentru inițiativa voastră! Am apreciat
împreună cu elevii această dorință a asociației voastre
de a schimba mentalități și de a promova un tip de
alimentație sănatos, prin conștientizare. Mult succes și
sperăm să mai putem colabora și pentru informarea
generațiilor următoare!” (Doina Nicoleta Georgescu,
profesoară Balet, Liceul de Coregrafie “Floria
Capsali”)
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2021 ÎN IMAGINI
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ÎN SPATELE
FARFURIILOR ...

VIDEO ÎN SPATELE
FARFURIILOR ... PAUZĂ DE DISCUȚIE

 DISCUȚIE DE GRUP DISCUȚIE DE GRUPDEGUSTARE ALIMENTE

FESTIVALUL FEREASTRĂ
CĂTRE ȘTIINȚĂ

FESTIVALUL ECOLORA STAND @ VEGFEST



1947 RON

SUPORT FINANCIAR

Teo

62 915 RON 
& 1000 USD

Granturi din partea a 3
organizatii

23 de donatori
individuali
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Suntem recunoscători tuturor celor 23 de donatori individuali 
și celor 3 organizații care ne-au oferit granturi pentru a ne desfășura activitatea 

pe parcursul  anului 2021.



SPONSORI MOSTRE ALIMENTARE

RESURSE UMANE ȘI
COLABORATORI

EVENIMENTE ȘI
ORGANIZAȚII PARTENERE

Festivalul VegFest Iași, cu sprijinul Asociației
Veganilor din România
Parteneriat cu Ambasada Sustenabilității din
România (membri ai Coaliției Ro Sustenabilă)
Discursuri în cadrul festivalurilor Ecolora și
Fereastră către știință

6 voluntari activi (Alexandra, Alina,
Catalin, Cristina, Flori, Anca)

2 membri permanenți

Oleg Teo

PARTENERI

Magazin ZERO Waste
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Colaboratori

 Kayaprint



CANTINA
E COol

SUSȚINEM
MISIUNEA
50BY40.ORG

CE URMEAZĂ?

Vrem să lansăm un program
prin care să susţinem
disponibilitatea în fiecare
cantină care aparține unui liceu
sau universitate a unui meniu 
 de post/vegan și nutritiv.

Susținem introducerea unei
materii obligatorii în programa
școlară pentru a educa tinerii
privind alimentația sustenabilă și
etica nutrițională.

Misiunea 50by40 este
reducerea cu 50% a consumului
de produse cu ingrediente de
origine animala pana in 2040

ÎN SPATELE
FARFURIILOR ...

Pentru semestrul 2, vom
ajunge la 3.500 de noi
beneficiari cu programul "În
spatele farfuriilor"
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CURS DE
NUTRIȚIE 
SUSTENABILĂ


