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Asociația Young Initiative (AYI) este o organizație 
nonprofit înființată în 2009 care le oferă copiilor și 
tinerilor instrumentele educaționale necesare pentru 
a se dezvolta personal și profesional, astfel încât să 
contribuie eficient la construirea României de mâine.
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MISIUNE
Misiunea noastră este să contribuim la 
dezvoltarea personală și profesională a 
tinerilor și copiilor, precum și la educația 
și cultura acestora, cu precădere cea  non-
formală,  astfel încât aceștia să își poată croi 
o carieră care să corespundă potențialului 

Viziunea noastră este ca tinerii și copiii 
din România să fie participanți activi în 
societate și să aibă o educație completă, 
atât prin mijloace formale, dar mai ales 
non-formale, care să le asigure o carieră 
corespunzătoare potențialului lor.

VIZIUNE
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- Organizații non-profit care schimbă prin poveștile lor România în 
fiecare zi
- Copii institutionalizați (abuzați, abandonați, neglijați) din 
Sectorul 4, București (Centrul Primire Urgențe Copil Abuzat Sector 
4)
- Copii și tineri plasați în apartamentele de tip familial din cadrul 
Centrului Sf. Spiridon din Sectorul 4 București
- Tineri cu oportunități reduse din licee bucureștene
- Elevi, studenți și tineri profesioniști

 - Operăm Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit, 
sprijinind zeci de ONG-uri din România în dezvoltarea lor
- Oferim instrumente inovatoare pentru dezvoltarea ONG-urilor din 
România prin educație: curs online format MOOC, board game de 
planificare strategică RePlan;
- Organizăm săptămânal ateliere educaționale pentru copiii și 
tinerii institutionalizați din Sectorul 4 (alfabetizare, lectură, IT, 
animație socio-culturală, sprijin la teme)
- Oferim tinerilor bucureșteni un spațiu de petrecere a timpului 
liber în sufrageria publică BiblioLounge din Biblioteca Ion Creangă
- Găzduim voluntari internaționali (EVS) cu sprijinul UE pentru a 
promova voluntariatul și educația non-formală 
- Participăm la și organizăm mobilități internaționale pentru tineri 
și lucrători de tineret cu sprijinul UE
- Organizăm workshop-uri și training-uri pentru tineri pentru 
dezvoltarea lor personală și profesională

Cum contribuim la construirea 
României bazată pe educație

cu cine lucrăm?

ce facem?



Anul 2016 va rămâne cel mai probabil în 
memoria noastră ca fiind unul istoric pentru 
întreaga planetă. Schimbările profunde care 
au iesit la suprafață în 2016 se vor resimți 
de acum înainte mulți ani, arătând cât de în 
urmă suntem la capitolul educație, implicare 
civică, gândire critică și “lifelong learning”, nu 
doar în România, ci și în restul lumii. 

Unele studii arată că peste 70% din locurile 
de muncă actuale vor dispărea în cel mult 
20 de ani. Avansul tehnologic ne va prinde 
din urmă, ceea ce este un lucru în general 
pozitiv, dar suntem oare pregătiți din punct 
de vedere educațional ca societate pentru ce 
urmează? Sintagma “învățare pe tot parcursul 
vieții” a avut de-a lungul timpului un caracter 
mai degrabă boem, fiind privită mai degrabă 
ca o chestiune elitistă sau care dădea bine 
în lucrările academice. Însă în timpurile 
noastre și mai ales în anii următori, va trebui 
să transformăm această sintagmă într-una de 
zi cu zi și să conștientizăm că numai astfel 
vom putea să evităm o viitoare posibilă criză 
a locurilor de muncă. Pentru acest lucru 
este însă nevoie de o regândire profundă a 
sistemului educațional și o acceptare de către 
fiecare dintre noi a faptului că educația nu se 
(mai) termină când absolvim facultatea. 

În AYI privim cu mult optimism și cu multă 
energie spre viitor și ne dorim să fim acolo 
pentru a inova, pentru a sprijini prin educație 
copii, tineri și ONG-uri, în special pe cei cu 
oportunități reduse. Dar să privim puțin și 
spre trecut, spre anul 2016, care pentru AYI 
a însemnat o continuare a dezvoltării și mai 
ales, un an al inovării. 

Am lansat primul curs Massive Open Online 
Course (MOOC) dedicat ONG-urilor și primul 
în limba română, precum și primul board 
game de planificare strategică pentru 
ONG-uri, RePlan. Jocul s-a transformat în 
prima inițiativă de antreprenoriat social a 
Asociației, ce sprijină acum Centrul pentru 
Managementul Organizațiilor Nonprofit și îl 
face sustenabil. 

Am sprijinit cu ajutorul voluntarilor noștri 
peste 56 de copii instituționalizați din 
București, dar am și consolidat proiectul 
BiblioLounge, oferind tinerilor un spațiu 
creativ de învățare în inima Bucureștiului.

Iar rezultatele noastre au ajuns până 
în Norvegia, unde ne-am dus să vorbim 
despre educația pentru ONG-uri și am 
primit un feedback extraordinar din partea 
organizațiilor de acolo, reușind astfel să 
consolidăm și imaginea României în sector. 
Nu ne-am oprit aici însă cu implicarea 
europeană, având în 2016 un numă record 
de tineri trimiși în mobilități europene prin 
programul Erasmus+, nu mai puțin de 109. 

2016 a însemnat pentru noi și anul în care 
am început să ne implicăm în dezvoltarea 
de politici publice, pentru că ne pasă de cum 
se dezvoltă comunitatea și este nevoie de 
expertiză și sprijin în acest domeniu din partea 
societății civile. Ne-am implicat coninuu 
în consultările Ministerului Tineretului, dar 
am și lansat primul Grup de Lucru pentru 
Tinerii Fără Adăpost din România, care 
în 2017 lansează primul White Paper cu 
privire la tinerii fără adăpost și îl prezintă în 
Parlamentul European.

Toate acestea și multe altele au fost posibile 
datorită unei echipe dedicate, care pune 
pasiune în tot ceea ce face și care face tot 
posibilul să lucreze în permanență la cele mai 
înalte standarde. Este o echipă de care sunt 
foarte mândru și care își dorește cu adevărat 
să aducă o schimbare pozitivă în România.

Pentru o detaliere a activității noastre din 
2016 vă invit să citiți în continuare Raportul 
nostru, care și anul acesta are foarte multe de 
spus.

Doresc să le mulțumesc tuturor celor care  
au fost alături de AYI, celor care au stat în 
spatele tuturor rezultatelor pe care le vedeți 
în aceste pagini și care zi de zi contribuie la 
construirea unei Românii bazate pe educație.

Răzvan-Victor Sassu

Președinte

MESAJUL PREȘEDINTELUI
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REZULTATE 2016

109
2

Premii Naționale 
câștigate

tineri trimiși în 
mobilități europene 

Erasmus+

manageri de 
ONG-uri 

membri CMON

1
Primul board game de 
planificare strategică 
pentru ONG-uri lansat 

comercial: RePlan 260

evenimente 
găzduite în 

CMON

465
cursanți
 la cursul 

MOOC

2000+

6
Voluntari EVS 

găzduiți
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Toolbox Digital pentru 
ONG-uri lansat

carte lansată de unul 
dintre voluntarii EVS

3
consultări cu tinerii 

organizate

31
participanți din 5 

țări la schimbul de 
tineri Stay Human

56+
copii și tineri 

instituționalizați 
beneficiari ai programelor 

noastre educaționale

1
vizită de studiu 

organizată în Oslo cu 
finanțare norvegiană

120
beneficiari direcți 

ai voluntarilor 
europeni 1

1
6

Primul curs online 
în format inovator 

MOOC pentru ONG-
uri lansat

1
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CE SERVICII OFERIM?
Pentru tineri
- Oportunități de voluntariat într-o gamă largă de programe;
- Posibilitatea de a participa la mobilități europene educaționale 
de scurtă durată în țări ale Uniunii Europene și din vecinătatea 
acesteia;
- Posibilitatea de a pleca ca voluntar în altă țară europeană prin 
Serviciul European de Voluntariat;
- Acces gratuit în BiblioLounge, sufrageria publică a tinerilor și 
spațiu de învățare și de petrecere creativă a timpului liber;

Pentru ONG-uri și comunitate

- Spațiu gratuit pentru evenimente în Centrul pentru Managementul 
Organizațiilor Nonprofit;
- Promovarea poveștii ONG-ului și voluntarilor prin blogul național de 
voluntariat Blogunteer.ro;
- Bibliotecă ONG cu peste 200 de volume despre managementul ONG-
urilor, leadership și dezvoltare personală;
- Primul curs online în format inovativ MOOC cu tematica 
managementului sustenabil al unui ONG;
- Cursuri și seminarii pe diverse tematici legate de managementul 
ONG-urilor;
- Primul board game de planificare strategică pentru ONG-uri, RePlan;

Pentru grupurile dezavantajate
- Workshop-uri educaționale de alfabetizare, IT, animație, lectură;
- Platformă de donații și sprijin on-the-spot pentru probleme 
comunitare importante;
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Empowering people 
through education

pe 3 direcții
de acțiune

educație și sprijin pentru 
copii instituționalizați și 

grupuri defavorizate

SOCIAL

educație și oportunități 
pentru tineri, în România 

și Europa

TINERET

NGO Development - 
educație și dezvoltare 
pentru ONG-uri mici și 

medii

ONG
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56+

EDUCAȚIE PENTRU 
COPIII INSTITUȚIONALIZAȚI

opiii și tinerii din centrele de 
plasament din București visează și 

ei la o viață normală și la o educație 
pe măsură. Mulți dintre ei își doresc 
să învețe, să meargă la școală, să 
demonstreze că și ei sunt copii normali 
ca și ceilalți. Unii reușesc, pentru alții 
însă totul rămâne la stadiul de vis. 

Mai mult decât atât, o parte pornesc cu 
stângul încă de mici din cauza lipsei 
stimulentelor cognitive. Pentru a se 
putea dezvolta normal, orice copil are 
nevoie de grijă și de stimulente încă 
din primul an de viață. În primii ani i 
se dezvoltă creativitatea, spiritul de 
inițiativă, independența, gândirea. 

Din lipsă de personal și de resurse 
financiare, uneori se întâmplă ca 
micuții să nu poată beneficia de toate 
aceste lucruri, ceea ce îi poate afecta 
puternic în viitor. Și nu doar pe ei, ci 
întreaga comunitate în care urmează 
să activeze.

Pornind de la această ipoteză, 
Asociația Young Initiative și-a propus 
începând cu anul 2010 să devină un 
furnizor complementar de servicii 
educaționale pentru copiii și tinerii din 
centrele de plasament din București, 
preponderent în Sectorul 4. Astfel, în 
parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 4 București (DGASPC Sector 4), 
organizăm de aproximativ 4-5 ori pe 

săptămână activități educaționale pentru copiii 
abuzați, neglijați, abandonați și pentru cei aflați în 
apartamentele de tip familial. 

Pentru ei am pornit 2 programe educaționale: 
Punți către cunoaștere (din 2010) și Click&Know 
(din 2012). 

În cadrul “Punți către cunoaștere” am pus bazele 
unui Centru de Lectură și Educație Non-Formală, 
unde cei peste 20 de voluntari ai proiectului 
organizează activități de Alfabetizare, Lectură 
Animație și IT pentru copiii abuzați și neglijați 
din Sectorul 4. Proiectul a fost pornit cu sprijinul 
financiar al Fundației IREX. 

În anul 2015 am decis unificarea tuturor 
activităților sociale într-un program unic: “Punți 
către cunoaștere”. Am făcut acest lucru pentru a 
eficientiza activitățile și pentru a putea avea un 
impact sporit. De asemenea, am extins proiectul 
în 3 locații din Sectorul 4, care primesc astfel 
sprijin continuu prin intermediul voluntarilor 
noștri: Centrul Primire Urgențe Copil Abuzat, 
Adăpostul pentru Copiii Străzii, Centrul Sf. Spiridon 
(apartamente de tip familial).

Voluntarii români și cei europeni veniți prin 
proiectul Knowledge Builders organizează astfel 
ateliere deosebit de necesare copiilor, menite să 
le dezvolte creativitatea și abilitățile cognitive, dar 
și să îi învețe limbi străine sau să îi ajute la teme.

Programul funcționează în același timp și ca 
platformă umanitară pentru beneficiarii centrelor, 
conectând donatorii cu copiii și creând premisele 
existenței unui număr deosebit de mare de donații 
pentru beneficiari. 

copii și tineri din centrele de 
plasament și apartamentele 

sociale au beneficiat 
de programele noastre 
educaționale în 2016

ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE PENTRU 
O FUNDAȚIE EDUCAȚIONALĂ SOLIDĂ

C
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Am înființat un Centru de 
Lectură și Educație Non-Formală, 
un centru multimedia și am 
pus bazele unui program de 
voluntariat dedicat.

Începând din noiembrie 
2010, pe durată 
nedeterminată. 

Creșterea gradului de acces la 
cultură, educație și tehnologie 
pentru copiii instituționalizați 
din Sectorul 4. 

10-30 de copii abuzați, 
neglijați ori abandonați 
din Centrul Primire 
Urgențe Copil Abuzat 

Organizăm de 4-5 ori 
pe săptămână activități 
educaționale pentru copiii 
instituționalizați.

Peste 120 de voluntari implicați. 
Peste 825 activități derulate. 
Sute de donații facilitate. 
Mii de zâmbete aduse.

ce am făcutdurată

scop grup-țintă

ce facemcifre 

PUNȚI CĂTRE CUNOAȘTERE

În 2017 proiectul va intra într-un proces de regândire și inovare, 
pentru a crește impactul asupra copiilor și pentru a răspunde nevoilor 
reale, în continuă schimbare, ale beneficiarilor.

SPRIJINĂ PROIECTUL ȘI CONTRIBUIE 
ȘI TU LA EDUCAȚIA ACESTOR COPII

EDUCAȚIE PENTRU COPIII INSTITUȚIONALIZAȚI

12 copii abandonați sau cu 
probleme social-economice 
din Adăpostul pentru Copiii 
Străzii Sector 4

30+ copii plasați în 
apartamente de tip 
familial din cadrul 
Centrului Sf. Spiridon
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Aplicând principiul fundamental “housing 
first”, proiectul trage un important semnal 
de alarmă asupra problematicii tinerilor fără 
adăpost. Neavând propriul spațiu locativ, 
acestora li se blochează în mod automat 
accesul la educație și la piața muncii, ceea 
ce  le împiedică dezvoltarea personală și 
profesională. Deseori tinerii fără adăpost 
nici nu sunt priviți ca fiind o prioritate, 
fiind deseori ignorați. Mai mult, în unele 
țări europene chiar se neagă existența 
persoanelor fără adăpost la nivel oficial.

Identificarea, dezvoltarea, analizarea 
și diseminarea de metode inovatoare 
pentru sprijinirea tinerilor fără adăpost 
din Europa.

 3 ani (2014-2017)

Uniunea Europeană, prin intermediul 
programului Erasmus+.

- Proiectul este coordonat de Jugendbildung Hamburg (Germania), partenerii fiind 
Asociația Young Initiative (România), Futuro Digitale (Italia), precum și 2 organizații 
din Turcia și una din Belarus;
- Fiecare partener realizează o cercetare locală asupra problematicii tinerilor 
fără adăpost, identificând în special bune practici și formulând recomandări către 
autoritățile competente;
- Rezultatele fiecărei cercetări vor fi făcute publice în cadrul unor conferințe locale în 
fiecare țară parteneră, iar la nivel european vor fi prezentate în Parlamentul European;

OVERHOPE
ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA

context

finanțator

scop

durata

Ce se întâmplă în cadrul proiectului?
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SPRE O POLITICĂ PUBLICĂ PENTRU 
TINERII FĂRĂ ADĂPOST DIN ROMÂNIA

În 2016 am ajuns la concluzia 
că atunci când vrei să rezolvi o 
problemă socială, trebuie să mergi 
către cei care lucrează zilnic în 
domeniu. Așa că am făcut un apel 
public și am pus bazele primului 
Grup de Lucru pentru Tinerii Fără 
Adăpost, care în perioada noiembrie 
2016 - aprilie 2017 a lucrat intens 
pentru Carta Albă a Tinerilor Fără 
Adăpost din România. Documentul 
va fi lansat în luna mai 2017 și 
prezentat inclusiv în Parlamentul 
European.

Grupul de Lucru pentru 
Tinerii Fără Adăpost

ministere

autorități locale 
de asistență 
socială

ONG-uri

cu reprezentanți din

3

7

10

1
White 
Paper

cu probleme tinerilor fără 
adăpost și soluții concrete 

pentru fiecare, în luna 
mai 2017

15



SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII 
ONG-URILOR PRIN EDUCAȚIE

Educația privește nu doar indivizii,  ci și organizațiile, 
inclusiv cele nonprofit. Iar aici ea este cu atât 
mai necesară cu cât dezvoltarea unei organizații 
prin educație duce mai departe la dezvoltarea a 
zeci, poate sute de persoane, în timp. Iar România 
are nevoie critică de măsuri pentru a sprijini 
dezvoltarea educației manageriale în rândul ONG-
urilor. Foarte multe fapte bune pot fi irosite, în 
lipsa unei educațiie corespunzătoare a grupurilor 
de inițiativă.

Am pornit la drum în această direcție în 2015 
bazându-ne pe statistici și cercetări preponderent 
interne, însă realitatea a fost copleșitoare. Ne-am 
dat seama cât de multe organizații sunt în fiecare 
colț al României care au misiuni extraordinare, 
care vor și pot să schimbe în bine comunitățile lor 
și până la urmă, vor să facă fapte bune pentru cei 
care au nevoie. Dar în același timp am realizat și 
cât de mare este nevoia de dezvoltare și educație 
managerială. Fără această educație și fără 
instrumentele aferente, există riscul ca în multe 
cazuri să rămână doar intenția de a face fapte bune, 
rezultatele făcându-se remarcate prin absență. 

În același timp, este foarte important să vorbim 
despre sustenabilitatea ONG-urilor din România. 
Cu o rată de 10% din ONG-uri care dispar anual, 
putem spune un singur lucru: E timpul pentru 
sustenabilizare! Impactul unei organizații poate 
fi considerabil într-un an de activitate derulată de 
către un mic grup de voluntari dedicați, dar este 
incomparabil cu cel ce poate fi obținut în condițiile 
existenței unei organizații care va fi acolo și peste 
10 ani și va sprijini comunitatea, răspunzând 
proactiv la nevoile existente.

Pentru AYI, sprijinirea ONG-urilor prin educație a 
devenit începând cu anul 2015 o direcție și prioritate 
strategică, care a început prin înființarea și operarea 
Centrului pentru Managementul Organizațiilor 
Nonprofit. Ne propunem să dezvoltăm acest Centru 
ca o comunitate a ONG-urilor, un punct comun de 
întâlnire, dar și de învățare și dezvoltare.

Pentru că singuri putem schimba o comunitate. 
Dar împreună putem schimba o țară. 

Asociația Young Initiative sprijină ONG-urile românești prin intermediul Centrului pentru 
Managementul Organizațiilor Nonprofit (CMON), care oferă gratuit spațiu de evenimente și 
întâlniri, curs inovator în format MOOC de managementul ONG-urilor, bibliotecă ONG cu peste 
200 de volume, dar și un board game de planificare strategică pentru ONG-uri (RePlan).

Numărul ONG-
urilor din 
România care 
dispar anual*

Dintre ONG-
uri nu au 
niciun angajat

Dintre ONG-uri 
au bugete de 
sub 10.000 euro 
anual

Dintre ONG-uri 
consideră insufi-
ciente resursele 
pe care le au la 
dispoziție

10%

52%

49%

87%
16 www.younginitiative.org



CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL 
ORGANIZAȚIILOR NONPROFIT (CMON)

in brief
Proiectul „Management sustenabil în 
sectorul nonprofit din România” își propune 
să sprijine ONG-urile românești în procesul 
acestora de profesionalizare a practicilor 
manageriale și de sustenabilizare a 
organizației. 

În cadrul proiectului am lansat instrumente 
inovatoare pentru sectorul non-profit, cum 
ar fi primul curs online în format Massive 
Open Online Course (MOOC) din România 
dedicat ONG-urilor, dar și primul board 
game de planificare strategică pentru ONG-
uri, RePlan. 

finanțat de parteneri

servicii

Spațiu gratuit 
pentru întâlniri și 
evenimente

Board game de planificare 
strategică pentru ONG-uri, RePlan

Bibliotecă ONG și Rețea de 
Formatori care oferă training-uri 
și seminarii gratuite

Curs online 
inovator în 
format MOOC

membri
265

cursanți 
MOOC

2000+

cărți
220

angajați și 
voluntari 
formați

180

17



RePlan
PRIMUL BOARD GAME DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU ONG-URI

management-ong.ro/replanAflă mai multe și 
comandă RePlan la

“E foarte fain că sarcinile sunt combinate, și mai creative, de destindere, de 
cunoaștere, dar și cele care abordează discuții serioase, despre valori, momente 
dificile sau momente-cheie dintr-o organizație și cum ar aborda fiecare acea 
situație. E clar că dă de gândit și că provoacă membrii unei organizații să își pună 
anumite probleme.”
       Corina Pintea, Director Executiv Pro Vobis

Fondurile obținute din vânzarea RePlan sprijină 
continuarea proiectului CMON și oferirii serviciilor 
educaționale pentru peste 200 de ONG-uri din 
România.
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Cum proiectul CMON s-a dovedit 
a fi un succes real în cadrul 
sectorului ONG, am aplicat la 
Fondul pentru Relații Bilaterale 
pentru a disemina către ONG-
urile de acolo proiectul și pentru 
a vedea împreună cum putem 
transforma CMON într-un proiect 
sustenabil, care să continue și 
după încheierea finanțării.

Creșterea sustenabilității 
CMON prin colaborare 
bilaterală România-Norvegia 
bazată pe transferul de 
cunoștințe și bune practici.

Februarie - Mai 2016

context scop

durata

COMUNICARE PENTRU SUSTENABILITATE
DIN BUCUREȘTI ÎN OSLO

finanțat de

1
Vizită de 
Studiu

6
Angajați 

ONG 
formați

1
Toolbox

ONG
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MANAGER RELAȚII INTERNAȚIONALE, VICEPREȘEDINTE
ELIZA VAȘ

M-am alăturat AYI de curând pentru că îmi doream 
să am parte de experiența de voluntariat, să mă 
implic în alte activități pentru a-mi petrece timpul 
liber într-un mod util, să mă dezvolt personal 
și profesional, dar și să contribui la dezvoltarea 
comunității în care trăim.

Fac parte din departamentul Relații Internaționale 
și chiar dacă am o experiență scurtă în cadrul 
organizației, sunt extrem de recunoscătoare pentru 
oportunitățile apărute și posibilitățile reale în 
care am fost implicată până acum. Am avut ocazia 

să fac research privind politicile europene în 
domeniul tineretului, să fiu implicată în pregătirea 
mobilităților europene, precum și să particip într-o 
mobilitate europeană, în Olanda, care a fost o 
experiență benefică, complet nouă pentru mine și 
o ocazie foarte bună de învățare.

Îi încurajez și pe cei care nu au fost implicați până 
acum în activități de voluntariat să încerce o astfel 
de experiență! 

Simona Nedelea, Ofițer Relații Internaționale
Sunt bucuroasă să pot contribui la schimbarea României prin educație 
iar AYI mi-a oferit mediul propice în care am putut să mă implic și să-mi 
dezvolt abilitățile și pasiunile pentru cunoaștere, educație și oameni.
AYI m-a învățat că dacă ar fi să definim puterea printr-un singur cuvânt, 
acela ar fi întotdeauna “împreună” și niciodată “singur, m-a învățat să 
sper, să cred și să lupt cu toate forțele pentru construirea punților spre 
cunoaștere.

ELENA ȘELARU
OFIȚER RELAȚII INTERNAȚIONALE

În 2016, activitatea desfășurată de Asociația Young Initiative în domeniul relațiilor 
internaționale a căpătat o și mai mare relevanță, tot mai mulți tineri din România participând 
la proiectele europene proprii și ale organizațiilor partenere. Anul trecut, 109 participanți 
români au fost în peste 10 țări pentru a învăța cu ajutorul educației non-formale. 

Fie că au plecat în stagii europene de voluntariat și au avut ocazia să-și gestioneze 
singuri viața într-un alt stat european, să organizeze ateliere, să învețe o altă limbă sau să 
interacționeze cu diverse categorii de public ori în proiecte de scurtă durată, participanții 
noștri s-au întors aproape de fiecare dată mai bogați în cunoștințe, competențe și atitudini.  
Au fost în mijlocul unor experiențe de învățare interculturală, au fost provocați să vorbească 
în fața unui auditoriu aproape necunoscut (înfrângându-și emoțiile) și au aflat cum se pot 
pregăti mai bine pentru piața muncii ori pentru a-și transforma o pasiune într-un viitor job, 
cu ajutorul antreprenoriatului. 

Așa cum ei au fost diplomați informali ai României, așa și Asociația Young Initiative și-a 
consolidat profilul european, acționând ca un diplomat non-guvernamental. Am început să 
ne implicăm în activități de politici publice la nivel comunitar,  fiind membri ai grupului 
de politici de tineret (Youth Policy Group),  coordonat de YMCA Europe și vom continua să 
fim activi în zona promovării valorilor europene, deoarece credem că doar prin diversitate, 
libertate, egalitate de șanse și de gen, respect reciproc și solidaritate vom putea să 
contribuim la îmbunătățirea prezentului din care facem cu toții parte și la construirea unui 
viitor sustenabil. 
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One of the most surprising aspect of my EVS experience was my new 
point of view regarding the so-called “nationality”. I’ve always had a 
particular awareness to EU-citizenship but only going abroad for a long 
period of time gave me an unusual perspective about my “identity”.

The majority of people think that “nationality” is something fixed, clear 
and evident also for others. Well,  I need to say to these people that 
during my EVS, this belief turned upside down, completely. I have to 
admit that at the beginning I felt the cultural shock a lot: unknown 
language,  traditions,  food (for an Italian food is a vital aspect  in 
his/her life, due to the fact that for us, it has also a social side). I also 
thought that my physical aspect couldn’t mislead anybody. 

I was wrong: on the metro people asked me questions in Romanian, I 
went to the hairdresser and he thought I was from Israel,  teaching my 
native language to young adults allowed me to discover that Romanian 
and Italian have a looot in common and the most “shocking” (in good 
way) episode was when my boyfriend and I were at the supermarket 
close to my flat: we were talking in Italian and the cashier said to me: 
“I didn’t know that you can speak Italian” and I replied ” I’m Italian, 
indeed” and she: “Really? I thought you were Romanian!”.

These are just little frames of what happened during my EVS and 
thanks to them I strongly believe that an experience like this permits 
to feel  much closer to other EU countries.

ANCA CIOLACU
MANAGER PROIECT

Adela Fenichiu, Secretar General
În Young Initiative mereu se întâmplă ceva palpitant din punct de vedere 
al învățării, mereu se găsește un proiect care te provoacă și te pune în 
posturi noi și mereu se potrivesc interesele tale educaționale cu nevoia 
unui beneficiar. Poți să ajuți pe cineva, să înveți ceva și să-ți și placă, toate 
în același timp!

VOLUNTAR EVS, ITALIA
NICOLE SARTORI

M-a întrebat cineva, chiar recent, de cât timp sunt în asociație. Sunt 
aproape 5 ani. Nu m-a întrebat şi dacă merită. Aş fi răspuns da, cu toată 
convingerea. Da pentru oamenii minunați pe care i-am cunoscut, da 
pentru proiectele în care m-am implicat, da pentru tot ceea ce am învățat, 
profesional şi mai ales uman, da pentru încrederea care mi s-a oferit, în 
toți aceşti ani. Voluntariatul este grozav, iar Asociația Young Initiative este 
the place to be.
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În 2012 am lansat împreună cu Biblioteca Ion 
Creangă București un spațiu care să le permită  
tinerilor să își petreacă timpul liber într-un mod 
creativ: BiblioLounge. În 2014 am dezvoltat 
spațiul, l-am umplut de activități și am oferit și 
mai multe oportunități tinerilor care i-au trecut 
pragul. 

BiblioLounge oferă o atmosferă caldă, Wi-Fi 
gratuit, filme, cărți, oportunitatea de a lucra în 
liniște la proiectele personale, board games și 
multe altele.

Mai mult decât atât, BiblioLounge este disponibil 
GRATUIT către ONG-uri pentru a organiza 
evenimente pentru tineri.

BIBLIOLOUNGE
ATÂTEA LUCRURI PE CARE LE POȚI FACE GRATUIT. 
ÎNTR-UN SINGUR LOC.
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PartenerRealizat împreună cu Cu sprijinul financiar al

LOCAȚIE
Biblioteca Ion Creangă

Str. General Christian Tell 
nr.10, Sector 1, București

BiblioLounge este oferit 
gratuit și către ONG-uri 

pentru 
organizarea de evenimente
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Ce au făcut voluntarii  în România?

109

ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA

untem români. Suntem europeni. 
Suntem oameni. Indiferent de țara 

din care venim, suntem cu toții egali 
ca oameni și trebuie să respectăm 
diferențele interculturale dintre noi. 
Mai mult, să sărbătorim diversitatea 
culturală extraordinară pe care o vedem 
în jurul nostru și care ne poate ajuta pe 
toți să vedem lumea cu alți ochi. 

În 2016 Asociația Young Initiative 
a rămas fidelă valorilor sale și a 
intensificat colaborările europene cu 
alte organizații non-profit, instituții 
educaționale, instituții publice. 
Am participat la 32 de proiecte 
de mobilitate europeană, oferind 
oportunități pentru peste 109 tineri. 
Toate aceste experiențe interculturale 

ne determină să încurajăm tinerii din România 
să își lărgească orizonturile, să își dorească să 
descopere alte culturi, alte țări, să vadă alte 
puncte de vedere și să devină mai deschiși și 
toleranți.

Tinerii din România vor activa într-un mediu 
din ce în ce mai competitiv, iar competiția lor 
nu va fi una locală, ci globală. Pentru a face față 
acestei provocări este nevoie de o pregătire 
temeinică din toate punctele de vedere, iar 
Asociația Young Initiative își propune să 
sprijine în acest sens un număr cât mai mare 
de tineri români.

Construirea României bazate pe educație 
începe acasă, dar se poate face numai cu 
deschidere internațională din partea tuturor.

tineri trimiși în mobilități 
educaționale în cadrul

Erasmus+

S

13
schimburi de tineri 

și APV

14
cursuri de formare

5
stagii prin Serviciul 

European de 
Voluntariat
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Knowledge Builders 3 a adus 5 voluntari din 
Germania, Franța, Spania, Polonia și Italia pentru 
un stagiu de 11 luni în București. Voluntarii 
s-au implicat în toate proiectele AYI, dar au 
dezvoltat și activități proprii: cluburi lingvistice 
gratuite, workshop-uri în licee, lucrul cu grădinițe, 
evenimente outdoor.

- Cluburi lingvistice gratuite (germană, franceză, 
italiană, spaniolă, poloneză);
- Ateliere pentru liceeni cu oportunități reduse;
- Activități de stimulare a creativității pentru 
copii de grădiniță;
- Activități socio-educaționale pentru copiii 
instituționalizați din Sectorul 4;
- Workshop-uri de promovare a voluntariatului și 
educației non-formale;
- Sprijinirea activității Asociației și implicarea în 
majoritatea acțiunilor organizate;

KNOWLEDGE BUILDERS 3
SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT

finanțator

in brief

Ce au făcut voluntarii  în România?

1
carte publicată pentru alți voluntari 

EVS

5
voluntari sprijiniți 

personal și profesional

120+beneficiari direcți

Includere++
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Programul Stay Human a fost 
coordonat de The Youth Company 
Olanda, fiind un proiect de 
multi-mobilitate foarte ambițios, 
cu peste 120 de beneficiari 
internaționali. În cadrul proiectului, 
AYI a trimis 2 trainees, a organizat 
o Vizită de Planificare în Avans și 
un Schimb de Tineri cu peste 30 
de participanți din 5 țări.

Promovarea drepturilor 
copilului și dezvoltarea 
competențelor tinerilor de a 
răspunde la eventuale abuzuri.

30 iulie - 7 august 2016

scop

durata schimbului

multi-mobilitate

Prin tehnici de upcycling, 
participanții au și înfrumusețat 
și reparat peste 20 de piese 
de mobilier din Biblioteca 
pentru Copii “Ion Creangă” din 
București, timp de 2 zile.

upcycling

Stay Human
SCHIMB EUROPEAN DE TINERI PE TEMATICA DREPTURILOR COPILULUI

Stay Human s-a dovedit o veritabilă lecție 
de inițiativă, empowerment și organizare, 
lucruri pe care e foarte dificil, dacă nu 
imposibil, să le înveți indiferent de școala 
pe care o urmezi, precum și lecții pe care 
poate nu le aștepți de la un proiect axat 
pe drepturile omului. Dar așa înveți cum 
educația non-formală face minuni.

Adela Fenichiu,
Coordonator Schimb de Tineri
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Dialog Structurat cu Tinerii
ȘI POLITICI DE TINERET

consultări 
cu tinerii

3

membru în 
Grupul Național 
de Lucru penru 

Dialogul 
Structurat

1

training de 
Participare 
Activă în 

1
participare la 

RestarTIN, 
prima 

reuniune ONG-
uri - direcții de 
tineret din țară

1
membru în 

YMCA 
Europe 

Youth Policy 
Group 

1

27



Parteneri principali e

Blogunteer.ro

Află poveștile oamenilor și 
organizațiilor din spatele 
rezultatelor frumoase din sectorul 
nonprofit din România și nu 
numai! 

În plus, pe Blogunteer găsești 
noutăți, sfaturi practice, și tot felul 
de oportunități utile dacă activezi 
în domeniul voluntariatului.

Promovarea poveștilor de 
voluntariat ale ONG-urilor 
și voluntarilor din România, 
creșterea încrederii în 
voluntariat și recunoașterea 
meritelor voluntarilor.

Din 2010, program continuu.

scop

durata 

despre

ÎMPREUNĂ SPUNEM POVESTEA VOLUNTARIATULUI DIN ROMÂNIA
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sponsorizează programele noastre

Cont Lei:   RO88RNCB0075115267840001
Cont Euro: RO34RNCB0075115267840003

CUM TE POȚI IMPLICA

redirecționează 2%

donează

devino fundraiser

devino voluntar

Contribuția ta - unică sau recurentă - este foarte importantă pentru dezvoltarea 
serviciilor educaționale oferite copiilor abuzați, abandonați, neglijați, dar și 
tinerilor români. Donațiile pot fi efectuate atât prin mijloace clasice, cât și online 
cu cardul (via PayPal) sau prin ebanking.

Ai avut venituri impozabile anul trecut? Asta înseamnă că ești eligibil pentru a 
spune statului că 2% din ceea ce îi dai sub formă de impozit să meargă către un 
impact real pentru educație, pentru copii. Acest lucru nu presupune niciun cost 
pentru tine, dar agregat înseamnă foarte mult pentru un ONG.

Oriunde ai fi, acum îți poți aduce contribuția directă organizând strângeri de 
fonduri sau donații în natură în rândul prietenilor și colegilor tăi, dedicate 
copiilor abuzați sau abandonați ori celorlalte programe pe care le derulăm. Cu 
sprijinul tău, împreună putem face un copil instituționalizat să zâmbească.

Companiile pot aduce o contribuție majoră la dezvoltarea programelor 
educaționale pentru copii și tineri. Beneficiind și de facilitatea de deducere a 
20% din impozitul pe profit, vă putem ajuta să vă atingeți obiectivele de CSR și 
să creați valoare în comunitate.

Voluntarii sunt oamenii care fac lucrurile să meargă, fără de care nu am fi putut 
obține rezultate frumoase cu copiii și tinerii care beneficiază de programele 
noastre. Alătură-te AYI și contribuie la activitățile directe cu beneficiarii sau 
aplică pentru o poziție în departamente!
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Proiectul Knowledge 
Builders 3 - 

Premiul Special al 
ANPCDEFP

Proiectul CMON -
Premiul al II-lea, Secțiunea 
“Participarea Tinerilor în 

Comunitate”

Finalul lui 2016 a însemnat 
pentru echipa AYI multe emoții, cu urcări 
pe scenă, prezentări de rezultate și 
recunoaștere. Dar și 2 premii naționale.

Premii

Mulțumim!
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RAPORT FINANCIAR

Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită. Știm că oricine 
efectuează o donație, redirecționează 2%, sponsorizează sau acordă un grant își dorește ca sumele 
respective să se reflecte în caștiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiari, pentru educație. 

În cadrul Asociației Young Initiative facem tot posibilul pentru ca acești bani să aducă o valoare 
cât mai mare și, împreună cu munca de voluntariat și bunurile în natură, să producă o schimbare 
pozitivă de durată. 

Misiunea noastră educațională nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul tuturor 
celor care îl pot oferi pentru ca împreună să construim o Românie bazată pe educație, cu tineri 
capabili care își pot exploata propriul potențial profesional la adevărata valoare.

Datele din tabel sunt aproximative și reflectă o imagine 
narativă, nu contabilă, a cheltuielilor și veniturilor 
Asociației. Pentru datele contabile vă invităm să 
consultați bilanțul prescurtat depus la Ministerul 
Finanțelor.

EEA Grants, proiectul CMON, 
programul Fondul ONG

122.756,4 RON

DE UNDE AU VENIT BANII ÎN 2016

Fondul pentru Relații 
Bilaterale, EEA Grants

28.543,32 RON

Programul Erasmus+, 
proiectul Knowledge 
Builders 3

27.585 RON
Trimitere voluntari Serviciul 
European de Voluntariat

11.547 RON

Venituri proprii obținute 
din vânzarea RePlan

8915 RON

Taxe de participare

1500 RON

+

+

+

 Donații

1792 RON

 Sponsorizări

10158 RON

T: 212.797 RON
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MULȚUMIRI 
ÎMPREUNĂ CONSTRUIM O ROMÂNIE BAZATĂ PE EDUCAȚIE

PARTENERI, SUSȚINĂTORI, FINANȚATORI

SUNTEM MEMBRI AI

VOLUNTARI EVS
Anna Kamedula (Polonia)
Nicole Sartori (Italia)
David Herrera (Spania)
Mallaury Cervellera (Franța)
Henri Koblischke (Germania)

CONTRIBUȚII SPECIALE
Familia Oțelea
Anca Râpeanu
Eduard Ceptureanu
Carmen Marcu
Bianca-Neșiu Bedreag
Gabriela Voicu
Eugen Ioan Goriac
Mihaela Mihordea
Maartje Bulthuis
Vika Matuzaite
Anca Matache

Cristina Călinoiu
Cornelia Radu
Diana Grădinaru
Laurențiu Grădinaru
Sebastian Ceptureanu
Ricarda Barbu
Cornelia Hera
Roxana Rădulescu
Alina Pop
Marius Pop
Corina Radu

Raluca Gheorghe
Cătălin Pîrvuță
Maria Datculescu
Miche Marcu
Ana-Maria Grădinariu
Florentina Chiru
Anca Năstase
Ana-Maria Stanciu
Radu Florea
Colectivul Tache Ionescu

Mulțumiri speciale tuturor membrilor, voluntarilor și colaboratorilor noștri din anul 2016 care au 
făcut posibile toate rezultatele din acest Raport.

Adela Fenichiu
Eliza Vaș 
Gabriela Toma

MULȚUMIRI SPECIALE
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În 2017, tu ce 
vei face pentru a 
dezvolta oameni 

și comunități 
prin educație?
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