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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

6 voluntari europeni ajută tinerii români să devină mai activi în comunitate 
 

 
Asociația Young Initiative lansează proiectul european Building Our Story, prin intermediul 
căruia 6 voluntari din Franța, Germania și Italia desfășoară un stagiu de voluntariat de 6 luni în 
București, sprijinind tinerii români să devină mai activi în comunitate . 
 
Voluntarii au sosit în România în luna octombrie 2017 și au trecut printr-un program intens de 
pregătire și acomodare, având acum toate resursele necesare pentru a demara activitățile 
dedicate tinerilor din București și zonele limitrofe. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea 
tinerilor din comunitățile aflate în zone mai puțin centrale ale Bucureștiului, axându-se în principal 
pe creșterea încrederii în sine, dezvoltarea gândirii critice și a abilităților socio-civice, dar și pe 
înțelegerea modului în care tinerii se pot implica concret pentru a rezolva problemele cu care se 
confruntă comunitățile lor. În același timp, proiectul are un rol important și în dezvoltarea 
personală și profesională a voluntarilor europeni, care își consolidează abilitățile de viață 
independentă, se descoperă pe sine mai bine și devin mai pregătiți pentru a intra pe piața muncii.  
 
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, Liceul Teoretic 
“Ștefan Odobleja” si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, 
astfel încât voluntarii vor derula activități în 4 biblioteci locale, anumite centre unde se află copii și 
tineri instituționalizați, dar și în liceele bucureștene. Pe lângă activitățile care vor avea loc în 
aceste locații săptămânal, voluntarii vor derula și proiecte personale, precum și un program 
inovator (Community Agents Programme), prin intermediul căruia fiecare voluntar va fi mentorul 
unui grup de 5-6 elevi bucureșteni, realizând mini-ateliere săptămânale și un proiect de grup de 
schimbare comunitară, fiecare elev urmând să realizeze câte 50 de ore de voluntariat. În plus, în 
primul trimestru din 2018 voluntarii vor organiza activități de încurajare a interacțiunii între tineri și 
decidenți, precum simulări parlamentare și întâlniri de tip american “Town Hall Meetings”.  
 
Se estimează că peste 220 de tineri vor beneficia în mod direct de activitățile voluntarilor până 
în luna martie 2018.  
 
Stagiile Building Our Story fac parte din Serviciul European de Voluntariat, program inițiat de 
Comisia Europeană, și sunt finanțate prin programul pentru educație, tineret și sport al Uniunii 
Europene, Erasmus+.  
 

### 
 

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. 

 
Proiectul Building Our Story este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Prezentul comunicat nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziția Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate pentru această publicație aparține autorului. 
 
Contact: Răzvan-Victor Sassu, Manager Proiect, razvan.sassu@younginitiative.org , 0727.334.743 


