Împreună rescriem poveștile generațiilor viitoare

RAPORT ANUAL 2019

DE 5 ANI RESCRIEM POVEȘTI ...

Adriana Preda
Director Executiv
Asociația The Social Incubator

Suntem foarte entuziasmați că încheiem
un an minunat în care am muncit mult și
cu drag, ne-am extins echipa și lărgit
ariile de intervenție.
Dacă ar fi să punctez câteva dintre
lucrurile notabile pe care le-am realizat
în 2019, fără doar și poate aș menționa:
numărul mare de tineri cu care am
lucrat, noile regiuni unde am început să
rescriem povești, proiectele inedite pe
care le-am implementat, organizarea
primei ediții a Turneului ”Tenis pentru
Fapte Bune”, înființarea celor 2
întreprinderi sociale ”Incubatorul
Creativ” și ”Incubatorul de Lideri”.
Descoperă povestea anului 2019 în
paginile ce urmează...
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Misiune
Identificarea și implementarea unor soluții
sociale inovative
pentru tinerii defavorizați din România, prin
metode personalizate și abordări 1-1

Viziune
Realizarea unei schimbări pozitive și
sustenabile în viața
tinerilor defavorizați din România

valori
Integritate
Profesionalism
Dezvoltare
Demnitate
Dedicare
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POVESTEA NOASTRĂ
#arhitectidefaptebune

Un grup de profesioniști care
împărtășesc aceeași viziune privind
responsabilitatea socială, au înființat, în
urmă cu 5 ani, Asociația The Social
Incubator cu scopul de a crește șansele
de integrare socială și profesională a
tinerilor defavorizați.

Psihologi, consilieri vocaționali, traineri,
alături de ambasadori, mentori și voluntari
oferă sprijin tinerilor în călătoria lor spre
autocunoaștere și descoperirea vocației.
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CUM RESCRIEM POVEȘTI
Parcursul unui tânar în drumul lui spre
autocunoaștere și descoperirea vocației

Etapa

1

Prezentare pași program, interviu și evaluare inițială
Evaluare opțiuni carieră
(teste vocaționale, listă opțiuni angajare)
Realizare CV și Scrisoare de intenție
Consiliere vocațională
Evaluare psihologică
Participare ateliere
Vizite exploratorii
Decizie angajare tânăr
(dacă tânărul decide să se angajeze, oricând pe
perioada programului, este susținut, participând, în
continuare, la program.

Etapa

2

Job shadowing
Practică
Angajare
Relația cu angajatorul
Psiholog
Mentor
Networking
Cursuri de specializare/calificare
Cursuri dezvoltare personală
Activități tip hobby
Meditații
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POVESTEA ÎN CIFRE
2019
28 județe
2.572 participanți ateliere
181 tineri consiliați
335 ateliere organizate
404 sesiuni de consiliere

psihologică și vocațională

60 vizite exploratorii
52 tineri angajați
200 voluntari
196 parteneri
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EROII DIN POVESTE
Ei sunt cei care ne motivează și inspiră pentru a creiona noi capitole de poveste.

MARIA
20 ani
”Am aflat despre Asociația The Social
Incubator de la DGASPC. Primele întâlniri
mi s-au părut interesante și mi-am dorit
să mai vin la și următoarele. După ce am
participat la primele ateliere și la sesiunile
de consiliere vocațională am început să
privesc lucrurile altfel și să iau viața mai în
serios. În perioada următoare mă voi
ocupa de facultate. Încă nu am decis să
mă angajez, dar în viitor mă voi orienta
spre job-ul pe care aș vrea să-l practic.”
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ANA
20 ani

”Eu am cunoscut The Social Incubator
prin Adriana și mi se pare un program
foarte interactiv, care mă ajută foarte
mult să îmi găsesc o carieră și un drumul
în viață. Îmi doresc să descopăr cu
adevărat dacă sunt făcută să fiu asistent
medical și dacă sunt capabilă să am o
meserie în acest domeniu.”

CAPITOLE DIN POVESTE
Programul Principal - Un viitor normal pentru tinerii defavorizați

Proiectul vizează integrarea socială și profesională reală și durabilă a tinerilor aflați în
situații de risc (cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani), cu accent pe tineri
instituționalizați și NEETs (Not in Employment, Education or Training) care au acces
limitat la piața forței de muncă.

559 de participanți la activități
157 de sesiuni de consiliere vocațională (89 de tineri)
131 sesiuni de consiliere psihologică (24 de tineri)
115 tineri consilitați
68 de ateliere
31 de vizite exploratorii
47 tineri angajați
70 de voluntari implicați
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La TINEri este Puterea
Perioada de implementare: 2017 - 2019

Programul „La TINEri este Puterea” este un program local, desfășurat în România ca
parte a inițiativei #YOUthEmpowered, lansată de Grupul Coca-Cola HBC cu obiectivul de
a crește șansele tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, din categoria NEETs
(Not Employed, in Education or Training) de a deveni activi pe piața muncii.

REZULTATE 2019
25 de județe acoperite: Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani,
Brașov, Brăila, București, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu,
Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Suceava,
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea
peste 20 de noi parteneriate cu instituții implicate în
implementarea proiectului
1 platformă de e-learning - Digital Hub - disponibilă pentru tineri
213 de zile de training
1849 de tineri participanți cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani;
peste 3000 de tineri înscriși pe platforma de e-learning Digital
HUB
colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului în organizarea
taberelor pentru 270 de tineri aflați în dificultate

Partener: COCA - COLA HBC România
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CONSTRUIM DESTINE
Perioada de implementare: 2018 - 2019

Proiectul contribuie la integrarea reală în societate a tinerilor defavorizați, oferindu-le
șansa unui viitor mai bun, independent și demn. Urmărește integrarea socioprofesională a tinerilor instituționalizați, cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, din 4
județe: Constanța, Vâlcea, Mehedinți și Galați, prin activități precum:

Sesiuni de consiliere vocațională
Sesiuni de psihoterapie
Workshop-uri de dezvoltare personală și profesională
(orientare în carieră, comunicare, optimism,
relaționare, motivație, abilități practice etc)
Vizite exploratorii la companii și instituții
Alte activități: facilitare cursuri / practică meditații /
continuarea studiilor / angajare
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Construim destine

REZULTATE

140 de tineri susținuți în 2019, din care:
45 de tineri susținuți în procesul de integrare socio-profesională
(intervenție directă, personalizată prin consiliere vocaționale /
psihologică și sau facilitare angajare / mediere la locul de muncă /
meditații / cursuri)
95 de tineri sprijiniți cu educație non-formală (ateliere și vizite
exploratorii)
60 de sesiuni de consiliere psihologică și vocațională, de grup și
individuală
21 de ateliere de dezvoltare personală și profesională
23 de vizite exploratorii

Din cei 45 de tineri:
35 de tineri au fost consiliați psihologic sau vocațional
15 tineri cărora le-au fost facilitate angajare / mediere la locul de
muncă / meditații / cursuri

Partener: NEPI ROCKCASTLE
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MATCH MENTOR
Perioada de implementare: 3 ani
(începând cu iulie 2019)

Program de educație non-formală care își propune spriinirea procesului de integrare
socio profesională a unui număr de 150 de tineri, 15-18 ani (50 tineri/an, timp de 3 ani)
provenind din medii vulnerabile, în special din sistemul de protecție a copilului.

În cadrul programului tinerii sunt sprijiniți în dezvoltarea de abilități de viață prin (1)
programe de educație-non-formală, (2) consiliere psihologică în dezvoltarea abilităților
profesionale, (3) consiliere vocațională și orientare în carieră. Aceștia trec printr-un
proces personalizat de (4) mentorat, fiecare tânăr având un mentor propriu desemnat
din domeniul profesional de interes.
Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului vor fi implicați 150 de mentori
voluntari, persoane cu un parcurs profesional excelent.
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Match Mentor

REZULTATE

iulie 2019 - decembrie 2019
3 sesiuni de induction live pentru mentori
3 sesiuni de speed- meeting
39 de mentori au avut primele sesiuni de mentorat nonformale în prezența specialiștilor și non-formale (ex: vizionare
piesă de teatru, activități recreative)
47 de sesiuni individuale între mentor-mentee
52 de voluntari s-au implicat în procesul de mentorat
55 de beneficiari au participat la 8 sesiuni non-formale de
dezvoltare personală și profesională

Partener: IKEA România și gestionat de Fundația
Comunitară București
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R€SPONSABIL
Perioada de implementare: martie - iulie 2019

Proiectul „R€sponsABIL” a fost dedicat dezvoltării independenței și responsabilității
financiare în rândul tinerilor instituționalizați, cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, din
județul Vaslui.

3 ateliere de educație financiară (la Vaslui și Iași)
1 atelier de autocunoaștere și comunicare
1 sesiune de consiliere vocațională de grup
6 sesiuni de consilieri vocaționale individuale
1 vizită exploratorie la Universitatea Al. I. Cuza din Iași

REZULTATE
24 de tineri susținuți în procesul de independență financiară prin
participarea la ateliere de educație financiară
3 tineri sprijiniți în continuarea studiilor universitare / participarea la
programe de voluntariat

Partener: KRUK România
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AFACEREA TA ÎNCEPE AICI
Perioada de implementare: octombrie 2018 - martie 2019

Proiect de educație antreprenorială dedicat tinerilor proveniți din medii defavorizate,
în vederea creșterii nivelului acestora de angajabilitate prin inițiative de dezvoltare
personală și profesională axat pe: consiliere vocațională, educație non-formală și
mentorat, cu un accent important pe susținerea tinerilor în procesul de creare a unui
viitor antreprenorial.

Pe o perioadă de 6 luni, 50 de tineri defavorizați, cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani
au participat la atelierele susținute de specialiști din diferite domenii conexe
antreprenoriatului, precum:
dezvoltare personală
orientare în carieră
dezvoltarea abilităților de leadership/management
management de proiect și managmentul conflictului
cadrul legislativ și financiar din România
planul de afaceri
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Afacerea TA începe AICI

REZULTATE
96% dintre tineri au mai multe perspective profesionale după
încheierea sesiunilor live
92% dintre tineri confirmă o îmbunătățire a nivelului de
încredere în sine și a comunicării cu ceilalți
12 beneficiari doresc să își deschidă o afacere în următorul an
în domenii precum: HORECA, industriile creative, beauty.
6 tineri au participat la diverse workshop-uri pentru start-upuri cu scopul de cunoaște mai bine mediul de business din
România
3 participanți își prezintă planurile de business în cadrul unei
competiții (de tip pitch your idea)

Partener: Elsevier
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ÎMPREUNĂ PENTRU SUCCESUL TINERILOR
INSTITUȚIONALIZAȚI
Perioada de implementare: iulie 2018- iulie 2019

Susținerea tinerilor instituționalizați cu vârste între 16 și 26 de ani în procesul de
integrare socio-profesională, din zona Ilfov, Prahova și București, printr-o gamă de
intervenții personalizate menite să-i îndrume nu numai către un loc de muncă, ci și către
un parcurs profesional care să le asigure independența pe termen lung.

REZULTATE
16 vizite exploratorii facilitate
20 de ateliere de dezvoltare personală și profesională
35 de tineri consiliați vocațional și psihologic
35 de tineri susținuți în procesul de integrare socio-profesională

Partener: KFC România
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BecoMEntor

Perioada de implementare: iunie - noiembrie 2019

Proiectul a urmărit îndrumarea tinerilor aflați în situații de risc (cu vârste cuprinse între
16 și 26 de ani), din sistemul de protecție a copilului sau care urmează să părăsească
sistemul, să se focuseze pe găsirea vocație și creșterea ratei de angajabilitate a acestora
prin activități de dezvoltare personală și profesională.

sesiuni individuale de consiliere vocațională și orientare
în carieră (elaborarea unui CV, pregătirea pentru
interviu, participarea la minim 1 interviu)
sesiuni de consiliere psihologică individuală
(gestionarea conflictelor)
ateliere de dezvoltare personală și profesională
(comunicare, autocunoaștere, inteligența emoțională,
managementul conflictului, leadership)
sesiuni de mentorat 1:1 (mentor-mentee) în funcție de
domeniul de interes ales
vizite exploratorii și job shadowing
(oportunități de angajare)

Partener: Telus International
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HARTĂ PENTRU DRUM ÎN VIAȚĂ
Perioada de implementare: septembrie 2019 - martie 2020

Proiectul ”Hartă pentru drum în viată” își propune îmbunătățirea accesului pe piața
muncii a tinerilor defavorizați (16-24 ani, beneficiari ai sistemului de protecție a copilului
sau din categoria NEETs) și va permite accelerarea semnificativă a procesului de
descoperire a carierei.
Plaforma online în curs de dezvoltare va conține o serie de componente menite să
faciliteze procesul de autocunoaștere al tinerilor și să-i sprijine cu ajutorul psihologilor, al
consilierilor vocaționali și al mentorilor.
Tinerii în general au un acces mai dificil pe piața muncii, iar tinerii din aceste două
categorii defavorizate se confruntă cu obstacole sporite - de ex. lipsa de competențe
certificate, abilități limitate sociale și profesionale, lipsa de încredere a angajatorilor.
Proiectul crează oportunități noi, moderne și integrate pentru orientarea în carieră și
pentru sporirea gradului de angajabilitate a tinerilor din grupul-țintă. În plus, se vor crea
oportunități de interacțiune și schimb de experiență, prin înlăturarea barierelor
fizice/geografice datorită accesului la o platformă online.

Partener: OMV Petrom prin Țara lui Andrei
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SUBCAPITOLE DIN
POVESTE
Implicare în proiecte și campanii
partenere

Tabăra Meseriașilor

Tabăra Meseriașilor face parte din programul OMV Petrom
de susținere a educației profesionale, România Meseriașă.
Proiectul a luat naștere în 2015, cu scopul de a produce
schimbare sistemică în învățământul profesional, a forma
următoarea generație de meseriași profesioniști și de a
îmbunătăți percepția publicului general privind meseriile și
meseriașii. Tabăra Meseriașilor este un proiect de dezvoltare
personală și profesională pentru elevii din școlile profesionale
și liceele tehnologice din România, clasele IX-XI.
Implicarea The Social Incubator în ediția 2019 a taberei a vizat
atât componenta educațională (6 formatori au susținut ateliere
de Autocunoaștere și Comunicare, Consiliere vocațională și
orientare în carieră, Leadership, Gestionarea emoțiilor) și
psihologică (intervenții psihologice individuale), cât și cea de
suport în realizarea activităților non-formale.
https://taraluiandrei.ro/tabara-meseriasilor
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Renovarea centrului Pinocchio

12 septembrie
Acțiune de voluntariat inițiată de Provobis și susținută de 50
de voluntari de la EA Games and Points of Light care a vizat
renovarea a 11 dormitoare și amenajarea spațiilor exterioare.
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Rămânem Împreună
Munteni - Buzău

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere care a avut loc în
județul Ialomița, pe ruta Slobozia – Urziceni, în data de 5
octombrie 2019, s-a soldat cu zece persoane decedate și alte
șapte rănite, o adevărată tragedie care a schimbat pentru
totdeauna viața victimelor și a familiilor.
Situația în rândul familiilor victimelor este complexă din punct de
vedere social, 10 copii rămași orfani, există persoane care au
nevoie permanent de sprijin și tratament, sunt familii care au
rămas fără un venit financiar important.
Am decis să ne implicăm în strângerea de fonduri necesare
copiilor și familiilor rămase în urma accidentului, pentru
persoanele rănite grav în tragicul accident, prin campania de
donații și sponsorizări “Rămânem împreună”, fondul special
dedicat victimelor din Munteni-Buzău, derulată în perioada 30
octombrie 2019 - 15 ianuarie 2020.
Fondurile colectate la finalul campaniei sunt administrate de o
Comisie specială ce decide alocarea fondurilor pentru fiecare
familie, ținând cont de criterii specifice, precum: situația
materială, socială și psihologică a fiecărei familii.

Împreună, facem bine pentru o comunitate!
www.ramanemimpreuna.ro

21

EVENIMENTE DE POVESTE
Tenis pentru Fapte Bune

Prima ediție a turneului ”Tenis
pentru Fapte Bune” a avut loc în
perioada 21-22 septembrie având
ca scop implicarea comunității în
viețile tinerilor instituționalizați
prin strângerea de fonduri pentru
sprijinirea integrării socioprofesionale a acestora.
Turneul a fost dedicat jucătorilor
de tenis amatori ce și-au dorit să
contribuie la schimbarea socială
susţinând cauza tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție a
copilului și au nevoie de
îndurmare pentru a-și descoperi
vocația și găsi drumul în viață.
https://tenispentrufaptebune.ro
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Turneul s-a bucurat de susţinerea
personalităţilor din lumea sportului şi culturii,
printre care: Irina Begu, Mihaela Buzărnescu,
Alexandra Cadanţu, Ana Bogdan, Ana Maria
Brânză, Dana Nălbaru, Dragoş Bucur, Monica
Roşu, Randi și Roxana Ciuhulescu.
Coordonator eveniment: Cristina-Simona
Nedelcu
Gazda eveniment: Pescariu Sports&Spa
Eveniment susţinut de: Ministerul Tineretului şi
Sportului
Organizat cu sprijinul: Coca Cola HBC România,
Decathlon, Omniasig, Agatha Blanck, Atelier
Cologne, Carla Szabo, Competitiisportive.ro, etenis, The Gallery, George Neagu, Globe 365,
Inovativ Network, Kiehls, Lancome, Maria
Pălăria, Mihaela Glăvan, Positive
Communication, Mihai Zait, Pata Negra,
Sempre Sano Catering, Tenis Club, Trends by
Adina Buzatu, Weider

Tenis pentru Fapte Bune

“Asociaţia mi-a oferit o bază de ȋncredere ȋn mine care m-a ajutat mult ȋn evoluţia mea. Am
cunoscut oameni foarte faini şi am ȋnvăţat multe lucuri pe care le-am putut aplica apoi.
Lucrez acum pe un post foarte bun unde am promovat după 8 luni la o poziţie de
coordonare. Ȋn urma sesiunilor de consilliere vocaţională mi-am putut împlini pasiunea
pentru tenis pe care o aveam din copilărie. Susținut de ATSI, am fost înscris în Academia
de Tenis unde am mers aproape zi de zi cinci ani şi mi-am perfecţionat tehnica de joc.
Ulterior, m-am ȋnscris singur şi am dat examen pentru a deveni arbitru calificat. Tenisul şi
sprijinul constant al asociaţiei m-au ajutat să construiesc un echilibru interior, psihologic şi
emoțional, să ȋmi depăşesc provocările. De aceea ȋmi doresc să joc ȋn turneu şi să contribui
ca alţi tineri să aibă parte de sprijin aşa cum am avut şi eu.”, povesteşte Florin Stancu, unul
dintre cei 3.540 de tineri ce au trecut pragul asociaţiei și care a fost prezent la eveniment
atât ȋn calitate de jucător ȋn turneu cât şi pentru a susţine un meci demonstrativ.
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Fotbal pentru Schimbare

Fotbal pentru Schimbare - un mini
campionat de fotbal caritabil, ce a avut loc
în data de 23 noiembrie, dedicat
companiilor – pentru susținerea cauzei
tinerilor defavorizați cu vârste cuprinse
între 16 – 26 de ani în procesul lor de
integrare socio – profesională, la nivel
național, printr-o serie de intervenții
personalizate, cu scopul de a le oferi soluții
integrate care să le asigure independența
pe termen lung.
9 echipe ce au purtat pe tricou numele:
Arval, Catinvest, HappyTour,
Kuehne+Nagel, LeasePlan, Systematic
Development Center alături de CEO Clubs
International Europe, Discovery România și
Asociația The Social Incubator au adus pe
teren valori precum integritate,
perseverență, ambiție și fair play.

Eveniment organizat de Eurosport, în
parteneriat cu CEO Clubs International,
Next Gen Leaders Hub, Sports Hub
România cu sprijinul Schoenherr România,
Coca Cola HBC România, Nespresso,
Systematic.
Coordonator eveniment: Alexandru
Silanovici
Gazda eveniment: Premiun Wellness
Institute
Eveniment susţinut de Federația Română
de Fotbal prin Miodrag Belodedici

https://asociatiasocialincubator.org/fotbalpentruschimbare
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Fotbal pentru Schimbare

“Activitățile de responsabilitate socială au ocupat întotdeauna un loc important în activitatea
Discovery. În timp ce pe micile ecrane transmitem conținut care alimentează pasiunile
oamenilor, ne concentrăm toate eforturile pentru a fi parte și din progresul acestora, ținând
cont de faptul că incluziunea socio-profesională și independența financiară a tinerilor
dezavantajați este una dintre cele mai mari provocări din România în acest moment.
Ne bucurăm că avem oportunitatea de a ne implica într-un proiect atât de relevant pentru
comunitatea noastră și vom continua să investim în dezvoltarea profesională și personală a
tinerilor prin proiecte dedicate”, a declarat Alexandru Silanovici, Senior Manager Strategy
& Commercial Team Development CEEMCA
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# 5ani de Fapte Bune

Pe 6 iunie alături de beneficiari,
sponsori, donatori, parteneri,
susținători și voluntari care fac posibil
succesul asociației, am aniversat 5 ani
de Fapte Bune.
Am trecut în revistă proiectele
implementate, am creionat noi direcții
de acțiune, dar cel mai important am
ascultat poveștile tinerilor care și-au
depășit emoțiile și au vorbit deschis, în
fața camerei de filmat ce a însemnat
pentru ei întâlnirea cu asociația și cum
le-a impactat cursul vieții.

Eveniment organizat de Asociația The
Social Incubator cu sprijinul Arca Group,
Coca Cola HBC România, Cabina Foto
Amintiri de Păstrat, Lumini Terasa,
Kenosis, Meli Melo, Soul Quartet, The
Flower Society
Gazda eveniment: Advantage Austria
(Secția Comercială a Ambasadei Austriei)
Susținătorii tombolei: E3 by Entourage,
Heartwood, Malvensky, Noblezza, Pata
Negra, Pescariu Sports & Spa, Smiling
Shoes, Stephan Pelger, SuntUnCopac,
Swiss Color Academy, Zabola Estate
Credit Foto: Claudiu Tașbac, Mihai
Vasilescu, Ștefan Balica

https://www.youtube.com/watch?v=aX5hyzOmi_8&t=17s
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ÎNTREPRINDERI SOCIALE
Incubatorul Creativ

Incubatorul Creativ este o
întreprindere de economie
socială, componentă a Asociației
The Social Incubator, în care tinerii
instituționalizați și cei care provin
din medii defavorizate au
posibilitatea de a învăța secretele
meseriei de croitor și ulterior de a
fi angajați în domeniu.
În atelierul de croitorie și retuș
calitatea și profesionalismul sunt
valorile după care ne ghidăm și le
insuflăm tinerilor cu care lucrăm.
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Incubatorul de Lideri

Incubatorul de Lideri este un program amplu de leadership şi orientare în carieră creat
special de trainerii Asociaţiei the Social Incubator pentru tinerii de liceu aflaţi în pragul
cautării vocaţiei şi alegerii unei cariere aliniate la potenţialul lor.
Programul are ca scop formarea unei viitoare elite de lideri din tineri cu potenţial ce vor
constitui motorul schimbării sociale, fiind structurat pe module a câte 8 sesiuni de grup şi
3 individuale şi are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor de leadership & orientare în carieră
bazată pe valori.
Se adresează elevilor de liceu din București care sunt în căutarea vocației, doresc să se
autocunoască, să identifice și să exploreze opțiuni realiste de carieră, să realizeze profilul
vocațional și să dezvolte mentalități de leadership, luarea și prioritizarea deciziilor,
definirea valorilor personale.
Trainerii programului Incubatorul de Lideri au, fiecare, experienţă de peste 10 ani în
training, consiliere, psihoterapie, cu rezultate foarte bune înregistrate la tinerii cu care au
lucrat. Ei livrează în paralel şi ateliere de orientare în carieră şi dezvoltare personală
tinerilor institutionalizaţi, beneficiari ai asociaţiei.

https://asociatiasocialincubator.org/incubatoruldelideri
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ÎNSUFLEȚESC POVESTEA
Voluntari și voluntariat

În anul 2019 peste 200 de voluntari din domenii diverse de la IT, asistență medicală,
banking, avocatură, consultanță, maketing și PR, la gastronomie, hairstyling și design, leau fost alături tinerilor în călătoria lor spre autocunoaștere și alegerea profesiei.

Alege să fii #arhitectdefaptebune:
Acțiuni individuale
mentorat
tutorat
mediații

FII FUNDRAISER

Interacțiuni de grup
organizare și moderare ateliere de interes pentru tineri;
facilitare organizare vizite exploratorii în compania în care
lucrezi;
recomandare profesioniști pentru ”Seara Carierei” sau fii
chiar tu cel care povestește parcursul profesional tinerilor.

redirecționează 2% din impozitul pe venit și ajută-ne să completăm cât mai multe
formulare
dăruiește-ți ziua de naștere/nume sau pasiunea
participă la evenimente sportive și susține cauza
donează produse care pot fi valorificate în beneficiul cauzei
organizează un mini eveniment caritabil sau dă-ne de știre când afli de târguri, în
organizația ta, la care putem să participăm
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PERSONAJE DE POVESTE
Panseuri de voluntar

LAVINIA
”După primele interacțiuni cu beneficiarii,
voluntarii și angajatii asociatiei, mi-am spus că
Asociatia The Social Incubator este de fapt o
familie și ce poate fi mai frumos decât să îți ajuți
familia cu priceperea și dăruirea ta.
Chiar dacă timpul, din păcate, nu îmi permite să
mă implic pe cât de mult mi-aș dori sau ar fi
nevoie, mă bucur totuși de fiecare dată când
reușesc să mă alătur proiectelor asociației.
Trăim vremuri în care mânați de furia timpului, a
salturilor în carieră sau pur și simplu de așazisele “neajunsuri” datorate de cele mai multe
ori din lipsa timpului sau a banilor, uităm sau nu
reușim să facem mai mult din ceea ce ne dorim
cu adevărat sau din ceea ce ar putea să ne
umple sufletul de bucurie.
Ei bine, atunci când din puținul timp pe care îl ai,
reusești să te implici și să ajuți, vei observa nu
doar că implicarea ta este de ajutor tinerilor din
programe, dar constați de multe ori că de fapt
reprezintă un real ajutor și pentru tine,
simțindu-te un om mai implinit și mai fericit.
Oricât de puțin vi s-ar părea, vă spun din
experiența mea, că “oricât de puțin”
întotdeauna contează, iar odată ce ajungeți să
îi cunoașteți pe cei din familia ATSI vă veți simți
și mai împlinit.”
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MĂDĂLIN
”Am aflat despre Asociația The Social
Incubator de la două colege drăguțe care, la
rândul lor au fost puse în legătură cu
asociația de către CSR-ul din compania
noastră.
Totul a început cu participarea la Tenis pentru
Fapte Bune, eu fiind un împătimit al acestui
sport mi s-a potrivit de minune! Inițial ne-am
propus să strângem fonduri ce reprezentau
taxa de participare, dar la final, am depășit
suma de 4 ori!
M-a bucurat foarte mult acest lucru și în
același timp m-a ajutat să cunosc mai bine
echipa asociației și beneficiarii. Ulterior miam dat seama că sunt mai multe feluri în care
pot să mă implic și să-i susțin. Orice lucru
măreț pornește cu pași mici, dar important
este să-i faci constat și să nu renunți.
Dacă încă nu te-ai implicat în evenimente de
acest tip, te îndemn să încerci! Poți face o
diferență mai mare decât îți închipui!
Cunoști oameni noi, creezi relații, te distrezi și
nu în ultimul rând - faci o faptă bună! ”

SUSȚIN POVESTEA
Sponsori
Cred în fapte bune, sunt motoare ale schimbării și contribuie la rescrierea poveștiilor
tinerilor din programele Asociației The Social Incubator:

Au scris capitole din poveste...

Au contribuit la scrierea poveștii...
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Sponsori
Au susținut povestea...
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FII PARTE DIN POVESTE
Contribuie
Redirecționare impozit pe venit/profit
Susținerea misiunii organizației prin redirecționarea a
20% din impozitul pe profit/venit, fără niciun cost
Includerea asociației în lista cauzelor recomandate
pentru direcționarea a 2 % din impozitul pe venit de
către angajații companiei

Susținere program de formare
Dezvoltarea unui proiect în parteneriat menit să susțină
integrarea tinerilor defavorizați
Sponsorizare programului principal dedicat formării și
integrării socio - profesionale a tinerilor instituționalizați

Fund matching - Crowdfunding - Co-branding
Includerea asociației în lista cauzelor susținute la
evenimentele sportive unde participă angajații companiei
(ex. Bucharest Marathon, Swimathon, Tenis pentru Fapte
Bune etc.)
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SUSȚIN POVESTEA
Parteneri
Au spus povestea tinerilor și ne-au fost alături în scrierea poveștii

Instituționali
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) București
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției
Coaliția Anti-Sărăcie
Federația Română de Fotbal (FRF)
Ministerul Tineretului și Sportului
DGASPC BISTRIȚA-NĂSĂUD
DGASPC BRAȘOV
DGASPC BUZĂU
DGASPC BOTOȘANI
DGASPC SECTOR 1 BUCUREȘTI
DGASPC SECTOR 2 BUCUREȘTI
DGASPC SECTOR 3 BUCUREȘTI
DGASPC SECTOR 4 BUCUREȘTI
DGASPC SECTOR 5 BUCUREȘTI
DGASPC SECTOR 6 BUCUREȘTI
DGASPC CONSTANȚA
DGASPC COVASNA
DGASPC DÂMBOVIȚA
DGASPC DOLJ
DGASPC GALAȚI
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DGASPC GIURGIU
DGASPC IALOMIȚA
DGASPC IAȘI
DGASPC ILFOV
DGASPC MEHEDINȚI
DGASPC NEAMȚ
DGASPC OLT
DGASPC PRAHOVA
DGASPC SUCEAVA
DGASPC TELEORMAN
DGASPC TIMIȘ
DGASPC VASLUI
DGASPC VRANCEA

SUSȚIN POVESTEA
Parteneri
Ne-au sprijinit în demersurile noastre de a le oferi tinerilor noi perspective

Educaționali
Academia Română - Institutul de Cercetare
a Calității Vieții (ICCV)
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din
Râmnicu Vâlcea
Universitatea ”Danubius” din Galați
Universitatea ”Ovidius” din Constanța
Universitatea din Petroșani
Colegiul Economic Viilor București
Colegiul Național ”Aurel Vlaicu”
Colegiul Național “I.L. Caragiale”
Colegiul Tehnic Energetic București
Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri
Coandă''
Colegiul Tehnic de Arhitectură "I.N.
Socolescu"
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
"Dumitru Motoc" București
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații
„Gh. Airinei” București
Colegiul Tehnic ”Carol I”
Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”
Colegiul Tehnic Media București
Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” București
Liceul cu Program Sportiv Clinceni, Ilfov
Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea
Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu,
Râmnicul Vâlcea

Liceul Tehnologic Dimitrie Dima, Pitești
Liceul Tehnologic Forestier, Râmnicul Vâlcea
Liceul Tehnologic de Meteorologie ”Traian
Vuia”
Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” București
Colegiul Tehnologic " Viaceslav Harnaj"
Liceului Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”
Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea,
Tulcea
Liceul Teoretic ”Decebal” București
Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”
Snagov
Liceul Teoretic ”Nichita Stănescu”
Liceul Teoretic „Radu Popescu” Popești
Leordeni
Liceul Teoretic Solomon Haliță - SângeorzBăi
Voluntari Școala Gimnazială Specială
Pașcani
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SUSȚIN POVESTEA
Parteneri
Ne-au sprijinit în demersurile noastre de a le oferi tinerilor noi perspective

Educaționali
Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”
Aerodromul Clinceni
Asociația Volum Art
Biblioteca Centrală Universitară "Carol I"
Biblioteca Județeană Constanța
Biblioteca Județeană Râmnicul Vâlcea
Biblioteca Metropolitană București
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați
Carnival
Casa experimentelor
Centrul de formare Minerva
Cercul Militar Ploiești
ComicConAirshow Ploiești
Concordia
Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea
Muzeul Literaturii Române
Muzeul Tehnologic Dimitrie Leonida
Palatul Culturii Teodor Costescu, DrobetaTurnu Severin
Școala Postliceală de Asistență Medicală
Râmnicu Vâlcea
Trupa Asemic
UNATC CINETiC
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SUSȚIN POVESTEA
Parteneri
Au mediatizat povestea :

Media
ANTENA 1
DIGI FM & TV
EUROPA FM
KANAL D
NATIONAL FM
PROTV
TELEKOM SPORT
DISCOVERY ROMANIA
EUROSPORT
RADIO ROMANIA ACTUALITĂȚI
MCCANN PR
GRAFFITY PR
POSITIVE COMMUNICATION
OBSERVATORUL DE COVASNA
STIRI.ONG

Ambadasadori
CORNELIU PORUMBOIU
IRINA BEGU
ANA BOGDAN
ANA MARIA BRÎNZĂ
DRAGOȘ BUCUR
MIHAELA BUZĂRNESCU
ALEXANDRA CADANȚU
ROXANA CIUHULESCU
DANA NĂLBARU
RANDI
MONICA ROȘU
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SCRIU POVESTEA ZI DE ZI
Membri fondatori

Ionuț PASCU
Ines POPA
Larisa CLARU
Alina MUNTEANU
Paul DUDĂU
Președinte
Vice-președinte Membru fondator Membru fondator Membru fondator
Membru fondator Membru fondator

Echipa
Adriana PREDA
Membru activ (titular)
Director Executiv

Tudor MUREȘANU
Alina STOCHIȚA
Coordonator Comunitate Consilier vocațional

Andreea HÂJ-ADAM
Asistent social
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Adriana NEȚOIU
Specialist
integrare tineri

Ana Maria ANDRONIC
Psiholog

Mădălina CONDREA
Coordonator
dezvoltare națională

Andreea STANCU
Coordonator
Program principal

Andra BELDEAN
Coordonator proiect

SCRIU POVESTEA ZI DE ZI
Echipa

Mihaela BOLOHAN
Coordonator proiect

Georgiana POPESCU
Asistent manager

Adriana ROTAR
Director comunicare
și relații publice

Georgiana GIBA
Specialist recrutare

Ștefan COMAN
Coordonator proiect

Alexandra CRĂIȚA
Asistent proiect

Alice IORDĂNESCU
Coordonator fundrasing

Dana CÎRTOG
Coordonator Incubator Creativ

Andrea BARTHA
Coordonator voluntari

Irina LATIȘ
Coordonator Incubator de Lideri

& peste 40 de colaboratori externi
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EPILOG
Suntem recunoscători pentru sprijinul colaboratorilor, voluntarilor și al
partenerilor alături de care rescriem povestea generațiilor viitoare.
Vă mulțumim pentru că sunteți arhitecți de fapte bune!

Urmăriți și distribuiți povestea:

www.asociatiasocialincubator.org

www.facebook.com/asociatiasocialincubator

@thesocialincubator

www.linkedin.com/company/asociatia-the-social-incubator

https://www.youtube.com/channel/UCE6RP2VGtQJNKBTiuQe1CZQ
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