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http://www.asociatiasocialincubator.org/




Asociația The Social Incubator a fost înființată 

în aprilie 2014 de către un grup de 5 prieteni, 

profesioniști în domenii diferite, care, după ce 

s-au implicat împreună în multiple activități 

de voluntariat luând forma unui sprijin punctual 

și pe termen scurt pentru tinerii instituționalizați, 

au realizat că nevoile acestor tineri sunt mult mai 

complexe și că, pentru a determina o schimbare 

reală și sustenabilă în viețile lor, e necesar ca ei 

să fie sprijiniți în mod individual, pe termen lung.



În mai 2014 a fost lansat programul principal 

al organizației, al cărui scop este de a-i susține 

pe tinerii care au părăsit - sau urmează să 

părăsească - sistemul de protecție a copilului, 

cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, să facă 

tranziția (în alte condiții foarte dificilă și împânzită 

cu riscuri) către viața adultă într-o manieră care 

să le pună în valoare aptitudinile și să le asigure 

independența pe termen lung. 



La mai bine de 25 de ani de la Revoluție, tinerii instituționalizați care părăsesc sistemul de protecție odată deveniți

adulți sunt marginalizați de către societate și expuși unei game extinse de riscuri. Ca efect al lipsei de integrare,

mulți dintre ei rămân pe străzi și/sau devin victime ale traficului de persoane sau de droguri.

România este #1 în Uniunea Europeană ca număr de victime ale traficului de persoane

Peste 3.500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecție, nepregătiți pentru viața independentă

Doar 1 din 40 de tineri care părăsesc sistemul de protecție se angajează legal

Odată ieșiți din sistem, șansele acestor tineri de a se integra cu adevărat în societate sunt foarte reduse,

iar sectorul ONG și cel privat joacă un rol extrem de important în crearea de oportunități sustenabile pentru ei.

Din acest motiv, cu 4 ani în urmă ne-am propus să contribuim activ la schimbarea acestor statistici.



În linii mari, metodele folosite în cadrul programului sunt:

educație non-formală

consiliere vocațională și psihologică

asistență socială organizare de vizite exploratorii

facilitare de stagii de practică

organizare de ateliere tematice

sprijin pentru găsirea unui loc de muncă plătit, prin intermediul unor companii 

partenere sau al întreprinderilor sociale înființate chiar de către asociație

mentorat

tutorat



ANI DE EXISTENȚĂ JUDEȚE ACOPERITE TINERI SUSȚINUȚI TINERI ANGAJAȚI

ATELIERE ORGANIZATE PARTICIPANȚI LA ATELIERE VIZITE EXPLORATORII TINERI CONSILIAȚI





Bucharest Half Marathon este unul dintre cele mai 

mari evenimente de alergare din România, 

organizat anual și adunând alergători - amatori 

sau profesioniști - din întreaga lume. Replicând 

o tradiție deja bine-cunoscută în alte țări, din ce 

în ce mai mulți dintre alergătorii care participă 

la acest eveniment aleg să susțină o cauză socială, 

purtând însemnele organizației susținute 

și strângând fonduri pentru cauza acesteia.

Dacă ai vrea să dedici cursa ta tinerilor defavorizați 

din România și șansei lor la un viitor independent 

și demn, citește mai departe.



LOCUL: Piața Constituției, BucureștiDATA: 12 mai 2019

CURSE INDIVIDUALE:

• Semi-maraton - 21 km

• Cursa Individuală - 10 km

• Cursa Populară - 2,5 km

CURSE DE GRUP:

• Ștafetă - 6,5 km + 7 km + 7,6 km

Înscrierile pentru toate tipurile de curse se fac la adresa https://registration.mylaps.com/vwbhm2019.

IMPORTANT! Datele de înscriere și taxa de participare merg către organizatorii evenimentului, nu 

către The Social Incubator. Astfel, dacă dorești să dedici cursa ta cauzei noastre, citește pe paginile 

care urmează cum poți strânge fonduri pentru noi.

https://registration.mylaps.com/vwbhm2019


NUMERAR - Încurajează-ți colegii și prietenii să doneze în numerar și ține socoteala donațiilor pe 

care le primești. La final, vino cu donațiile strânse la noi, și îți vom face un contract de donație 

pentru suma integrală.

La prima vedere, să strângi fonduri poate părea ceva complicat. Dar te asigurăm că nu este deloc așa, și suntem

aici să te susținem la fiecare pas! Iată care sunt sugestiile noastre de metode de fundraising:

PRIN COMPANIE - Dacă reprezinți o companie, iar colegii tăi își doresc să participe la acest 

eveniment, poți opta să faci o sponsorizare în numele lor. Este o foarte bună oportunitate de 

promovare a companiei, precum și de CSR și employee engagement.

ONLINE - Tu ne trimiți o fotografie cu tine, însoțită de un scurt text care descrie de ce ai ales să 

alergi pentru cauza noastră, iar noi îți facem cea mai frumoasă pagină de fundraising online! Tot 

ce ai de făcut este să publici link-ul către pagina respectivă pe rețelele de socializare pe care ești 

activ(ă), astfel încât prietenii tăi să poată dona pe loc.

Pentru detalii privind oricare dintre formele de fundraising, contactează-ne la office@asociatiasocialincubator.org.

mailto:office@asociatiasocialincubator.org


(21 KM)

Min. 450 RON

(10 KM)

Min. 350 RON

(2,5 KM)

Min. 150 RON

(5,6 KM + 7 KM + 7,6 KM)

Min. 300 RON / pers.



Satisfacția și bucuria de a contribui activ 

la construirea unui viitor independent și demn 

pentru tinerii defavorizați din România

Un super-tricou de alergare 

The Social Incubator

Sesiuni de antrenament cu antrenori-surpriză







www.asociatiasocialincubator.org

office@asociatiasocialincubator.org

+4 021 794 61 43

fb.com/asociatiasocialincubator
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