Rescriem povestea tinerilor vulnerabili din România
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CE A ÎNSEMNAT 2020
Anul 2020 a schimbat ritmul și rutina cu care eram obișnuiți să facem lucrurile dar ne-a
învățat și că atunci când pui inimă orice barieră, fie a unui ecran, fie a distanțării poate fi
depășită.
Indiferent de contextul social sau sanitar, timpul nu este generos cu tinerii aflați în
sistemul de protecție a statului. La ieșirea din sistem vor înfrunta singuri viața, expuși fiind
unor situații grave de risc și vulnerabilitate (exploatare sexuală, trafic de persoane). Într-o
situație similară fiind și tinerii din familii monoparentale, din categoria NEETs sau cei din
zone defavorizate.
Chiar dacă nu a fost ușor ne-am adaptat, am transferat în online activitatea și am continuat să le fim
aproape, să transformăm această perioadă nefastă într-o oportunitate de învățare atât de necesară
tinerilor atunci când vor fi nevoiți să se descurce pe cont propriu.
Am continuat activitățile pentru proiectele inițiate în anii trecuți precum La TINEri Este Puterea,
MatchMEntor, R€sponsABIL. Am început noi proiecte precum Banometru și Aproape Adult, am lansat
platforma vocațională www.bunincariera.ro și proiectul Plan de viață prin care 10 tineri ieși din sistemul
de protecție învață să fie independenți, să-și construiască un viitor. Am venit în sprijinul celor care și-au
pierdut locurile de muncă, ca urmare a pandemiei provocate de Covid-19, creând platforma
www.lucrezdinnou.ro. În platformă pot fi găsite locuri de muncă disponibile pe marile platforme, atât în
sectorul public, cât și în cel privat și poate fi oferit sprijin celor ce doresc să-și schimbe traseul profesional,
să primească consiliere vocațională.
Dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără mobilizarea și implicarea #arhitectilordefaptebune ai
#TheSocialIncubator. Privind retrospectiv putem să spunem că a fost un regal al devotamentului față de
cauza pe care o reprezintă. Alături de consilieri, specialiști integrare, voluntari, parteneri am făcut din
#ImpreunăSuntemMaiPuternici nu numai un slogan ci un mod de a gândi și de a fi.
Adriana PREDA, Director Executiv
Asociația The Social Incubator
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CE NE DEFINEȘTE
MISIUNE

VALORI

Oferirea unor soluții sociale inovative
pentru tinerii din România ce provin din
medii vulnerabile, prin metode
personalizate și abordări 1 la 1.

Integritate
opțiunea noastră asumată de a acționa
cu onestitate

VIZIUNE
Ne dorim o schimbare reală și
sustenabilă în viața tinerilor vulnerabili
din România (cu precădere cei care au
părăsit sau urmează să părăsească
sistemul instituționalizat de protecție a
statului, cu vârste cuprinse între 16 și
26 de ani). Astfel, pe baza unui program
complex, personalizat pe nevoile și
specificul fiecărui tânăr și axat pe
patru piloni: dezvoltare personală,
educație, integrare pe piața muncii,
obiective punctuale, tinerii dobândesc
aptitudinile necesare tranziției către
viața adultă și asigurarea
independenței.

Profesionalism
angajamentul potrivit căruia
responsabilitățile le îndeplinim în baza
competențelor și eticii dovedite de
fiecare membru al echipei
Dezvoltare
învățăm continuu și ne perfecționăm
pentru a aduce plus valoare acțiunilor
noastre
Demnitate
modul în care îi privim și respectăm pe
cei cu care interacționăm
Dedicare
punem toată priceperea și dăruirea
noastră în beneficiul cauzei pe care o
susținem

CUM INTERVENIM
Tinerii din categorii vulnerabile se confruntă cu o serie de probleme precum:
nivel scăzut de educație, slaba dezvoltare sau chiar lipsa abilităților de viață
independentă, probleme emoționale și de comportament, lipsa competențelor
necesare integrării pe piața muncii. Absența acestor abilități de viață îi
poziționează într-o categorie expusă riscului de excluziune ocupaționala și
socială.
Fiecare tânăr din programele asociației parcurge un program complex ce cuprinde 2 etape,
prima fiind axată pe componenta educațională (prezentare pași program, interviu și
evaluare inițială, sprijin finalizare studii, evaluare opțiuni carieră - teste vocaționale, listă
opțiuni angajare, consiliere realizare CV și Scrisoare de intenție, consiliere vocațională,
evaluare psihologică, participare ateliere de autocunoaștere și dezvoltare personală, vizite
exploratorii la angajatori).
A doua etapă vizează partea aplicată (job shadowing, practică, angajare, continuarea
ședințelor de consiliere psihologică și mentorat, finalizarea studiilor cu sprijinul meditatorilor, cursuri de specializare/calificare).

PROGRAMUL PRINCIPAL
Ce urmărește
Susținerea tinerilor din medii
vulnerabile, în special a celor
instituționalizați și NEETs, cu vârste
cuprinse între 16 și 24 ani, în a-și
construi un viitor pe cont propriu prin
valorificarea potențialului propriu.
Programul a început în regiunea
București-Ilfov și, începând cu anul
2016, s-a extins în peste 28 de județe
din România, reușind să susțină până în
prezent peste 3000 de tineri.
Anul acesta continuarea proiectului
principal a fost o provocare ce a avut la
bază lipsa conectării atât cea personală, față în față cu tineri care ne permite
să spargem bariere, cât și cea
materială, a echipamentelor IT și
accesului la internet, pentru o parte
dintre tineri.
Tinerii au beneficiat de ședințe
personalizate de consiliere vocațională,
ateliere de autocunoaștere și orientare
în carieră, terapii ocupaționale,
meditații precum și sprijin în găsirea
unui loc de muncă.

2020
400+ tineri din România
47 ateliere dezvoltare personală,
orientare în carieră și terapii
ocupaționale
27 DGASPC-uri partenere
55 angajatori
25 tineri fără acces la mediul digital,
au fost susținuți cu donații de
telefoane/ laptop-uri/calculatoare
serie ateliere cu angajați DGASPC
Vaslui - Fii bine ca să Faci BINE Schimb de bune practici și acțiuni de
suport în perioadă de criză, pentru cei
aflați mereu în linia întâi.

PROGRAMUL PRINCIPAL
Anul acesta a fost cel mai minunat lângă cei mai minunați oameni. Anul acesta
am învățat multe: am învățat cum să lupt pentru ce îmi doresc; am învățat să
vorbesc în public fără să îmi fie rușine; am învățat să meditez atunci când sunt
stresată, nervoasă, supărată, fără chef de viață; am învățat cum să îmi gestionez
banii dar și timpul. Chiar anul acesta a fost cel mai interactiv și cel mai frumos
an. Au fost cele mai frumoase activități, îmi părea rău că se terminau repede dar
am rămas cu multă bucurie în suflet, iar a doua zi mă trezeam cu vibe fain. Mă
bucur că mereu când vă ceream ajutorul nu stăteați pe gânduri, o făceați repede.
Elena, beneficiară program, Timișoara.
Impactul asociației "The Social Incubator" în ultimul an asupra mea a fost, pot spune, în primul rând
productiv. Am avut ocazia să pot discuta cu oameni capabili și înțelegători, buni și mereu cu sfaturi
bune, cunoștințe dobândite, determinați și înțelegători. Având astfel de modele în jurul meu, mă
ambiționează să îmi doresc mai mult de la mine. Orlando, beneficiar program, București
Colaborăm cu Asociația The Social Incubator de mai bine de 2 ani, timp în care am primit
solicitări din partea celor din asociație referitoare la diverse evenimente pentru adolescenți
și tineri în vederea contribuirii la orientarea profesională a acestora. Pentru mine, în calitate
de psiholog în cadrul Protecției Copilului, situațiile în care văd tinerii implicați în activități
benefice pentru dezvoltarea lor sunt încărcate de satisfacție profesională și îmi întăresc
dorința de a mă implica în continuare în viitorul acestor tineri. Prin aceste experiențe îmi
dau seama cât de importante sunt, printre altele, acțiunile mici realizate de specialiști, în
colaborare (o discuție cu un tânăr, o încurajare, etc.) Flavia, psiholog DGASPC Sector 2

PROGRAMUL PRINCIPAL
Dorim să vă transmitem mulțumirile noastre alese, pentru sprijinul deosebit pe
care ni l-ați acordat în aceste zile dificile, prin donația pe care ați oferit-o
centrelor de plasament și centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități
din cadrul DGASPC Timiș. Sprijinul oferit de dumneavoastră este foarte
important, materialele de protecție transmise fiind foarte utile pentru protecția
beneficiarilor și a angajaților și pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV2.
Vă suntem recunoscători pentru că ați continuat să rămâneți alături de noi și pentru că ați
avut, mai ales în ultimul an, mai multe inițiative menite să vină în sprijinul persoanelor
instituționalizate. Vă mulțumesc, în numele conducerii DGASPC Timiș și, mai ales, al
beneficiarilor din centrele aflate în structura instituției.
Monica Trușcă, Director Executiv DGASPC Timiș

Colaborarea cu dumneavoastră a fost super, colaborarea cu tânărul pe care l-am angajat la
fel de bună. Este un băiat bun, și-a făcut treaba în limita posibilităților și cunoștințelor pe
care le avea la momentul angajării. Sunt deschis pentru recomandări viitoare.
George, angajator firmă securitate

PROGRAMUL PRINCIPAL
Mădălina
coordonator program
Proiectul principal al asociației ne-a
arătat încă o dată cât de importantă este
implicarea comunității în susținerea
tinerilor vulnerabili, mai ales în această
perioadă dificilă. Mobilizarea tuturor
partenerilor și voluntarilor implicați a
făcut posibil ca tinerii cu care lucrăm să
aibă și în perioada pandemiei acces la
educație formală și non-formală, dar și
sprijin în găsirea unui loc de muncă.
Tinerii au nevoie să fie ascultați și să
împărtășească cu cei din jur pasiunile lor,
ce le face plăcere și le aduce bucurie.
Acest lucru s-a văzut în special la
atelierele online despre muzică,
fotografie, desen, teatru, unde tinerii sau simțit încrezători să arate ce au cel
mai frumos în ei. Acest lucru ne confirmă
încă o dată că ceea ce facem este pe
placul și folosul tinerilor, chiar și în
format online a proiectului și ne bucurăm
că am continuat să-i însoțim pe acest
drum către un viitor cu perspective mai
bune de creștere și dezvoltare.

PLAN DE VIAȚĂ
Ce
Proiectul
urmărește
.................
Integrarea socială și profesională a
tinerilor ce părăsesc sistemul
instituționalizat protecție socială și
care adesea, nu au pregătirea necesară
să facă față acestei provocări uriașe.
Programul a selectat 10 tineri cărora li
se asigură o locuință, asistența
necesară administrării acesteia,
consiliere vocațională și psihologică,
ateliere de autocunoaștere și orientare
în carieră, sprijin în continuarea
studiilor, programe de mentorat și
meditați, dar și job-uri prin intermediul
unor companii partenere.
Proiectul a fost lansat oficial în data de
11 noiembrie a acestui an, însă tinerii șiau început parcursul încă din luna
ianuarie.

ianuarie 2020
ianuarie 2022
~ 200 ședințe individuale
asistență socială, consiliere
psihologică & vocațională;
~ 40 de întâlniri de grup
ateliere și vizite exploratorii
organizate în cadrul proiectului,
dar și la nivel de asociație;
mediere pe piața muncii
pregătire proces angajare, mediere
relație dintre angajatori și tineri;
medierea unor situații cotidiene
neprevăzute.
Lunar momente din viața lor vor fi
surprinse în câte un #episod marca
#Nascutla18. Primele două pot fi
vizionate pe www.plandeviata.ro
Program social susținut de AFI
Europe România, la inițiativa
McCann PR România, implementat
de Asociația The Social Incubator.

PLAN DE VIAȚĂ
Pe lângă componenta de comunicare www.plandeviata.ro integrează și oferte de
joburi la care tinerii ce se pregătesc să părăsească sistemul instituționalizat de
protecție pot să aplice. Companiile care doresc să sprijine procesul de integrare
socială a tinerilor pot să-și creeze cont și să posteze job-uri potrivite pentru tineri.
Până la momentul redactării raportului, în platformă erau înscrise 10 companii cu
peste 20 de oferte de muncă disponibile precum: lucrător comercial, analist calcul,
operator logistică, consilier vânzări sportive etc.

„Plan de viață” este un proiect util, care prin prezentarea poveștilor de viață și a parcursului celor 10
beneficiari, sper să ajute cât mai mulți tinerii care urmează să iasă din sistemul de protecție a copilului.
Până acum am întâmpinat multe provocări (marginalizarea tinerilor la locul de muncă, dificultăți în
gestionarea unei locuințe, divergențe între aceștia, diferite probleme medicale), dar toate acestea au
rolul de a-i pregăti pentru viața independentă și de a-i ajuta să devină din ce în ce mai responsabili. Ne
dorim ca la finalul celor doi ani, tinerii să-și fi dezvoltat cât mai multe abilități de viață și să fie pregătiți
pentru a duce o viață asumată. Alina Stochița, manager proiect

PLAN DE VIAȚĂ
Aurel
Își dorește să-și construiască o carieră.
Povestea sa în sistemul de protecție a
copilului a început la naștere, când a fost
abandonat la maternitate. Chiar dacă viața
nu i-a fost ușoară și-a păstrat mereu
optimismul și încrederea că într-o zi va
reuși să aibă parte de stabilitate pe toate
planurile.
Încep prin a spune că sunt foarte
recunoscător că mi-ați oferit șansa
de a ajuta și alți tineri care sunt în
aceeași situație ca mine.
Acest proiect m-a ajutat să cunosc și alți
oameni pasionați de partea artistică și am
putut face cu ei multe lucruri frumoase,
până acum am câteva piese cu doi colegi
din proiect și sper să putem ajuta alți tineri
prin muzica noastră.

Iuliana
Este o persoană descurcăreață, comunicativă, amabilă, sociabilă și emotivă. De
la vârsta de 2 ani până la 18 ani a locuit
împreună cu familia asistentului
maternal. În 2019 a finalizat studiile
liceale, iar în prezent urmează școala
postliceală la profilul „Stilist”.
Nu mi-a fost ușor cu acomodarea în noul
oraș și nici cu prezența noilor mei colegi.
Mi-a fost teamă și încă îmi este de ceea
ce cred ceilalți și de a nu fi judecată.
Totodată am întâlnit oameni buni, care m-au învățat
cum să mă comport și cum să gestionez anumite
situații în care mi-a fost foarte greu la început. M-au
sprijinit mult, drept dovadă mi-a crescut stima de
sine, mi-am dat seama că sunt în stare de orice, iar
cel mai important lucru, că sunt un puternică și
curajoasă.

PLAN DE VIAȚĂ
Fernando
Se descrie că fiind o persoană amuzantă, deschisă, sociabilă și comunicativă.
A ajuns în sistemul de protecție a
copilului deoarece mama lui nu avea
posibilități materiale să-l crească. Deși
a părăsit centrul în septembrie 2019, nu
a reușit să se adapteze și speră că
acest proiect să-l ajute.

Acest proiect m-a ajutat să mă dezvolt și să
am mai multă încredere în mine. A fost o
provocare să intru în proiect, dar am
descoperit mulți tineri talentați, care au
pasiuni asemănătoare cu ale mele. De
exemplu cu unii dintre ei am făcut câteva
piese, una dintre ele fiind deja lansată pe
Youtube.

Elena
Este o fată determinată, disciplinată și
foarte muncitoare. A locuit alături de
familie până la 6 ani, ulterior a ajuns în
sistemul de protecție a copilului până la
începutul anului 2020.
Artele marțiale joacă un rol foarte
important în viața ei, ajutând-o să
crească și să se dezvolte la nivel fizic și
mental.

Printre obstacolele cu care m-am întâlnit au
fost gestionarea propriilor emoții și faptul că
mă atașez repede de oameni, ceea ce m-a
făcut ca uneori să-mi pierd încrederea în ei.

PLAN DE VIAȚĂ
Iulian
Este un tânăr pasionat de muzică și
dornic să reușească să se dezvolte
profesional. A stat 10 ani în asistență
maternală, iar când „mama” s-a
îmbolnăvit, a fost nevoit să meargă întrun centru de plasament. A lucrat
ocazional ca bucătar la evenimente, iar în
timpul liber face repetiții ca solist vocal.
Pe perioada acestui proiect mi-am
făcut prieteni și am întâlnit mulți
oameni de la care am învățat
cum să mă descurc în viață, am învățat lucruri
pe care nu le-aș fi știut dacă nu eram în acest
proiect. Îmi doresc ca tinerii din sistem să
învețe lucruri frumoase din experiențele
noastre, iar noi să fim independenți.

Noura
O tânără energică, motivată să
reușească în viață.
De la vârsta de 4 ani a stat împreună cu
mama și cu fratele mai mic într-un centru
„Mama și copilul”. Apoi a ajuns în
sistemul de protecție a copilului, iar
ulterior a locuit în apartamente sociale.

Un obstacol cu care mă confrunt în prezent
este să mă adaptez la societate, să nu fiu
exclusă, să-mi adaptez comportamentul la cei
din jur, dar în același timp să fiu eu însămi.

PLAN DE VIAȚĂ
Ionuț
Un tânăr puternic și dornic să evolueze.
Îi place să găsească mereu soluții și să
se implice în proiecte. Spune că i-a fost
foarte greu, dar datorită oamenilor din
jur și a „mamei” adoptive (al doilea
asistent maternal care l-a avut în grijă) a
reușit să ajungă unde este acum.

Obstacolele cu care m-am
confruntat au fost: să învăț să-mi
gestionez emoțiile, să mă acomodeze în
centrele de plasament, să accept viața așa
cum e, să rămân pozitiv, să înfrunt
singurătatea, să-mi fac prieteni.

Marina
Este o tânără timidă, dar care dorește
să-și depășească condiția, să aibă o
familie și să îi fie alături surorii ei mai
mici. A ajuns în sistemul de protecție la
vârsta de 4 ani, petrecând o scurtă
perioadă alături de un asistent maternal,
iar apoi locuind, alături de sora sa, întrun centru de plasament.

Un obstacol din viața mea, este legat de
prezent, deoarece sora mea a rămas
însărcinată și a fost trimisă într-un centru
maternal.

PLAN DE VIAȚĂ
Mihai
Este ambițios, îi place să învețe
mereu lucruri noi, este perseverent și
pasionat de sport. A fost părăsit la
naștere și a fost dat în asistență
maternală până la vârsta de 6 ani.
Anii următori i-a petrecut în trei
centre de protecție a copilului unde a
locuit până când a părăsit sistemul
instituționalizat.

M-am lovit de foarte multe greutăți, de oameni
răi care mă trăgeau în jos deoarece doreau să
mă vadă cum sufăr, dar eu am stat cu capul
sus și am luptat pentru fiecare vis ca să pot
să-l îndeplinesc, am mers înainte și nu am
băgat în seamă.

Gabriel
A luat viața în piept de la 6 ani. La vârsta
la care copiii petrec timp jucându-se, el a
fost nevoit să-și părăsească familia din
cauza faptului că mama sa nu-și
permitea să-l întrețină. A locuit în mai
multe centre de plasament și la vârsta
de 18 ani a decis să facă parte din
proiect.

Am locuit mult timp în centre de plasament
unde a trebuit să mă adaptez și să mă descurc
de unul singur, acestea au fost obstacolele
cărora a trebuit să le fac față.

BUN ÎN CARIERĂ
Ce
Proiectul
urmărește
.................
Platforma www.bunincariera.ro ajută
tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani
să își aleagă cariera potrivită.
Bun în Carieră pune la dispoziţia
tinerilor teste vocaționale, sesiuni de
consiliere şi mentorat online, gratuite,
pentru valorificarea potenţialului
propriu şi informaţii despre paşii
necesari traseului educațional și
profesional, în funcție de domeniul
ales.
De asemenea integrează o secțiune de
blog în care tinerii pot să găsească
articole utile ce-i ajută în redactarea
CV, prezentarea la interviu sau să
dobândească cunoștințe elementare
despre contractul de muncă și perioada
de probă.

septembrie 2019
decembrie 2020
Lansare platformă mai 2020
2.722 utilizatori unici
2.292 au completat Testul
Inteligențelor Multiple
1.533 au completat Chestionarul
Valorilor
665 programări în platformă
504 tineri au avut minimum 1
programare
Proiectul ”Hartă pentru Drum în
Viață” câștigat de Asociația The
Social Incubator în competiţia
RO SMART în Țara lui Andrei din
2019 și finanţat de OMV Petrom,
a făcut posibilă dezvoltarea
platformei Bun în Carieră.

Platformă dezvoltată de Pattern
Digital & Design Agency

BUN ÎN CARIERĂ
Au fost multe dezbateri, schițe, sesiuni de testare între toți cei implicați în
dezvoltarea platformei de la președintele asociației, project manager, coordonatori comunitate/consilieri vocaționali/voluntari la developeri și experți în
comunicare & marketing. Și-au unit forțele, au pus la un loc know-how-ul și
determinarea pentru a le oferi utilizatorilor platformei o experiență de navigare
accesibilă, bazată pe inovare.
Pentru noi fiecare tânăr este valoros și are dreptul la un viitor pe măsura așteptărilor sale.
Din dorința de a facilita accesul unui număr cât mai mare de tineri la resurse și specialiști
care pot să-i ajute să identifice timpuriu care le sunt aptitudinile și cum pot să le valorifice,
am transpus în online o parte din expertiza noastră. Ne dorim să creăm o experiență digitală
completă care să permită tinerilor accelerarea semnificativă a procesului de descoperire a
carierei, indiferent de mediul din care provin. Ionuţ Pascu, Preşedinte Asociaţia The Social
Incubator.
Cred că este esențial să înțelegem că pentru orice în viață trebuie mai întâi să faci act
de prezență și să fii prezent, apoi totul curge ca prin minune. La fel și în cazul
www.bunincarieră.ro, te prezinți la o sesiune de consiliere sau de mentorat (după
realizarea celor 3 pași de bază: creare cont, completare teste vocaționale și programare sesiune online) și multitudinea de șanse pe care o astfel de interacțiune o oferă se
dezvăluie văzând cu ochii. Andra Beldean, manager proiect
În călătoria tinerilor spre descoperirea #CariereriPotrivite sunt consilierii vocaționali și mentorii
care-i însoțesc și-i ghidează, oferindu-le încrederea și susținerea de care au nevoie pentru a
realiza ce le place și ce-și doresc să facă.

BUN ÎN CARIERĂ

Daniel
mentor
Interacțiunea de până acum cu tinerii mi
se pare fascinantă. Cei cu care am avut
ocazia să vorbesc până acum provin dintro generație cu o optică total diferită decât
cea pe care noi o aveam la vârsta lor. Cred
că se pot lega relații valoroase, cred că
există mult potențial ce poate fi orientat,
șlefuit și valorificat.

Marina
consilier vocațional
Am identificat mai mulți tineri care au avut
“norocul” să aleagă deja un drum
profesional corelat cu abilitățile naturale
sau care se gândeau să urmeze un astfel de
drum și aveau nevoie de confirmare. Nu știu
dacă vor fi cei mai buni în domeniile
respective (sunt foarte multe aspecte de
luat în calcul când este vorba de tinerii din
sistemul de protecție socială), dar cu
siguranță pot spune că vor avea un grad de
satisfacție mai ridicat decât alte persoane
care nu sunt pasionate de profesiile lor.

BUN ÎN CARIERĂ

Platforma merită încercată, mentorii sunt prietenoși, testele
vocaționale te ajută să te cunoşti pe tine însuţi.
Valentin, utilizator platformă

Mi-am descoperit pasiuni și talente pe care nu știam că le am.
Maria, utilizator platformă

Am descoperit chiar foarte multe. Am aflat că nu doresc să rămân toată
viața ospătar.
Fabian, utilizator platformă

Pot să spun cu zâmbetul pe buze că am aflat lucruri noi despre mine, până
în prezent nu știam de ele.
Elena, utilizator platformă

atelier

La TINEri Este Puterea
Proiectul
Ce urmărește
.................

Program local, parte a inițiativei
#YouthEmpowered, lansată de
Grupul Coca-Cola HBC cu obiectivul de
a crește șansele tinerilor de
a deveni activi pe piața muncii
din România.
Își propune să crească angajabilitatea
tinerilor, în special a tinerilor din
catogorii vulnerabile, prin activități de
formare și sesiuni de consiliere
vocațională și dezvoltare personală.

ianuarie 2017
decembrie 2020
9.000 + tineri înregistrați pe
platforma de învățare online dintre
care ~4.500 în anul 2020
4.264 tineri participanți la sesiuni
de formare live
467 de zile de training față în față
100+ de instituții partenere
30+ formatori
16 mentori Coca Cola

În cadrul proiectului a fost lansată o
aplicație de învățare on-line La TINEri
este Puterea ce conține 11 cursuri
pentru dezvoltarea personală
și profesională a tinerilor. Aplicația
poate fi găsită în GooglePlay și
AppStore.

Coca-Cola HBC Careers
România este inițiatorul
programului la nivel național,
Asociația The Social Incubator
fiind partenerul selectat pentru
a coordona și implementa
această inițiativă.

La TINEri Este Puterea
În cadrul proiectului dezvoltăm și o comunitate suport pentru cadrele didactice
care să faciliteze accesul la resurse pentru susținerea activității educaționale prin:
schimb de experiență și bune practici la nivel național;
resurse și metode de învățare non-formală, alături de rețeaua de formatori ai
programului La TINEri este Puterea;
instrumente de învățare online, inclusiv consultanță pentru gestionarea
platformelor de învățare online;
programe de învățare și dezvoltare profesională;
suport în îndrumarea vocațională a elevilor;
atragerea de finanțări și resurse pentru activitatea educațională, inclusiv
consultanță pentru scrierea de proiecte.

Programul „La TINEri este Puterea” este o oportunitate pentru tineri. Cu formatorii noștri, ajungem la
tinerii din România care au cea mai mare nevoie și le oferim experiențe dinamice de învățare,
consiliere vocațională și orientare profesională astfel ca aceștia să fie mai aproape de a deveni
independenți și activi pe piața muncii. De asemenea ne dorim să fim un partener de încredere pentru
unitățile de învățământ și, totodată, să oferim cadrelor didactice acces la resurse și instrumente care
să-i ajute în procesul didactic. Astfel, pe lângă cunoștințele pe care le împărtășește elevilor pot să-i
inspire, ajute să se descopere, să se dezvolte și să reușească. Mihaela Bolohan, manager proiect

La TINEri Este Puterea

Alexandru
beneficiar proiect
Programul m-a ajutat să comunic cu cei din
jurul meu, un lucru neașteptat la mine, pentru
că nu eram o persoană foarte comunicativă.

Simona
beneficiară proiect
Sincer… credeam că programul va fi
plictisitor. Însă am fost șocată că nu a
fost deloc așa. M-a ajutat sa am mai
multă încredere în mine și în ceea ce pot
face, să cred în propriile puteri, indiferent
de ce spun cei din jur.

La TINEri Este Puterea

Tudor
trainer proiect
Sunt mândru să mă numesc profesor. Sunt
profesor de nimic, de pauză și de optimism.
Sunt pasionat de muzică, burgeri și nu în
ultimul rând, pasionat de a fi pasionat. Îmi
place ceea ce fac, anume să ajut tinerii să își
găsească ceea ce îi face unici, ceea ce le
place și îi face fericiți.

Ana - Maria
trainer proiect
Sunt psihoterapeut și trainer în Asociația
The Social Incubator și am 2 niveluri de
energie în plus față de 100%. Îmi găsesc
locul în traininguri dinamice și pline de
dinamism, dar și în cabinetul de consiliere
sau terapie pentru a călăuzi tineri spre
cea mai bună versiune a lor înșiși.

LUCREZ DIN NOU
Proiectul
Ce urmărește
.................

Platforma online de reconversie
profesională www.lucrezdinnou.ro este
menită să-i ajute pe cei care și-au
pierdut locul de muncă în contextul
dificil creat de pandemia de Covid-19.

iunie 2020
decembrie 2020
Lansare platformă decembrie 2020
14 lecții video
6 teste orientare profesională

Aceasta oferă resurse educaționale
pentru reorientarea în carieră și
afișează opțiuni de job-uri disponibile
pe marile platforme, atât în sectorul
public, cât și în cel privat.
Utilizatorii au acces la instrumente de
reconversie profesională precum teste
de carieră, training-uri video și sfaturi
de la profesioniști care îl pot ajuta să
se reorienteze către alt domeniu de
activitate.

2 șabloane CV
informații utile: contract de muncă,
angajatori, șomaj
blog

Un proiect Coca-Cola HBC
România în parteneriat cu
Asociația The Social Incubator.

LUCREZ DIN NOU
Încă din luna martie ne-am implicat pentru a ajuta comunitatea din care facem parte în
această situație extraordinară. Am gândit platforma www.lucrezdinnou.ro ca pe un sprijin
concret pentru cei care își caută o slujbă în această perioadă. Pe fondul impactului
pandemiei asupra anumitor industrii, numărul persoanelor aflate în dificultate a crescut
semnificativ.
Platforma vine în ajutorul celor care sunt nevoiți să își găsească un nou loc de muncă și le
oferă resurse și îndrumare celor care sunt nevoiți să schimbe domeniul de activitate.
Sprijinul pe care îl oferim comunităților din care facem parte este unul dintre pilonii
principali ai strategiei noastre de sustenabilitate. Această platformă vine să completeze
inițiativele noastre dezvoltate până acum în cadrul platformei După Noi. Alice Nichita,
Public Affairs & Communication Manager Coca-Cola HBC România

Schimbările sunt dificile pentru fiecare dintre noi și e cu atât mai greu când schimbarea se
produce într-o activitate de zi cu zi care ajunge să ne definească. Să te afli brusc în situația de
a o lua de la zero din punct de vedere profesional poate crea un blocaj, mai ales în contextul în
care ne aflăm acum. Prin această platformă noi încercăm să le arătăm celor aflați în această
situație că au un rezervor de adaptabilitate de care poate nu sunt conștienți. Îi ajutăm să
descopere cum pot să-și schimbe drumul în carieră și în plus, le punem la dispoziție un
instrument prin care să identifice acele noi slujbe care li se potrivesc. Adriana Preda, Director
Executiv Asociația The Social Incubator.

APROAPE ADULT
Proiectul
Ce
urmărește
.................
Creșterea șanselor de integrare
socială și profesională a tinerilor
instituționalizați din județele Argeș,
Dâmbovița și Prahova, cu vârste
cuprinse între 18 și 26 de ani, printr-un
program complex de formare.
Parcurgerea integrală a programului de
către un tânăr, conduce la conștientizarea abilităților și vocației, lucruri care
conduc spre găsirea unui loc de muncă
și, implicit a unei vieți sustenabile pe
cont propriu.
În primele 3 luni de implementare a
proiectului au fost făcute demersurile
necesare recrutării tinerilor, ateliere
online de cunoaștere atât pentru tineri,
cât și pentru voluntari (mentori) și
facilitate întâlnirile mentori-mentee
pentru o parte dintre beneficiari.

septembrie 2020
septembrie 2021
90 tineri instituționalizați
90 mentori (voluntari)
9 ateliere de educație non-formală
de auto-cunoaștere și dezvoltare
personală
180 sesiuni de consiliere
vocațională
90 sesiuni consultanță de
dezvoltare profesională
3 ateliere de angajabilitate și
pregătire intrare pe piața muncii
6 vizite exploratorii la angajatori/
evenimente de tip Ziua Carierei
Proiect finanțat de Fundația
Vodafone România prin Fondul
pentru Fapte Bune, ediția 2020.

APROAPE ADULT
Proiectul prevede, de asemenea, elaborarea unui ghid practic, tip broșură,
ce va conține informații necesare tinerilor la momentul ieșirii din sistemul
instituționalizat de protecție a statului precum: organizațiile ce au
competența de a oferi suport în vederea integrării socio-profesionale;
etapele necesare găsirii unui loc de muncă și recomandări privind
pregătirea pentru aplicare și interviu; posibile riscuri și pericole cu care se
pot confrunta și modalitățile aferente de combatere, precum și alte
informații practice despre viața de zi cu zi.

Prin „Aproape adult” încercăm să oferim tinerilor instituționalizați un instrumentar complex care să-i
ajute să opereze transformări în viața lor în așa fel încât să devină din niște aproape adulți, niște
adulți responsabili și independenți cu un drum care să aibă un orizont bine conturat în fața lor.
Proiectul nostru nu are o funcție fatică, ci una activă prin care ne dorim ca tinerii implicați să își
însușească aptitudini și cunoștințe care să le fie de un real folos în viața profesională și nu numai.
De aceea am coagulat stakeholderi diverși: DGASPC-uri, formatori, psihoterapeuți, consilieri
vocaționali, angajatori și mentori etc. Credem că doar prin eforturi comune putem să oferim soluții
câștigătoare prin care să oferim un sprijin real tinerilor instituționalizați. Mihnea Anțilă, manager
proiect

APROAPE ADULT
Daniel
beneficiar proiect
În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor
celor care luați parte la acest proiect minunat
și să vă spun că pentru mine chiar înseamnă
ceva faptul că mai sunt oameni care se
gândesc și la binele copiilor defavorizați.
Acest proiect înseamnă mult pentru mine
deoarece ar putea să mă ajute în dezvoltarea
proprie și cunoașterea unor informații ce cu
siguranță îmi vor fi de ajutor în viitorul
apropiat. Știu că momentan suntem abia la
început de drum, dar sunt sigur că vom reuși
să facem tot ce ne propunem deoarece sunteți
toți niște oameni minunați care își dau
interesul și susținerea pentru a face acest
lucru posibil. Vă mulțumesc!

Sebastian
beneficiar proiect
Experiența a fost interesantă și
educațională, mă simt confortabil în
acest grup, de asemenea mă aștept să
învăț lucruri noi care să mă ajute pe plan
personal și profesional.
Consider că o să ne ajutați să ne
conturăm mai clar niște obiective de
viitor, pe plan profesional.

BANOMETRU
Proiectul
Ce
urmărește
.................
Creșterea gradului de stabilitate
financiară pentru 100 de beneficiari ai
proiectului prin deprinderea de
obiceiuri sănătoase de independență
financiară (ex: realizarea unui cont de
economisire, deprinderea obiceiului de
a analiza motivația achizițiilor - nevoie /
dorință, evitarea datoriilor etc.).
Proiectul a fost gândit atât pentru
beneficiarii asociației, cât și pentru cei
cu care tinerii și echipa The Social
Incubator, interacționează cel mai des.
Astfel, proiectul se adresează:
tinerilor din categorii vulnerabile;
angajaților și asistenților maternali
din cadrul instituțiilor publice din
domeniu social (DGASPC, DAS);
voluntarilor asociației (mentori,
meditatori, traineri, consilieri
vocaționali, psihologi).

iulie 2020
ianuarie 2021
5 ateliere pe teme de educație
financiară
~100 de sesiuni individuale de
consultanță financiară
Banometru este un program de
responsabilitate socială
coordonat de Asociaţia pentru
Relaţii Comunitare, realizat în
parteneriat cu Asociaţia
Educaţie pentru Viaţă Reală
(AEVR) cu sprijinul ING Bank;
Asociația The Social Incubator
este beneficiar al fondului
Banometru.

BANOMETRU
Beneficiarii au urmat un atelier de educație financiară și/sau sesiuni
individuale de consultanță financiară. În cadrul atelierelor, participanții au
apreciat: prezentarea mai multor modalități de economisire a banilor;
conștientizarea costului real ("zile de muncă") al diferitor achiziții;
formularea clară a obiectivelor financiare și ținerea evidenței cheltuielilor;
expunerea unor modalități de diminuare a cheltuielilor precum și sintagma
,,plătește-te mai întâi pe tine".
În ceea ce privește sesiunile individuale, metoda folosită a fost cea a coachingului, prin
care participanții au putut descoperi cum își pot îmbunătăți situația financiară prin
încetarea/adoptarea sau continuarea unor comportamente financiare. Astfel, au reușit săși scadă cheltuielile monitorizând bugetul personal; să-și stabilească obiective financiare
și să-și facă un plan pentru atingerea acestora; și-au făcut un plan de economisire
personalizat și au găsit idei pentru venituri suplimentare, folosindu-și abilitățile pe care le
au deja.

Doar o ședință mi-a arătat ce înseamnă disciplina, autogestiunea și faptul că a te cunoaște și a te
aprecia pe tine sunt unele dintre cele mai importante calități. Îți mulțumesc, Sorin, pentru că mi-ai
deschis ochii să văd că educația finaciară este benefică din toate punctele de vedere. Am învățat
ponturi despre care nu am mai auzit și acum sunt conștient că totul depinde de mine. Mă gândesc, cu
entuziasm, să le pun în practică și să văd rezultatele obținute. Abia aștept să ne vedem data viitoare!
Claudian, beneficiar Asociația The Social Incubator.

BANOMETRU

Ședințele unu la unu m-au ajutat să-mi stabilesc un obiectiv clar. Aceste sesiuni te fac să
realizezi că totul este mult mai simplu și că răspunsul stă în fața noastră. Contează mult să
ai un îndrumător care să fie dispus să te asculte și să-ți ofere sfaturi legate de ce faci tu cu
banii. Banometru mi-a deschis ochii și am înțeles care este cea mai bună variantă pentru ami crește venitul și gestiona bugetul. Dacă vrei stabilitate din punct de vedere financiar și
îți dorești mai mult de la viață, te invit să intri în proiect. Învață despre bani astăzi, ca să-i ai
și mâine. Irina, voluntar Asociația The Social Incubator.

Țină să vă mulțumesc pentru frumoasa și prolifica discuție de ieri, discuție din care am tras
nenumărate și minunate învățăminte, toate spre găsirea căilor de chivernisire a finanțelor
proprii și cheltuirea cu folos maxim a lor, în funcție de priorități. Discutând cu dvs. am
identificat punctele slabe din gândire cu privire la finanțele proprii și am reușit să conștientizez masurile optime pentru o gândire financiară de succes pe plan scurt, mediu și lung. Andi
Cătălin, angajat DGASPC

BANOMETRU
Sorin
consilier proiect
Ce am făcut împreună cu beneficiarii?
Am calculat zeci de bugete, am redus multe
cheltuieli, am aflat planuri de viitor, am
planificat achiziție de casa. Am discutat
despre creșterea veniturilor plecând în alte
țări și despre motivul întoarcerii acasă. Am
căutat soluții de creștere a veniturilor, am
învățat ce este răbdarea și am schimbat
obiceiuri devenite obstacole în drumul către
obiectivele noastre.
Mă bucur că am avut ocazia să lucrez în cadrul
acestui proiect!

Sergiu
consilier proiect
Anul acesta am avut plăcerea să fac
parte dintr- un super proiect: Banometru.
Alături de oamenii cu care am lucrat am
făcut câteva lucruri faine precum: planuri
de economisire personalizate, aliniate cu
obiectivele lor; i-am ajutat să găsească
idei pentru a face venituri extra job,
folosindu-și abilitățile pe care le au deja;
am aflat împreună cum se face un buget
corect și simplu astfel încât să
urmărească doar ce e important pentru ei.
I-am ghidat să-și stabilească clar ce-și
doresc (obiectiv SMART) și să-și facă un
plan pentru acest lucru, astfel încât să se
apuce de treabă rapid.

Match MEntor
Ce
urmărește
Proiectul
.................

Sprijinirea procesului de integrare socioprofesională a unui număr de 150 de
tineri, 15-18 ani (50 tineri/an, timp de 3
ani) provenind din medii vulnerabile din
județele București-Ilfov, în special din
sistemul de protecție a copilului.
Componenta principală a programul de
educație non-formală Match MEntor
este mentoratul, ce implică
interacțiunea tinerilor cu specialiști din
diverse domenii de activitate, care îi pot
susține moral și îndruma către o viitoare
meserie.
Tinerii pot alege mentorii (voluntari) în
funcție de pasiunile și domeniile lor de
interes. Aceștia contribuie la motivația
tinerilor de a-și finaliza studiile,
creșterea încrederii de sine și la
conturarea perspectivelor profesionale
potrivite înclinațiilor și abilităților lor.

iulie 2019
decembrie 2021
2020 - anul II de implementare a
programului:
46 tineri recrutați
78 de sesiuni de consiliere
vocațională individuală pentru 40
de tineri
36 de sesiuni de consiliere
psihologică individuală
58 de voluntari implicați în
procesul de mentorat
Programul de mentorat „Match
MEntor”este susținut prin
Fondul IKEA pentru Educație și
Dezvoltare finanțat de IKEA
România și gestionat de
Fundația Comunitară București.

Match MEntor
Anul 2020 a adus multe provocări iar stabilirea unor conexiuni între tinerii
(mentee) și mentorii lor, care s-au cunoscut doar prin intermediul mijloacelor
de comunicare online, a fost una dintre acestea. Distanțarea însă nu i-a
împiedicat să fie aproape, să-și urmeze calea. Mărturie stau cele câteva
exemple pe care le împărtășim cu voi:
Ovidiu este un tânăr pasionat de jocurile pe calculator, iar Cristina, mentorul său, i-a facilitat
participarea la un interviu pentru poziția de game tester.
Corina o sprijină pe tânăra pentru care este mentor în aprofundarea cunoștințelor de limba engleză.
Dragoș este student la Politehnica , specializarea aeronave, iar mentorul său l-a pus în legătura cu o
instituție la care ar putea începe stagiul de practică.
În cadrul programului MatchMEntor, am avut parte de o experienta de angajare foarte buna, am
reușit să mă angajez prin intermediul acestei asociații în domeniul în care îmi doresc sa activez, iar
colectivul muncii mi s-a părut foarte, foarte ok. Ce pot spune despre consilierea vocațională este că,
la fel, prin intermediul acestui program am reușit să îmi privesc viitorul puțin altfel, să imi schimb
perspectiva in privinta vocației mele si am căpătat o percepție ceva mai realista si mai concreta
asupra a ceea ce-mi doresc sa fac in viitorul meu si in carierea mea. Adrian Alexandru, beneficiar
proiect.
Mentorul îmi este ca un prieten care mă sfătuiește. Vorbim despre actorie, dans, iar această relație
cu mentorul mă face să înțeleg cât de important este să ai pe cineva care chiar vrea să te ajute în
legătură cu anumite situații din viața de zi cu zi, să îți dea sfaturi și să îți transmită lucruri bune și
pozitive. Aș recomanda și altor tineri să aibă un mentor deoarece, este foarte important să te bazezi
pe cineva și să vorbești liber cu el, mai ales când întâmpini dificultăți. Acest proiect m-a ajutat să
gândesc altfel și să am o altă percepție față de propria mea persoană. Casiela, beneficiară proiect

Match
MEntor

Match MEntor
Ana - Maria
psiholog
Relațiile mentori-mentee sunt relații care de
cele mai multe ori sunt complexe. Cu tineri
care sunt suspicioși și închiși la început, cu
mentori emoționați, cu temeri de ambele părți.
Cel mai frecvent dificultățile de relaționare
sunt fie datorită comportamentului de apărare
al tinerilor (fie ostili, fie victime, fie seductivi),
fie unei posibile incompatibilități mentormentee, fie datorita unor prejudecăți cu privire
la procesul mentoratului a adulților din viața
tinerilor. Pentru toate acestea este nevoie de
răbdare și încredere și multă tenacitate, ceea
ce mentorii din Match MEntor au din plin și
pentru asta suntem extrem de recunoscători.

Adriana
specialist integrare
socio-profesională
Match MEntor este despre relații, despre
relații care stau la baza construirii
viitorului. Relațiile pe care le mediem
între tinerii aflați la început de drum și
mentorii, voluntari care doresc să se
implice în comunitate, se creează pas cu
pas pe parcursul proiectului și produc
schimbări în bine, de ambele părți.

R€sponsABIL
Ce
urmărește
Proiectul
.................

Dezvoltarea independenței și
responsabilității financiare în randul
tinerilor defavorizați, cu scopul de a
facilita integrarea lor socio-profesională,
oferindu-le șansa unui viitor independent.
Ediția din acest an a proiectului de
educației financiară a fost adaptată
pentru online, fiind aplicat conceptul de
gamification ce le-a permis tinerilor să se
implice proactiv, răspunzând provocărilor
lansate de traineri.
Alături de traineri a fost implicată și
comunitatea de voluntari, pentru a-i
spriini pe tineri cu meditații, discuții
individuale cu profesioniști din domenii
diferite (ex. medicină, antreprenoriat etc).

ianuarie 2019
decembrie 2021
2020 - anul II de implementare a
proiectului:
64 tineri din Vaslui
4 ateliere de educație financiară
6 ateliere de dezvoltare personală
& profesională
9 provocări realizate de tineri
1 concept de gamification bazat pe
provocări și recompense care să îi
susțină pe tineri în procesul de
învățare.
Proiectul implementat cu
susținerea KRUK România.

R€sponsABIL
Provocările au avut o contribuție semnificativă în implicarea și receptivitatea
de care tinerii au dat dovadă atât în participarea la atelierele online, cât și în
aplicarea celor învățate, deprinderea de obiceiuri financiare sănătoase.
Au trebuit să facă față următoarelor provocări:
P1: Setare obiective smart
P2: Încadrare cheltuieli la categorie de nevoi și dorințe
P3: Recomandare proiect la prieteni, colegi apropiați
P4: Realizare bugetului personal
P5: Realizare venit suplimentar
P6: Identificare nevoi și idei afaceri
P7: Realizare pitch de prezentare
P8: Realizare consiliere vocațională
P9: Realizare cadou cu buget redus

Proiectul a recompensat cei mai implicați tineri cu premii digitale & premii care le
amintesc de concepte de educație financiară (board games).
Provocarea realizării bugetului personal mi-a fost de ajutor deoarece, odată finalizată, mi-a arătat
concret unde "îmi dispar banii, iar provocarea nevoi și idei de afaceri din comunitatea mea mi-a fost
de ajutor deoarece am folosit un alt mod de gândire decât cel cu care eram obișnuită de la școală.
Georgiana, beneficiară proiect
În urma atelierelor am învățat cum să îmi gestionez banii și să îi economisesc. Iar din sesiunea de
orientare în carieră pot spune ca am învățat sa nu renunț la ceea ce îmi doresc sa realizez în
domeniul respectiv. Dragoș, beneficiar proiect.

R€sponsABIL
Angela
trainer proiect
În calitate de trainer în acest proiect de
educație financiară, am avut ocazia să
întâlnesc un grup de tineri extraordinari. Și
spun asta din toată inima având în vedere că ei
au avut curajul să iasă din zona de confort, să
experimenteze lucruri noi, să analizeze ce
înseamnă implementarea unor obiceiuri
financiare noi în viața lor și au fost foarte
deschiși în a explora exercițiile pe care le-am
propus.

Medeea
specialist integrare
socio-profesională
Mă bucur enorm că prin acest proiect,
alături de KRUK România, am reușit să
transmitem concepte de educație
financiară într-o manieră foarte
aplicabilă, cu exerciții practice, inspirate
din viața de zi cu zi, distractivă și
atractivă pentru tineri, mai ales că
întregul concept a fost implementat în
online.
Încă o dată, ni s-a demonstrat că prin joc,
tinerii nu doar că învață mai repede, dar
devin și mai ResponsABILI.

RetușArt
Ce
urmărește
Proiectul
.................

Inițiativă socială a Asociatiei The Social
Incubator ce are ca misiune susținerea
tinerilor din medii vulnerabile în lupta lor
pentru a-și asigura independența.
Gândit ca o întreprindere de economie
socială, atelierul oferă servicii de croitorie
și retuș pentru publicul larg sau direct la
sediul companiilor.
Viziunea în care credem este că împreună
putem realiza schimbări pozitive și
sustenabile asupra modului în care trăim,
a vieții tinerilor ce provin din medii
vulnerabile, a felului în care ne îmbrăcăm,
ne raportăm la industria fashion și la
mediul înconjurător.
Prin activitatea 𝐑𝐞𝐭𝐮𝐬𝐀𝐫𝐭 ne dorim să
contribuim la transformarea discuțiilor
despre sustenabilitate într-un stil de
viață.

septembrie 2019
2020 a însemnat rescrierea
poveștilor multor haine alături de:
1 croitor
1 ucenic
1 campanie de încurajare a
consumul responsabil de fashion
#BetterFridayChallenge
încurajăm un stil de viață
sustenabil
susținem tinerii din medii
vulnerabile
100% dedicați, atenți și creativi
Serviciile de retuș și croitorie sunt
prezentate aici

RetușArt
Better Friday Challenge #NoileHaineVechi este o mișcare inițiată de RetușArt
pentru a încuraja consumul responsabil de fashion.
Desfășurată în a doua parte a lunii noiembrie, campania a atras atenția asupra
consecințelor alarmante pe care industria fashion o are asupra planetei, o
componentă a angajamentul atelierului fiind aceea de a susține mișcarea
reducerii excesului în industria confecțiilor, conectând în mod responsabil
creativitatea cu sustenabilitatea.
An de an, promoțiile fashion de Black Friday au consecințe alarmante asupra planetei:
piesele vestimentare devin în mai puțin de un an deșeuri, vehiculele de livrare cresc
amprenta de carbon și producerea în masă a articolelor de calitate îndoielnică ridică
nivelul de poluare și încurajează munca în regim de sclavie modernă. La nivel global există
152 milioane de COPII care muncesc, mare parte dintre ei în industria confecțiilor textile,
fiind plătiți cu mai puțin de 3.5 eur pe zi. Dintre aceștia, 6 milioane trăiesc în sclavie
modernă. (𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 ș𝑖 https://labs.theguardian.com/unicef-childlabour).
Îmi doresc foarte tare să împărtășesc faptul că mi-am luat primele haine ajustate de la RetusArt.
Locul ăla tare, care susține tinerii din medii vulnerabile, dar și obiceiurile sustenabile, unde îți poți
modifica obiectele vestimentare exact după nevoile tale. Angi, client RetușArt

CHALLENGE

RetușArt
Alexandra
coordonator atelier
Proiectul RetușArt înseamnă pentru
mine un vis devenit realitate, atât pe
plan profesional, cât și pe cel
personal. Împreună cu echipa
Asociației The Social Incubator am
reușit să creăm un atelier, un mediu
productiv, creativ și un spațiu
profesionist, potrivit pentru
dezvoltarea profesională a tinerilor
din mediile vulnerabile.

Ecaterina
Croitor
Am ales sa incep colaborarea cu RetusArt
pentru ca am ocazia de a transmite mai
departe secretele meseriei mele. De peste
30 ani ma numesc cu mandrie croitor, iar
oportunitatea de a da mai departe tot ce am
invatat simt ca ma completeaza ca persoana
si o fac din inima. Cu Daniela, ucenica din
atelier, imi place sa discut de spre tehnici si
materiale, apreciez ca are idei, este curioasa
si constant imi demonstreaza ca vrea sa
invete cat mai mult.

Daniela
Ucenic croitor
Am acceptat să fiu ucenic în cadrul
atelierului pentru că sunt interesată de
croitorie, am mașină de cusut și îmi doresc
să învăț cât mai multe lucruri din acest
domeniu, în primul rând pentru uz personal.
Cursurile au fost de mare ajutor, explicațiile
doamnei croitor sunt pe înțelesul meu și
sunt recunoscătoare pentru această
oportunitatea.

Evenimente și campanii
Proiectul
.................
Evenimentele ne permit să cream o
conexiune puternică între tinerii din
programele noastre și oamenii de bine
care cred în șansa tinerilor vulnerabili din
România la un viitor pe cont propriu.

Am marcat începerea primăverii prin
#Frumusețeapecapitole o serie de ateliere
interactive caritabile dedicate feminității,
am adus, alături de parteneri și
donatori individuali, joaca în dar copiilor și
tinerilor din centre de plasament printr-o
campanie de donații desfăsurată în
perioada sărbătorilor pascale.
Am descoperit poveștile de viață ale unor
tineri ambițioși pentru care A REUȘI nu
este o opțiune ci o necesitate, în seria de
interviuri #STARTNow.
În septembrie am dat startul la
#MIȘCAREAspreBINE provocare sportivă
caritabilă în beneficiul tinerilor din
programele asociației.

2020
1 campanie donații
#JocînDar
2 evenimente caritabile
#Frumusețeapecapitole
#MIȘCAREAspreBine
lansare interviuri #STARTNow
facilitare ateliere la Săptămâna
Meseriașă, din Țara lui Andrei, un
proiect de susținere a
învățământului profesional,
realizat de OMV Petrom.

Frumusețea pe capitole
Luna martie find o lună dedicată femeii, am gândit o serie de ateliere
interactive adresate atât tinerelor din programele asociației, cât și doamnelor
dornice să îmbrace frumusețea și să-și redescopere feminitatea, desfășurate
sub denumirea ”Frumusețea pe capitole”:

9 martie: Îmbracă frumusețea
atelier de consiliere vestimentară susținut de Eniko Szanto, consilier de branding personal
10 martie: Feminitatea este frumusețe
atelier de feminitate susținut de Ana- Maria Andronic, psihoterapeut și trainer
11 martie: O piele sănătoasă este o piele frumoasă
atelier de îngrijire a pielii susținut de Mihaela Buche, cosmeticiană și trainer Kiehl's-Finest
Apothecary Skincare. Atelier susținut de:

Toate fondurile strânse au fost redirecționate către programele de incluziune socioprofesională a tinerilor vulnerabili din România, derulate de asociație.

Frumusetea
pe
capitole

Joc în dar
Pentru a-i ajuta pe copii și tinerii din centrele de plasament să treacă mai ușor
peste perioada de izolare cauzată de pandemie, am derulat, în perioada 7-17 aprilie,
campania ”Joc în dar”. Astfel, toți cei care au dorit să fie eroii lor de poveste au
putut să doneze jucării, board games, console de gaming, echipamente electronice
(laptop, calculatoare, tablete etc.), articole arts crafts și jocuri pentru outdoor
(mingi fotbal, mingi și coș baschet, fileu,rachete și mingi tenis,frisbee etc.)
Pe baza nevoilor exprimate și a numărului de copii și tineri din Direcțiile Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului (DGASPC), voluntarii noștri au distribuit cele 38 cutii cu jocuri și
jucării colectate la 25 centre de plasament din 11 județe din România.
Campania a fost susținută atât de donatori individuali care au transmis colete către cele 3
centre de colectare din București, Vaslui și Drobeta Turnu Severin, cât și de companii:

Campanie realizată împreună cu:

Joc
în
DAR

START Now
În luna iunie am lansat prima serie de interviuri START Now. Am discutat
deschis cu 10 tineri, ce provin din medii vulnerabile, despre cum a fost viața lor
în trecut, cum este în prezent și ce-și doresc în viitor. Am aflat de ce A REUȘI
nu este pentru ei o opțiune ci o necesitate.

Episod 1
Larisa Ioana Mihalache: "Nu am făcut deloc școală până la 12 ani!"
Episod 2
Cătălin Bălan:”Era parte din planul meu să termin cât mai mult din școală!”
Episod 3
Ana Vicoveanu: ”Am avut parte de oamenii potriviți în momentele potrivite!”
Episod 4
Mihaela Româneanu: ”Indiferent că e greu, urmează-ți visul!”
Episod 5
Petruța Tomuleasa: ”Să nu renunți niciodată și să crezi în tine! Până la capăt!”
Episod 6
Leonard Ioniță: ”Îmi doresc să văd cât mai mulți tineri din sistem realizați!”
Episod 7
Orlando Iordache: "Toba este pentru mine vesta de salvare!"
Episod 8
Andreea Hâncu: ”Îmi doresc să ajung profesoară de istorie, încă din grădiniță!”
Episod 9
Claudia Cristea -"Nu știu clar unde vreau să ajung, dar știu sigur unde NU vreau!"
Episod 10
Andrei Constantin: "Țelul meu suprem pe plan profesional este să ajung ambasador!”

Mișcarea spre bine
Anual peste 3.000 de tineri părăsesc sistemul de protecție a copilului și doar 1 din
40 se angajează legal, iar marea majoritate sunt expuși la riscuri majore (traficul de
persoane, exploatare sexuală, trafic de droguri, lipsa locuinței, discriminare,
abandon școlar), Asociația The Social Incubator a dorit să tragă un semnal de
alarmă în ceea ce privește nevoia de implicare din partea comunității în susținerea
acestor tineri la început de drum.
Astfel, în perioada 21-27 septembrie am lansat provocarea la mișcare și #faptebune pe
care au acceptat-o peste 500 de oameni care au ieșit din zona de confort, au alergat
distanțe impresionante, au depășit limite pe care nu și le-ar fi imaginat, au pedalat mai
mult ca niciodată și au convins prieteni, colegi și vecini că fiecare donație va face
diferența între un viitor sumbru sau unul cu șanse egale pentru toți tinerii.

Azi am urcat pe Vârful Tineretului din Munții Bucureștiului, un 21k cu 560D+. Știu, nu este o
diferență de nivel mare (în Crai pe 2k poți face și 1000D+), dar aici vorbim de un traseu tehnic, cu
multe schimbări de direcție și pante scurte și abrupte care îți taie răsuflarea!. Am alergat cu gândul
la campania lansată de @thesocialincubator și voi alerga și urca munți pentru a-i susține la început
de drum pe tinerii vulnerabili. Andrei, voluntar asociație

S-a alăturat acestui maraton al faptelor bune echipa Discovery România demonstrând că
împreună, ca echipă pot să aducă o schimbare în comunitatea din care fac parte și echipa
Global Vision care arătat că atunci când empatizezi cu binele poți să contribui la
construirea unui viitor sustenabil.

Săptămâna Meseriașilor
Pentru al -2- lea an consecutiv trainerii asociației fac parte din echipa unui
proiect din Țara lui Andrei, OMV Petrom.
În anul 2019, echipa noastră a susținut atelierele de dezvoltare profesională și
vocațională în Tabăra Meseriașilor, timp de 4 săptămâni. Anul acesta, am
făcut parte din proiectul numit Săptămâna Meseriașă, din Țara lui Andrei.
Proiectul s-a desfăsurat online, în perioada 19- 30 octombrie, fiind adresat elevilor de
clasa a IX-a, de la profilele mecanică și electrică, din 2 licee din Câmpina și Ploiești.
Atelierele susținute online au abordat temele:

1. Autocunoașterea și încrederea în sine
2. Comunicare
3. Lucrul în echipă
4. Ce este cariera?
5. Conceperea unui CV și pregătirea pentru interviul de angajare
6. Susținerea unui interviu reușit
7. Aplicație practică: acte angajare și acte demisie
8. Programare discuție cu consilier vocațional și/sau mentor în platforma vocațională Bun În
Carieră

Voluntari
Proiectul
.................
Sunt empatici, răbdători, știu să se facă
înțeleși și să înțeleagă deopotrivă, să
asculte dar și să dea sfaturi, să ofere un
zâmbet cald și o încurajare atunci când
este cea mai mare nevoie de ea, să
împărtășească din cunoștințelor lor celor
aflați la început de drum, să răspundă
prezent la fiecare strigăt de ajutor, așa
sunt volutarii noști, adevărați
#arhitecțidefaptebune.

Unii dintre ei ne-au fost alături încă de la
încept, alții s-au alăturat pe parcurs dar
toți cu un singur gând: să-i însoțească pe
tinerii vulnerabili în călătoria
autocunoașterii și descoperirii drumului
potrivit ce le asigură garanția unei vieți
sustenabile pe cont propriu.
Activitățile în care se implică sunt diverse
de la mentorat, meditații, susținere de
ateliere tematice, consiliere vocațională,
la activități sportive caritabile, campanii
de fundraising și creștere a notorietății
cauzei.

2020
400+ voluntari
15 sesiuni de induction pentru
voluntarii care au acceptat să devină
mentori și meditatori
10 sesiuni de speed meetings în care
voluntarii (mentori) au cunoscut
tinerii (mentee)
5 întâlniri suport mentori &
#SearaVoluntarilor
10 întâlniri #SearaCarierei

1 atelier - Tainele consilierii
vocaționale - prin care voluntarii au
învățat tehnici și metode pe care să
le aplice în relația cu tinerii
1 Gală a Voluntarilor - eveniment
desfășurat în cadrul Săptămânii
Naționale a Voluntariatului

Voluntari
Ioana Stratulat
ambasador
Voi ați fost cei care ați vorbit pe limba mea.
Eu sunt a DO-er, eu vreau să facem lucruri. Iar
când am văzut tineri care au nevoie de ajutor
și m-am gândit la cum am fost eu la început și
cât de mult ajutor am primit, am rezonat cu
cauza voastră.
Încurajez pe toată lumea să facă voluntariat!
Cred că și foarte puțin face diferența, e mai
bine să faci puțin decât deloc. Și dacă poți să
dai 2 minute din timpul tău cuiva care are
nevoie de ajutor, just do it!.

Andra
voluntar
Pe mine m-a impresionat momentul
când am ajuns la un eveniment de-al
vostru, când am ajuns sa îi cunosc pe
tinerii cu care lucrați. M-a impresionat
realitatea cu care văd lucrurile,
realitatea așa cum este ea... Asta m-a
frapat. Pentru că m-a făcut să mă întreb
cât mult încerc să poleiesc anumite
lucruri și cât de autentică sunt. Toate
acestea m-au determinat sa vreau sa
mă implic si mai mult in proiectele pe
care voi le faceți, pentru ca am simțit o
adevărată comunitate. Și asta mi-a
plăcut foarte mult!

Voluntari
Andrea
coordonator voluntari
Voluntariatul, pe lângă a face bine
dezinteresat, implică dezvoltare personală,
experiențe noi si networking.
Dacă în viața ta ai făcut măcar o dată o
faptă bună, ai ajutat pe cineva sau l-ai
susținut să meargă mai departe, ești OM!
Cred din tot sufletul că schimbarea începe
de la noi și de la ce facem în comunitatea
noastră.
Vreau să le mulțumesc tuturor voluntarilor
care au spus DA, de fiecare dată, fie că a
fost vorba despre un proiect de mentorat
sau meditații, fie că a fost o acțiune
caritabilă sau pur și simplu o nevoie să
ajutăm punctual un tânăr. Vreau să le
mulțumesc tuturor celor care au promovat
ideea de voluntariat în companiile în care
lucrează, celor care și-au provocat prietenii
să se implice, au donat sau au făcut mișcare
pentru a susține cauza noastră.
Voluntarii The Social Incubator sunt oameni
frumoși, cu suflet mare. Ei sunt comunitatea
arhitecților de fapte bune.

Parteneri
Suntem recunoscători pentru fiecare zi pe care am petrecut-o alături de tinerii
vulnerabili din programele #TheSocialIncubator, chiar și online și ne bucurăm că am
avut alături, parteneri de nădejde, care au înțeles cât de important este să continui
să oferi sprijinul unei categorii vulnerabile în perioade de criză.
Mesajele și strigătele de ajutor venite din partea tinerilor au fost mai numeroase ca
oricând, iar implicarea și ajutorul au fost punctuale și personalizate pe fiecare nevoie.
Cu sprijinul partenerilor am reușit să-i ajutăm, să le asigurăm plasa de siguranță de care
au atât de multă nevoie.

Parteneri programe și proiecte:

Aglio Verde

Dicalia
Marketing

Ies Zacco

QINVITE INC SRL

Parteneri evenimente și campanii:

Parteneri
Parteneri instituționali:
Ministerul Tineretului și Sportului
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) București
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției
Direcția de Asistență Socială Neamț
DGASPC ARGEȘ
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
DGASPC IALOMIȚA
DGASPC IAȘI
DGASPC ILFOV
DGASPC MEHEDINȚI
DGASPC NEAMȚ
DGASPC OLT
DGASPC PRAHOVA
DGASPC SUCEAVA
DGASPC TELEORMAN
DGASPC TIMIȘ
DGASPC VASLUI
DGASPC VRANCEA

Parteneri educaționali:
Colegiul Economic "Viilor" București
Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu" București
Colegiul Tehnic Energetic București
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" București
Colegiul Tehnic "Mihai Bravu", București
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gh. Airinei" București
Colegiul Tehnologic "Elie Radu" București
Colegiul UCECOM “Spiru Haret” București
Liceul Tehnologic Carsium Hârșova
Liceul Tehnologic "Dobrogea” Castelu, Constanța
Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" Ploiești
Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Hârșova
Liceul Tehnologic "Ioan N. Roman" Constanța
Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina
Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu’’ Târgu-Mureș
Liceul Teoretic Murfatlar
Liceul Teoretic "Traian” București

Echipa
Și-au păstrat încrederea, optimismul și au demonstrat încă o dată că există
capitole din poveștile tinerilor vulnerabili ce pot fi rescrise:

Membri fondatori

Ionuț PASCU
Președinte
Membru fondator

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

Echipa

Adriana PREDA
Membru activ (titular)
Director Executiv

Mihaela BOLOHAN
Director Operațiuni

Andra BELDEAN
Manager proiect

Adriana ROTAR
Director Comunicare
și Fundraising

Mihnea ANȚILĂ
Manager proiect

Mădălina CONDREA
Coordonator
Dezvoltare națională

Andreea STANCU
Manager proiect

Alina STOCHIȚA
Manager proiect

Oana MARIN
Manager comunitate

Echipa

Tudor MUREȘANU
Coordonator
comunitate

Sorin SEGA
Coordonator formare

Andrea BARTHA
Ana-Maria ANDRONIC
Coordonator voluntari și Psiholog și formator
Fundraising Comunitar

Adriana NEȚOIU
Specialist integrare
socio-profesională

Alexandra CIOBANU
Specialist Comunicare

RetușArt - întreprindere socială

Alexandra CÎRTOG
Coordonator atelier

Ecaterina GRIGORE
Croitor

Medeea CATANĂ
Specialist integrare
socio-profesională

Alexandra CRĂIȚA
Asistent proiect

Sergiu VLĂSCEANU
Specialist integrare
socio-profesională

Puteți să ne urmăriți activitatea și să descoperiți poveștile de viață ale tinerilor din
programele noastre dar și evoluția lor pe:

www.asociatiasocialincubator.org

www.facebook.com/asociatiasocialincubator

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

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

