
Knowledge 
builders 3



bună!
Azi vom vorbi despre 
cum 6 voluntari pot 

schimba comunități și 
perspective.



1.
3 generații knowledge builders



18 voluntari
În 3 proiecte / 3 ani

Un scop comun
Empowering people through education!

28 luni
De stagii SEV



suport
Sprijin pentru dezvoltarea programelor 
curente ale Asociației Young Initiative



empowerment
Dezvoltare personală și profesională a a 
voluntarilor, în special prin “learning by

doing” și “learning by teaching”



flexibilitate
Fiecare este liber să decidă cât, unde, cum și 
ce vrea să învețe, conform cu propriile nevoi



2.
Cine sunt voluntarii?



EVS Here



Anna, 28, Polonia



henri, 18, germania



david, 26, spania



Dublă includere

BeneficiariGrupul 
Voluntarilor



Educația non-formală 
poate da uneori bătăi de 

cap. Dure. Până o înțelegi. Și 
atunci te schimbi. Pentru 

totdeauna. 



3.
Ce au făcut voluntarii?



Sprijin pentru copiii instituționalizați din sectorul 4
Apartamente de tip familial + centru copii abuzați + centru copiii 

străzii



Workshop-uri liceeni defavorizați bucurești
Serii săptămânale de ateliere educaționale pentru liceenii dintr-

un liceu cu oportunități reduse



Cluburi lingvistice
Spaniolă, italiană, germană, franceză, poloneză



Cluburi de dezvoltare personală biblioteci
Biblioteci din Rahova, dar și din alte zone din București, pentru 

copiii din comunitate



Dar și...
✖Sprijin logistic la evenimente 

(training-uri, seminarii)
✖Sprijin la realizarea RePlan, board 

game-ul de planificare strategică 
pentru ONG-uri
✖Ateliere în 2 grădinițe, workshop-uri 
și evenimente punctuale cu diferite 
ocazii (Brexit, Ziua Educației Non-
formale etc.)



20 copii
Instituționalizați sprijiniți

45+ cursanți
La cluburile lingvistice

55 liceeni
Cu oport reduse beneficiari

14 cursuri
Sprijinite logistic

1 carte
scrisă

2 board games
Create / co-create



Proiecte personale
Spre sfârșitul proiectului, a venit și timpul 
proiectelor personale. De la geo-caching la 

noi cluburi sau o campanie online anti-
discriminare, toate au fost de impact. Dar 

unul a ieșit în evidență.



Ghidul lui david pentru voluntari

Unii au scris... o 
carte!

Și s-au ales 
cu un job...Iar acum 

lucrează în 
România!



4.
Ce fac acum voluntarii?



1
Lucrează acum în România

1
S-a reorientat profesional complet 

în urma SEV-ului

1 
S-a întors în comunitate și 

lucrează drept consilier local

1
Lucrează acum în Spania

1
Urmează un master în 

Polonia

1
Studiază acum 

în Berlin



Cum am diseminat?

Expoziție foto
Biblioteca 

Metropolitană

Seara 
Voluntariatului 

European
Ghidul lui 

David
Workshop-uri 
ale voluntarilorVideo-uri



Vă mulțumim!
Empowering people

throgh education. But 
now it’s questions

time!


