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Construim punti catre cunoastere si dezvoltare

Mesajul Presedintelui

Razvan-Victor Sassu, Presedinte

“In 2 ani am reusit sa transformam o
simpla idee intr-o organizatie de peste 50 de
oameni, 5 programe permanente, si multe
rezultate frumoase. Doresc sa le multumesc
tuturor celor care au facut posibile aceste
rezultate si sa va invit sa descoperiti povestea
noastra din anul 2011!”

Mesajul Presedintelui

Anul 2011 a reprezentat pentru Asociatia noastra
oportunitatea de a ne dezvolta proiectele si de a ne
continua misiunea asa cum ne-am propus la sfarsitul anului trecut.
In ultimele 12 luni am reusit sa implementam o
viziune pe termen lung, incepand procesul de
tranzitie catre programele permanente oferite de
Asociatia noastra. Astfel, in acest moment ne putem
mandri cu 5 astfel de programe pe durata nedeterminata, cu un potential de dezvoltare deosebit.
A fost un an foarte frumos, in care am acordat sprijin
educational si afectiv copiilor abuzati din Sectorul 4,
le-am oferit elevilor de liceu posibilitatea de a alege
viitorul drum profesional in cunostinta de cauza,
am continuat sa spunem si in online povestea voluntariatului, si multe altele.

Toate acestea au fost posibile datorita membrilor,
voluntarilor, colaboratorilor, partenerilor si sponsorilor nostri, care ne-au fost alaturi si au contribuit la
dezvoltarea proiectelor Asociatiei.
Le multumesc tuturor pentru implicarea, dedicatia
si pasiunea de care au dat dovada si pentru faptul ca
isi doresc sa faca o diferenta vizibila in comunitatea
lor. Atata timp cat ne vom uni eforturile si resursele,
vom reusi sa obtinem rezultate cat mai frumoase si
sa aducem cat mai multe zambete. Implicandu-ne,
vom reusi sa schimbam vieti.
PRESEDINTE
Razvan-Victor Sassu

2011 in cifre

Zeci de copii si tineri au beneficiat in
2011 de programele Asociatiei Young
Initiative. Iata cele mai importante
rezultate obtinute in ultimele 12 luni.
6 proiecte principale au marcat activitatea Asociatiei noastre in 2011. Axate pe copii si tineret, atat in zona
sociala cat si educationala, am reusit sa aducem multe zambete si sa schimbam vieti. Fideli sloganului
nostru, am continuat sa construim punti catre cunoastere si dezvoltare. Este promisiunea noastra pentru
comunitate.
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Donatii si sp
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Rulade Vel Pitar

Cozonaci Vel Pitar

Borcane Magiun de
Topoloveni

8

Carti donate de la persoane fizice si
Diverta (inclusiv in afara Bucurestiului)

14

Haine, pampersi, igienico-sanitare, dulciuri (sute de pungi)

Centre de plasament beneficiare
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Rezultate

2
6
2

125
6
75

Echipamente informatice
primite ca sponsorizare
pentru dotarea unui centru multimedia

16.298

Vizitatori unici pe
Blogunteer.ro

Organizatii nationale la
care am aderat: Federatia
VOLUM, Reteaua “Actionam Responsabil!”

Workshop-uri de
orientare
profesionala
pentru elevii de liceu

Participari la targuri:
BookFest, ONGFest

95%
40

Activitati de Animatie,
Alfabetizare, Lectura si IT
organizate pentru copiii
abuzati din Sectorul 4.

Elevi participanti la
workshop-urile Seek Your
Career

Dintre participantii Seek
Your Career au apreciat
workshop-urile ca fiind
foarte utile

Copii abuzati care au
beneficiat de programele
noastre
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PROIECTE 2011 - BRIEF

1

PUNTI CATRE CUNOASTERE
Copiii abuzati din Sectorul 4 beneficiaza de activitati
de stimulare a abilitatilor cognitive si dezvoltarea
abilitatilor de viata, in cadrul Centrului de Lectura si
Educatie Non-Formala infiintat cu sprijinul IREX.

2
BLOGUNTEER.RO
Blogunteer.ro spune impreuna cu tine povestea voluntariatului din Romania! Articole, noutati, proiecte, ghiduri, sfaturi si
resurse despre voluntariat, toate se gasesc pe Blogunteer.

3

SEEK YOUR CAREER
Programul SYC le ofera elevilor bucuresteni o serie de
workshop-uri de orientare profesionala, unde acestia simuleaza activitati practice ale domeniilor abordate. In acest
fel, pot vedea daca domeniul li se potriveste sau nu, si se
pot orienta si catre o anumita facultate.
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Proiecte 2011 - Brief

W

4
CLICK&KNOW
Cu ajutorul Ateliere Fara Frontiere, am infiintat un centru
multimedia pentru copiii si tinerii din apartamentele sociale
din Sectorul 4. In plus, in cadrul proiectului au loc si o serie
de activitati dedicate beneficiarilor.

5
PROGRAM DONATII SECTOR 4

6

Pentru a veni in intampinarea nevoilor copiilor si
batranilor din centrele de plasament din Sectorul 4
am creat, impreuna cu Biblioteca Metropolitana si
DGASPC 4, un program de colectare de donatii. Donatiile pot fi atat in natura, cat si in bani.

DONEAZA CARTE, DONEAZA CULTURA!
A treia etapa a programului “Doneaza carte, doneaza
cultura!” isi propune sa imbogateasca fondul de carte
al centrelor de plasament. Mii de carti au fost donate
pana acum.
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CENTRUL DE LECTURA SI
EDUCATIE NON-FORMALA
Centrul functioneaza in cadrul proiectului “Punti catre cunoastere” incepand din decembrie 2010, pe termen nelimitat, si
se desfasoara in cadrul Centrului Primire Urgente Copil Abuzat
Sector 4, Bucuresti.

40 15
Copii abuzati care au beneficiat
in 2011 de programul nostru.
Numarul copiilor abuzati din
centru este, din pacate, in
continua crestere.

Proiectul a demarat cu sprijinul Fundatiei IREX, care a acordat
un grant prin Concursul de Participare Comunitara in anul
2010.
In prezent, peste 15 voluntari ii ajuta pe copiii abuzati din Sectorul 4 sa isi dezvolte abilitatile cognitive si, de asemenea, sa
isi formeze o baza educationala solida. In plus, voluntarii le
ofera copiilor afectiunea de care au atata nevoie.

SEEK YOUR CAREER
Prima editie a proiectului s-a desfasurat in perioada septembrie-decembrie 2011, si a constat in organizarea a 6 workshopuri de orientare profesionala pentru elevii bucuresteni. Scopul
a fost sa le ofere participantilor perspective mai clare de cariera pentru a-i ajuta in alegerea viitorului drum profesional si
a facultatii.
Conceptul s-a bazat pe o metodologie specifica, fiecare workshop avand o parte teoretica in care participantii au invatat
conceptele operationale fundamentale ale domeniului si perspectivele de cariera existente, si una profund practica, unde
acestia au simulat activitati specifice domeniului respectiv.
In acest fel i-am familiarizat pe elevi cu domeniul (acestia
dobandind elemente de cultura generala utile in viata de zi
cu zi), le-am aratat ce ar putea deveni daca ar alege acel drum
si, cel mai important, i-am ajutat sa isi dea seama daca le-ar
placea sau nu sa lucreze intr-o astfel de zona.
Parteneri: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, C.N “Gheorghe Lazar” Bucuresti, Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Voluntari care desfasoara de 3 ori pe
saptamana activitati de Animatie,
Lectura, Alfabetizare si IT cu beneficiarii
proiectului. Voluntarii au experienta in
lucrul cu copiii, si majoritatea provin din
domenii precum sociologie, asistenta
sociala si psihologie. Exista insa si voluntari marinimosi din alte domenii, precum
banking-ul.

Parteneri: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector
4 Bucuresti, Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Finantator: Fundatia IREX
Sponsor: BCR

75 6+1

Elevi bucuresteni din peste 12
licee care au participat la cele
6 workshop-uri organizate in
cadrul proiectului.

3

Candidati pe 1 loc la workshopurile SYC, in medie. Selectia
participantilor s-a facut pe baza
unui formular de aplicare.

Workshop-uri organizate in cadrul
proiectului si 1 seminar. Domeniile abordate au fost PR, HR, Marketing, Advertising, Juridic si Jurnalism. Seminarul a avut
ca tema constructiile si infrastructura
rutiera.

95%

Procentul elevilor care au considerat
workshop-urile ca fiind foarte utile, in
urma completarii feedback card-urilor
anonime (rata de colectare de 100%).

BLOGUNTEER.RO
Din anul 2010, Blogunteer.ro a inceput sa spuna impreuna cu
tine povestea voluntariatului din Romania. Blogunteer creeaza o punte intre voluntari, cei care doresc sa devina voluntari,
cei care activeaza in sectorul non-profit din Romania si cei care
vor sa afle ce se mai intampla bun in tara.

16.298 220
Vizitatori unici inregistrati pe Blogunteer. Articole publicate de catre redacro in anul 2011.
torii Blogunteer.ro in 2011.

Pe Blogunteer.ro abunda interviurile si povestile oamenilor
din spatele proiectelor si organizatiilor, stiri din domeniu si
oportunitatile existente. Nu uitam nici sa prezentam cele mai
interesante proiecte care au loc in toata tara si la care cititorii
nostri ar putea participa.

Impreuna spunem povestea voluntariatului!

CENTRUL CLICK&KNOW
Centrul multimedia infiintat in cadrul Centrului de Coordonare
Sf. Spiridon din Sectorul 4, Bucuresti, le ofera copiilor si tinerilor din apartamentele sociale din aceasta zona acces la lumea
digitala, si toata frumusetea si utilitatea acesteia.
Beneficiarii pot acum sa invete mai usor, sa acceseze informatie, sa isi faca temele folosind instrumente informationale (ex:
pachetul Office, licentiat).
Mai mult, in cadrul centrului se organizeaza periodic activitati
de catre voluntarii Asociatiei Young Initiative si cei ai Asociatiei
Studentilor la Matematica si Informatica din cadrul
Universitatii Bucuresti. Acestea constau in training-uri, ateliere, si isi propun sa ii invete pe copii sa utilizeze calculatorul
si sa il foloseasca in scopuri diverse, dar in acelasi timp sa ii
previna asupra riscurilor si pericolelor existente.
Parteneri: Ateliere Fara Frontiere, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 Bucuresti

6

Echipamente informatice
complete au fost primite prin
grant-ul ASSOCLIC.

85

Copii si tineri din apartamentele sociale
care beneficiaza de proiectul Click&Know.

40 3000

Numarul activitatilor anuale
pe care ne propunem sa le
desfasuram in cadrul centrului
(training-uri, workshop-uri,
jocuri, concursuri).

Valoarea in RON a echipamentelor
informatice primite.

ASOCIATIA YOUNG INITIATIVE
Buletinul nostru

VIZIUNEA
Viziunea noastra este ca tinerii si copiii din
Romania sa fie participanti activi in
societate si sa aiba o educatie completa,
atat prin mijloace formale, dar mai ales
non-formale, care sa le asigure o cariera
corespunzatoare potentialului lor.

MISIUNEA
Misiunea noastra este sa contribuim la dezvoltarea personala si profesionala a
tinerilor si copiilor, precum si la educatia
si cultura acestora, cu precadere cea nonformala, astfel incat acestia sa isi poata croi
o cariera care sa corespunda potentialului
lor.
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Asociatia Young Initiative
“AYI inseamna o parte din pasiunile mele, inspiratia mea,
o parte din timpul meu liber deci involuntar o mare parte
din ceea ce sunt eu si din ceea ce imi place sa fac.
AYI ma ajuta pe mine sa devin o persoana mai buna, mai
implinita, mai multumita cu ceea ce am si cu ceea ce pot
face, dar si un cetatean activ al societatii care nu trece prin
lume fara a fi atinsa de ceea ce se intampla in jur.”
ANDREEA NITESCU
Project Manager Click&Know si voluntar dedicat

“Mi-e mai mare dragul de această asociaţie pentru că îmi oferă
contextul de a-mi concretiza pasiunea pentru voluntariat. Mi-s
dragi oamenii care pun atât de mult suflet în ceea ce fac, că mi-aş
dori să-i cunosc personal pe toţi. De fapt, AYI are un mare defect,
acela de a exista doar în Bucureşti, dar cum sunt tineri cu iniţiativă
prin ţară, sper ca în curând să stabilească „baze” regionale. Dacă
pasiunea pentru voluntariat are un nume, acela e Blogunteer, iar
dacă are şi un acoperiş deasupra moţului, acela e Asociaţia Young
Initiative. “
ELIZA VAS
Project Manager Blogunteer.ro

“Emotie, pasiune, bucurie, satisfactie, valorizare sunt
cuvintele care imi vin primele in minte cand ma gandesc
la AYI! O minunatie, o mana de oameni care sunt trup si
suflet in tot ce fac si gandesc si aplica. Formulari la superlativ nu-s de ajuns sa poata descrie avalansa de sentimnete
placute si calde, care m-au insotit pe tot parcursul colaborarii mele cu acesti profesionisti in adevaratul sens al cuvantului, in ciuda ‘’prospetimii varstei’’.

Della Neagu
Voluntar “Punti catre cunoastere”
“In 2011, AYI a insemnat pentru mine rampa de lansare
profesionala, dar si personala. Am reusit sa imi descopar multe dintre abilitatile pe care nu stiam ca le am, am reusit sa fac fata unor
provocari interesante si m-am bucurat alaturi de succesele pe care
eu si AYI le-am impartasit.
Astept cu nerabdare sa vad cat de frumos va creste AYI si in 2012,
caci in 2011 sigur a facut-o, si ii multumesc pentru ca mi-a dat ocazia sa asist si eu la dezvoltarea puternica de care a avut parte.“
ADRIANA SUSMA
Junior Project Manager Seek Your Career
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Raport Financiar
CHELTUIELI

VENITURI
Cotizatii membri
Programul 2%
Donatii individuale
Sponsorizari
Granturi
Alte venituri
Total
Venituri 2011 pentru 2012
Total curent 2011

2280
1440,13
2168
7727
3000
405,59
17020,72
2420
14600

Program Donatii Sector 4
Programe Copii si Tineret
Administrativ
Promovare
Targuri (BookFest, ONGFest)

Cotizatii

5457,02
3656,72
2864,65
460,42
1590,53
200

Total

14229,34

Sold

370,66

* Sumele sunt exprimate in lei (RON).
** Categoria Sponsorizari cuprinde atat sponsorizari financiare, cat mai ales in natura.
*** In cadrul programului de donatii au existat foarte multe donatii ce nu au putut fi contabilizate, suma
reala fiind mult mai mare (donatii stranse de la persoane fizice). Suma de sus reprezinta donatiile contabilizate.
**** Majoritatea proiectelor AYI pentru copii si tineret au componente majore sustinute in natura direct
sau prin intermediul partenerilor nostri. Astfel, valoarea reala a proiectelor nu reiese din raportul de sus.
Transparenta financiara fata de stakeholderi este foarte importanta pentru AYI, drept pentru care
furnizam anual raportul anual financiar, dar si informatii personalizate donatorilor inclusi in programele
noastre!

+41%

Veniturile AYI in 2011 fata
de anul 2010. Au avut loc
cresteri in special in zona
donatiilor individuale si
sponsorizarilor.
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38%

Cea mai mare pondere
in cheltuielile din 2011 o
reprezinta donatiile pentru
centrele de plasament din
Sectorul 4.

+48%

Sumele colectate din programul de redirectionare a
2% din impozitul pe venit
de catre salariati, fata de
anul 2010.

CUM POTI AJUTA?
Vietile a sute de copii si tineri pot fi imbunatatire cu
ajutorul proiectelor si programelor noastre. Sprijinind
Asociatia noastra printr-o donatie sau sponsorizare
ne permiteti sa ne continuam misiunea si sa ne
extindem impactul. Va multumim!

PERSOANE FIZICE

COMPANII

Ajutorul primit din comunitate este coloana vertebrala a unui ONG. Prin intermediul donatiilor
primite putem dezvolta proiectele existente sau
crea unele noi, generand rezultate directe pentru
beneficiari. Donatorii pot intra intr-un program
prin care sa primeasca periodic informari, rapoarte,
noutati, mentinand astfel o comunicare de lunga
durata si vazand ce se intampla cu banii donati.

Conform Codului Fiscal in vigoare, sponsorizarile
sunt deductibile in limita a 20% din impozitul pe
profit si 0,003% din cifra de afaceri. In loc ca acei
bani sa ajunga la stat, ei sunt investiti in proiecte
pentru copii si tineret.

CUM POTI CONTRIBUI?

CUM POTI CONTRIBUI?

1. Donatie*
2. Donatie recurenta (lunara)
3. Redirectionarea a 2% din impozit
4. Devenind voluntar
5. Mediatizand cauza AYI

1. Sponsorizare generala (financiar sau in
natura)
2. Sponsorizarea unui anumit proiect
3. Incurajarea angajatilor sa doneze si sa
redirectioneze 2% din impozit
4. Dublarea sumei stransa de angajati
5. Incurajarea voluntariatului in randul
angajatilor (ex: 1-2 zile pe an)

*Donatiile se pot face prin transfer bancar/ordin de plata, e-banking,
plata online cu card-ul bancar (platforma GeCad ePayment), depunere directa la orice unitate BCR din tara

In plus, compania primeste beneficii de imagine si
poate contribui chiar si la motivarea angajatilor.

Cont Bancar: RO88RNCB0075115267840001 (BCR) / Cod Fiscal: 26243046

Investeste in tineri!
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MULTUMIRI

Le multumim tuturor partenerilor, sponsorilor, donatorilor si tuturor celor care ne-au ajutat in anul 2011!
PARTENERI

SPONSORI

Parteneri Media

Colaboratori:

Multumiri speciale:

Imparte.ro
Cariere Online
TeenPress.ro
Studentie.ro
Calificativ.ro
AmDoar18Ani.ro
CalendarEvenimente.ro
LumeBuna.ro
Stud-Life.ro
QBebe.ro

Shakespeare School
Search Corporation
Closer2Oxford.ro
CautaEroi.ro
Sigur.Info (Salvati Copiii)
AIESEC Romania
Tinact.ro
Organizatia Nationala Cercetasii
Romaniei

Familia Otelea
Gabriela Toma
Diana Gradinaru
Maria Datculescu
Ionela Neagoe
Teddy Lebrun
Mona Mihai
Gabriela Voicu
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Credem in puterea de a schimba in bine vietile oamenilor din jurul nostru, construind “pixel cu pixel”. Credem in puterea tinerilor de a aduce schimbare pozitiva si de a se implica. Si nu doar a celor tineri ca varsta,
ci si celor tineri ca spirit.
Impreuna putem reusi sa facem aceste schimbari si
imbunatatiri atat de necesare!
Impreuna construim punti catre cunoastere si dezvoltare. Si vom continua sa facem asta.
Pentru ca impreuna putem face mai mult, AYI s-a afiliat la urmatoarele organisme:
Federatia Organizatiilor care Sustin Dezvoltarea Voluntariatului in Romania,
Reteaua Sociala RSC “Actionam Responsabil!”

2011
Raport Anual de Activitate

ASOCIATIA
YOUNG INITIATIVE
Impreuna construim punti catre cunoastere si dezvoltare

