
 Award in 
Business



Despre programul Award

The Duke of Edinburgh’s International Award 
Romania este disponibil tinerilor cu vârsta cuprinsă 
între 14 şi 24 de ani şi este liderul global al 
programelor de tineret care asigura tinerilor 
abilitatile, caracterul si atitudinile valorificate de 
angajatorii globali.
Programul este disponibil tuturor tinerilor, 
indiferent de mediul de provenienţă, cultură, 
abilitate fizică, abilităţi şi interese. A parcurge 
Award-ul reprezintă o provocare personală şi nu o 
competiţie împotriva altora; încurajează tinerii să 
îşi atingă limitele personale şi le recunoaşte pe 
deplin realizările.
De 60 de ani Award-ul inspiră milioane de tineri să 
își transforme viaţa. Prin intermediul educaţiei 
non-formale, Award-ul joacă un rol critic / vital în 
dezvoltarea personală a unui tânăr şi poate fi 
obţinut până la împlinirea vârstei de 25 de ani, 
pentru oricine acceptă această provocare. 

Trei niveluri Award 

                      Bronz        Argint        Aur
(Minimum de efort pentru cele 4 secţiuni timp de 
cel puţin 6, 12 sau 18 luni)

Patru niveluri Award

Voluntariat – acordarea de sprijin celor aflaţi în 
nevoie.
Activităţi fizice  – încurajarea participării la 
activităţi fizice.
Abilităţi personale  – încurajarea dezvoltării 
intereselor personale & abilităţilor practice.  
Aventura – inspiră tinerii să îşi dezvolte spiritul de 
iniţiativă şi încurajează munca în echipă. Durata 
începând cu 2 zile şi o noapte, în funcţie de nivel. 
*Proiectul Rezidenţial (adiţional numai pentru 
nivelul de Aur) – evaluează abilităţile 
interpersonale  şi de leadership. Durata: 5 zile şi 
4 nopţi

"The Duke of Edinburgh's International Award este singura marcă globală de 
recunoaştere pe care o cunosc în activitatea extracurriculară. Ca angajator vreau să văd 
că oamenii care vin către noi pentru un loc de muncă au mai mult de oferit decât 
calificarile academice. Programul The Duke of Edinburgh's International Award este unul 
dintre cele mai importante lucruri căutate în momentul în care dezbatem oportunitatea 
de angajare a unei persoane tinere în compania noastră." 
  

Phil Smith, CEO, Cisco UK & Ireland



"Una dintre cele mai de succes companii de energie din lume, cu operatiuni în peste 80 de  
ţări, BP este locul ideal pentru satisfacerea celei mai largi game de aspiraţii profesionale. 
Găsirea oamenilor potriviţi este esenţială pentru succesul pe termen lung al companiei.  
The Duke of Edinburgh’s International Award este o marcă globală de reuşită şi realizări. 
Oriunde în lume tinerii ar fi participat, ştiu că au învăţat despre munca în echipă, respect, 
excelenţă şi curaj – valori pe care compania BP le îmbrăţisează. Participând în Award este 
ceva ce fiecare persoană tânără ar trebui sa aibă oportunitatea să experimenteze."

 

Dev Sanyal, Executive vice president & group chief of staff, BP

Ştiaţi că?

Award-ul oferă tinerilor participanţi multe dintre 
abilităţile pe care, ca angajator le căutaţi în noii 
recruţi, cum ar fi: comunicare, muncă în echipă şi 
leadership. The Duke of Edinburgh’s International 
Award oferă o structură experimentată şi testată ca 
un instrument al educaţiei non-formale pentru 
dezvoltarea personalului cu vârsta cuprinsă 
între 18-24 ani.
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Programul vine în completarea educaţiei 
academice şi a instruirii oferite de companii prin 
oferirea unei game largi de activităţi şi 
oportunităţi care îmbunătăţesc munca în echipă, 
angajamentul şi perseverenţa. Participarea 
necesită şi încurajează antreprenoriatul şi 
iniţiativa – două dintre cele mai căutate 
competenţe de care oricine are nevoie în 
societatea modernă;
În timp ce activităţile sunt desfăşurate în timpul 
liber al participanţilor, tinerii dovedesc în aceeaşi 
măsură angajament faţă de munca lor şi faţă de 
instruire în timp ce parcurg Award-ul;
Programul cultivă perserevenţa şi dezvoltarea 
competenţelor şi a abilităţilor;
Experienţele de succes promovează încrederea 
că tinerii pot duce la îndeplinire sarcinile 
stabilite; 
Programul oferă adulţilor şi tinerilor 
oportunitatea de a intra în parteneriat şi 
cooperare, prin schimbul de idei în arii comune 
de interes şi de a lucra împreună către atingerea 
unui scop comun;
Grad de implicare al angajaţilor, dedicare şi 
loialitate;
Generarea de câştig financiar (datorat unui grad 
înalt de angajament);
Implicare în comunitate prin voluntariat;
Susţinerea diversităţii prin oferirea unei structuri 
de tip reţea a participanţilor Award precum şi a 
deţinătorilor programului (Award alumni);
Program derulat în timpul liber, astfel încât are 
un minim de impact asupra afacerii.

Lucru în echipă

Luarea deciziilor

Organizare

Comunicare

Încredere

Calificare acreditată

 

ANGAJATORII
CE CAUTĂ

 

AWARD-UL
TINERILOR

CE OFERĂ



"Angajăm persoane din diferite țări și suntem mândri de diversitatea forței de 
muncă. De fiecare dată când văd programul The Duke of Edinburgh's International 
Award pe CV-ul unei persoane, știu că voi avea ceva foarte interesant de vorbit cu ea 
la interviu. A fi finalizator al Award-ului arată că persoana tânără și-a dezvoltat 
gama de competențe, comportamente și atitudini pe care le căutăm la începătorii 
noștri."

 

Michael Smith, Partner, Baker & McKenzie LLP

Abilități de leadership 
Îmbunătățirea abilităților de comunicare
Lucru în echipă
Abilități organizatorice
Dezvoltarea unui simț al responsabilității
Înțelegerea punctelor forte și slabe
Îmbunătățirea stării de sănătate și a condiției 
fizice
Încredere de sine
Independență și autonomie

Beneficii individuale 
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Servicii oferite de Fundația The Duke 
of Edinburgh's International Award 

Romania  

Pentru a livra programul Award în compania 
dumneavoastră este semnată o licență pentru a 
oferi dreptul de folosință a programului. Pentru a 
avea angajați cu vârsta cuprinsă între 18-24 ca 
participanți, minimum 3 alte persoane adulte din 
companie vor fi formate ca Lideri Award, pentru a 
oferi tinerilor coordonare și sprijin de-a lungul 
participării.
Formarea este oferită de trainerii Fundației The 
Duke of Edinburgh's International Award Romania, 
cursul având o durată de 16 ore, pe parcursul a 
două zile.
Fiecare participant începe propriul său program, 
dezvoltându-și abilitățile personale, realizând o 
activitate de voluntariat,  îmbunătățindu-și 
condiția fizică și sănătatea prin a realiza un sport 
și abilitățile de lucru în echipă printr-o activitate 
outdoor.  

Costuri de implementare

Cost anual de licențiere                                       1000€

Cost de formare/adult
(minim 3 persoane formate/companie)   
 

Taxă de participare/participant/tânăr                    20€
 

Fundația Award oferă sprijin continuu, consultanță 
companiei și, după ce tinerii finalizează un nivel 
Award, ajută compania să organizeze o ceremonie 
Award, moment de recunoaștere a progresului și 
realizărilor participanților. Ceremoniile de Bronz și 
Argint sunt organizate la nivel local, iar Ceremoniile 
de Aur sunt organizate la nivel național de către 
Fundație și Casa Regală, ASR Principesa 
Moștenitoare Margareta a României fiind persoana 
care va oferi certificatele și recunoașterea tinerilor 
finalizatori ai nivelului de Aur.

 100€

•


