Alteţa Sa Regală, Ducele de Edinburgh
Fondator al programului The Duke of Edinburgh`s
International Award

„Tinerii care cresc în această lume modernă, dar totodată complicată au multe probleme de înfruntat, iar
oportunităţile pentru dezvoltarea lor personală sunt adeseori limitate.
Scopul acestui program este de a-i ajuta atât pe tineri, cât şi pe cei care sunt preocupaţi de binele lor.
Obiectivul este acela de a le furniza o serie de activităţi relevante pentru timpul liber şi pentru voluntariat, ca
o provocare adresată fiecăruia să descopere satisfacţia de a realiza ceva şi ca un ghid pentru acele persoane sau
organizaţii care îşi propun să încurajeze dezvoltarea compatrioţilor lor mai tineri.
Speranţa mea este ca fiecare persoană care va lua parte la acest program să găsească un scop în plus în
viaţa ei. Sunt aproape sigur că toţi cei care ajută la realizarea programului vor avea acel sentiment special de
satisfacţie pe care îl ai atunci când îi ajuţi pe ceilalţi să-şi descopere abilităţi neştiute şi să treacă cu succes peste o
provocare.”
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Alteţa Sa Regală, Principesa Moştenitoare
Margareta a României
Patron al The Duke of Edinburgh`s International Award,
România

Programul The Duke of Edinburgh`s
International Award a avut o lungă şi aventuroasă
călătorie prin lume, o călătorie care i-a adus
bine-meritata recunoaştere din partea publicului, a
societăţii civile şi a liderilor naţionali. În căutarea
sa de a da tinerilor unelte şi experienţe pentru a-şi
construi propria călătorie prin viaţă, programul
acoperă o necesitate care se face din ce în ce mai
resimţită în societatea noastră.
Tinerii din România, poate mai mult decât cei din alte ţări europene, au nevoie de ajutor să progreseze
şi să găsească un viitor mai bun. Cu atâtea vieţi aruncate în deznădejde de greutăţile economice şi cu atâţia alţii
dezorientaţi din cauza lipsei de încurajare şi încredere, fiecare oportunitate de a reuşi şi de a fi recunoscut este una
care ar putea să le schimbe viaţa.
Programul International Award, prin experienţa acumulată şi dedicarea voluntarilor şi personalului său,
reprezintă o experienţă recompensatoare şi complexă pentru toţi cei care iau parte la el. De aceea, încurajarea şi
recunoaşterea pe care le oferă sunt de nepreţuit pentru tinerii din România. Impactul său poate fi simţit deja, după
primii paşi făcuţi în această ţară, iar rolul său de iniţiativă-model este larg recunoscut.
Tocmai de aceea sunt foarte fericită să fiu Patronul programului The Duke of Edinburgh’s International
Award în România. Sper ca, prin acest sprijin simbolic, să vă îndepliniţi misiunea de a oferi demnitate, încredere
şi speranţă miilor de copii şi tineri din România. În această misiune, atât Familia Regală cât şi eu însămi, vom
fi partenerii voştri implicaţi. Ceea ce faceţi este mai mult decât un ajutor de a construi vieţi – este un ajutor de a
construi şi întări noile generaţii de care România are nevoie pentru propriul ei viitor.
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Programul The Duke of Edinburgh`s International Award
The Duke of Edinburgh`s International Award este unul din cele mai complexe programe de dezvoltare personală, aducând împreună experienţe practice şi abilităţi de viaţă în scopul creării unor cetăţeni
activi şi pregătirea acestora pentru o viaţă independentă.

Structurat pe 3 nivele şi 4 secţiuni progresiv provocatoare:

Voluntariat

Abilităţi
personale

Activităţi
fizice

l Este deschis tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă în-

tre 14-24 ani, indiferent de mediul de provenienţă.

l Este non-competitiv, plăcut, voluntar şi un program

echilibrat care necesită un efort susţinut de-a lungul
parcurgerii sale.
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Aventură

Proiect
rezidenţial

Un cadru de educaţie nonformală care este complementar educaţiei formale sau care oferă un substitut acolo unde oportunităţile formale nu sunt disponibile.
l

Un program care oferă posibilitatea tinerilor să îşi
demonstreze dezvoltarea personală şi progresul realizat într-un cadru internaţional recunoscut.
l

Programul The Duke of Edinburgh`s International Award
este foarte bine structurat, având o serie de puncte forte:
Poate fi folosit de orice grup sau organizație care scop individual, orice persoană putând lua parte
lucrează cu tineri, oferindu-le o modalitate de a la program și astfel reuşind să finalizeze Award-ul,
câștiga acreditare internațională pentru activitățile oricare ar fi punctul lor de plecare.
cu tinerii.
l Este o intervenție cu costuri minime care îşi
l Are principii solide și o metodologie complexă, dar foloseşte infrastructura şi reţelele de dezvoltare
este suficient de flexibil pentru a putea fi folosit cu personală deja existente pentru a implica cât
orice grup de tineri, indiferent de nevoile acestora.
mai mulţi tineri. Fiecare nou Lider Award format
pentru a derula programul International Award
l Nu se axează pe standarde universale, ci pe o sprijină aproximativ 20 de noi participanți pentru
învățare direcționată către sine și pe atingerea unui a-și începe călătoria personală.
l
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Impactul programului The Duke of Edinburgh`s International Award, România
Îmbunătăţirea nivelului
de educaţie

Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a
nivelului de bunăstare

Creşterea prezenţei tinerilor la orele de curs din
sistemele de învăţământ, a dedicării studiului şi
ridicarea nivelului de reuşită şcolară.

Îmbunătăţirea condiţiei fizice a tinerilor, a stării
lor emoţionale şi mentale prin încurajarea unui
comportament sănătos şi protejarea lor de anumite
riscuri de sănătate.

Susținerea egalității de gen
şi împuternicirea femeii
Crearea de punţi de legatură între sexe şi împuternicirea
femeilor marginalizate, câştigând astfel stimă de sine şi având
puterea de a-şi demonstra potenţialul.
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Creşterea şanselor de angajare şi a
surselor de venit durabile

Creşterea participării
în viaţa civică

Îmbunătăţirea nivelului de angajabilitate al tinerilor şi
abilitatea de a se auto susţine financiar atunci când va
fi necesar.

Creşterea implicării în activităţi voluntare şi
comunitare, precum şi a participării
tinerilor în viaţa socială şi politică a comunităţii
din care fac parte.

Incluziune socială

Mediu

Creşterea şanselor de integrare în comunitate, acceptarea diferenţelor individuale şi creşterea accesului tuturor tinerilor la oportunităţi de dezvoltare
personală.

Creşterea nivelului de conştientizare a problemelor de mediu de către tineri şi a implicării
acestora în iniţiative de mediu sustenabile.

Reducerea şi prevenirea violenţei
Rezolvarea conflictelor şi aplicarea de metode de creare şi menţinere a
păcii; reducerea conflictelor şi a violenţei într-un grup şi între grupuri,
precum şi construirea dialogului într-o comunitate.

Reducerea ratei de recidivă
Munca directă cu tinerii este realizată în scopul reducerii infracţiunilor
comise de aceştia şi în scopul aducerii unei reale contribuţii la scăderea
ratei de recidivă într-un mod non-discriminatoriu şi incluziv.
Gala Regală
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Susţinători ai programului The Duke of Edinburgh`s International Award, România
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Prinţesa Moştenitoare a României Margareta

Domnul Asif Rangoonwala

Patronul programului The Duke of Edinburgh`s

Preşedinte al Fundaţiei Rangoonwala

International Award, România

Principalul susţinător al Award-ului în România
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Domnul Shajjad Rizvi

Domnişoara Mihaela Stanciu

Preşedintele programului

Director Executiv al programului

The Duke of Edinburgh`s

The Duke of Edinburgh`s

International Award România

International Award, România

„Mi-am descoperit abilităţile, am învăţat ce înseamnă respectul
de sine şi faţă de ceilalţi. Un program antrenant care te formează
pentru ziua de mâine!”
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Ovidiu Grigoriu
finalizator Bronz, Argint şi Aur
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The Duke of Edinburgh`s International Award, România
Misiunea noastră este de a avea un efect pozitiv în vieţile tinerilor
din România prin consolidarea reţelei noastre de parteneri pentru a
promova si a transmite programul Award, care se înscrie în valorile
de bază şi standardele internaţionale de calitate.

OP 1, Căsuţa Poştală 207
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