Programul The Duke of Edinburgh’s International Award a fost creat
în 1956 în Marea Britanie și este rezultatul eforturilor a trei oameni
– ASR Prințul Philip, Kurt Hahn, educaţionalist german şi Lordul
John Hunt, liderul primei ascensiuni reușite pe Everest. Programul a
apărut pe baza nevoii identificate a unui program echilibrat și
voluntar de activități, care să îi ajute în dezvoltarea personală și să
le ofere o direcție în perioada de tranziție de la adolescență la
maturitate.
Programul a evoluat foarte mult în timp, oferind ceva nou fiecărui
tânăr din lume, indiferent unde se află şi oricare ar fi
circumstanţele sale. Prezent în peste 140 de ţări şi teritorii, din
Award au făcut parte mai mult de 8 millioane de tineri.
ASR Principele Philip, Duce de Edinburgh

În anul 2013 a avut loc lansarea programului Award în România,
în cadrul unei Gale Regale sub patronajul
Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României.
Dezvoltarea Award-ului în România până în prezent:








17 județe: Bacău, Botoșani, Brașov, Buzău, Covasna, Cluj, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași,
Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vrancea
25 orașe
Peste 300 de instituții care livrează Award-ul (universități, școli și ONG-uri)
5 universități din 3 orașe (Sibiu, Cluj-Napoca și Brașov)
Peste 750 voluntari adulți (profesori, lucrători de tineret, psihologi și alți adulți)
Peste 3000 participanți

Câștigător al premiului I la Gala Societății Civile 2014
Cel mai bun program de tineret din România
și premiului
Galei Naționale a Societății Civile Tinere din România 2014

3 nivele de excelenţă:

Bronz

Argint

Aur

Cum funcţionează Award-ul:
Orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 de ani poate parcurge programul The Duke of Edinburgh’s International Award.
Cu sprijinul Liderilor Award (profesori de liceu/lucrători de tineret), participanţii îşi aleg activităţi şi îşi stabilesc
obiective de dezvoltare personală în cadrul fiecăruia dintre următoarele domenii:
 Voluntariat: sprijin oferit în mod voluntar indivizilor, organizaţiilor non-guvernamentale şi comunităţii locale.
 Activităţi fizice: îmbunătăţirea performanţei într-un anumit sport, dans sau activităţi de întreţinere fizică.
 Abilităţi personale: dezvoltarea unor abilităţi practice şi sociale, precum şi anumitor interese personale.
 Aventură: planificarea şi pregătirea pentru finalizarea unei călătorii de aventură în aer liber.
La nivelul de Aur, participanţii trebuie să parcurgă adiţional un Proiect Rezidenţial, care implică a locui şi a
desfășura activități în folosul comunității.
Fiecare nivel este progresiv și cere mai multă implicare de timp şi dedicare din partea participanţilor:
 Bronz 3 – 6 luni
 Argint 6 – 12 luni
 Aur
12 - 18 luni
Perioada de timp în cadrul secţiunii de Aventură:
 2 zile - 1 noapte la nivelul de Bronz
 3 zile - 2 nopţi la nivelul de Argint
 4 zile - 3 nopţi la nivelul de Aur
Toate activităţile în cadrul fiecărui nivel al programului Award trebuie să fie finalizate până la împlinirea vârstei de
25 de ani.

Programul care asigură tinerilor abilitățile, caracterul
și atitudinile valorificate de către angajatorii globali

“ Ca angajator vreau să văd că oamenii care vin către noi
pentru un loc de muncă au mai mult de oferit decât
calificările academice.
Programul The Duke of Edinburgh's International Award este
singura marcă globală pe care o recunosc ca și activitate
extracurriculară, 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 (Communications network)

“Înțelegând provocările ce apar în fața tinerilor noștri în
această lume în continuă schimbare, Universitatea “Lucian
Blaga” Sibiu consideră că programul The Duke of Edinburgh's
International Award completează cu succes paleta de
activități de care tinerii au nevoie în dezvoltarea lor
personală, pentru a se desăvârși ca personalități puternice,
capabile să își asume prezentul și viitorul generației lor.”
Prof. Univ. dr. ing. Ioan Bondrea,
Rector Universitatea Lucian Blaga Sibiu,
Inițiator al programului Award în Sibiu

