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Programul The Duke of Edinburgh’s International Award Romania se află sub
Înaltul Patronaj al ASR Principesa Moștenitoare Margareta a României
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1. Cuvânt înainte al Patronului International Award România
Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României

A trecut mai bine de un an de când am devenit Patron al Award-ului în
România. În acel moment, îmi doream ca Award-ul să aducă bucurie,
încredere și cât mai multe posibilități tinerilor din țara mea. Progresul pe care
l-am observat de-a lungul acestui an mi-a dovedit că încrederea mea a fost
bine plasată și într-adevăr a trecut dincolo de așteptări.
The Duke of Edinburgh’s International Award România a câștigat un loc
important în zona publică din România și a ajuns să fie văzut ca fiind un
program valoros și de succes pentru tinerii noștri. Împreună cu instituțiile
partenere și având o echipă puternică, au fost realizate proiecte valoroase și
sunt sigură că vor fi la fel și în viitor.
Doresc Award-ului aniversare fericită și vă felicit pentru munca depusă. Peste
10 ani vom privi în urmă cu mândrie la acești primi pași pe care i-am făcut
pentru ca Award-ul să prindă rădăcini în țara noastră.
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2. Noul Consiliu Director International Award România
Dl. Shajjad Rizvi
Președinte al The Duke of Edinburgh’s International Award România
În 2014, programul The Duke of Edinburgh’s Award a progresat enorm: nu numai că a câștigat
premiul pentru cel mai bun proiect de tineret din România la Gala Societății Civile, dar s-a extins,
implicând școli și organizații de tineret din întreaga țară. Așteptăm cu entuziasm anul 2015, când
Award-ul va face parte din activitățile Capitalei Europene de Tineret Cluj-Napoca, asigurând
oportunitatea de participare tinerilor din Capitala Europeană de Tineret 2015.
Programul Award este cel mai bun program de tineret din România, fiind premiat de experți și
experimentat de nenumărați tineri români, toate acestea fiind posibile doar cu ajutorul și prietenia
voastră continuă.
Împreună asigurăm un viitor mai bun pentru tinerii din România - Vă mulțumesc!

Consiliul Director este organul de conducere al Fundației The Duke of Edinburgh's International Award România. Membrii Consiliului
asigură funcționalitatea programului, extinderea și sustenabilitatea strategiilor sale pe termen lung, făcând disponibil programul Award
tuturor tinerilor din România.
În prezent, Consiliul Director Award este alcătuit din 5 membri:
Shajjad Hadier Rizvi, Președinte al Asociației Little People România
Horia Ciorcilă, Președinte al Băncii Transilvania
Mona Mușat, Mușat & Asociații
Peter Thomas, Foreign and Commonwealth UK
Liliana Preoteasa, Director General al Ministerului Educației și Cercetării Științifice
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Lansarea și construirea unor piloni rezistenți pentru un program educațional de calitate la nivel național, care să răspundă
nevoilor tuturor tinerilor, indiferent de mediul de proveniență, pare aproape de imposibil. Însă anul 2014 a reprezentat
demonstrația contrariului, programul Award prinzând aripi, contând aportul adus de fiecare persoană: de la tatăl său, Kurt
Hahn, care a pus bazele unei filosofii aplicabile din 1956 până în prezent, până la primele persoane care au intrat în contact cu
Award-ul în România, la colegii coordonatori din unități, formatori, Lideri, Supraveghetori, Evaluatori, Instructori, susținători,
colaboratori, parteneri, participanți, finalizatori, prietenii și familiile tuturor. O comunitate care a făcut ca educația non-formală
să urce încă o treaptă, oferind noi oportunități tinerilor și creând o comunitate puternică.
Mihaela Stanciu, Coordonator Național

Anul 2014 este încă o dovadă vie și de netăgăduit a faptului că Award-ul reprezintă oportunitatea adevăratei educații de care
atât tinerii participanți cât și voluntari adulții implicați au nevoie pentru a construi caractere care să aducă schimbări durabile.
Bucuria și pasiunea muncii depuse, alături de împlinirea de a fi parte din echipa națională rămân constanțe ce vor ghida și anul
2015 către culmi mai înalte.
Ruxandra Erie Florescu, Manager Formare

Programul Award a intrat în viața mea ca o provocare. În scurt timp am înțeles importanța și beneficiile pe care le aduce
în aceeași măsură tinerilor care îl urmează și adulților care îl susțin. Caracterele puternice ale persoanelor implicate în
Award fac echipa dinamică, puternică și hotărâtă să aducă schimbarea necesară în dezvoltarea armonioasă a tinerilor.

Daniela Carmen Moga, Specialist în Relaţii Publice

Anul 2014 a fost anul provocarilor. Fiecare pas și eveniment din proiectul "Zâmbește și Trăiește!" a ridicat intrebări și a
întâmpinat mici dificultăți. Dar toti cei implicati în proiect, de la participanti, lideri, voluntari și unitati Award au trecut
peste toate acestea cu zâmbete și căldură sufletească. Și astfel ne-am putut bucura cu toții de un 2014 plin de succes.
Iar eu vă mulțumesc vouă, tuturor!
Adriana Nicoleta Zaharia, Manager Proiect “Zâmbește și Trăiește!” și Online Record Book
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The Duke of Edinburgh’s International Award este patronat la nivel global de
ASR Ducele de Edinburgh

The Duke of Edinburgh’s International Award Romania

3. Programul The Duke of Edinburgh’s International Award România
The Duke of Edinburgh's International Award este liderul mondial al programelor de dezvoltare personală pentru tinerii cu vârsta
cuprinsă între 14 și 24 de ani. Indiferent de mediul economic, social sau etnic, programul Award oferă o cale sigură pentru o persoană
tânără de a se realiza, de a demonstra excelență și de a fi recunoscută pe plan internațional pentru realizările sale. Sprijinit de către Alteța
Sa Regală, Prințul Philip ca Patron al Award-ului la nivel global programul este accesibil tinerilor din România sub Patronajul Alteței Sale Regale
Principesa Moștenitoare Margareta a României. Începând cu anul 2014 până în luna august a anului 2015, programul Award a avut susținerea
Alteței Sale Regale Principele Nicolae al României în calitate de Ambasador al programului.

Programul Award are o istorie bogată de 58 de ani ce a dedicate tinerilor numeroase cunoștințe, experiențe, leadership, provocări,
distracție și aventură în aer liber.

3.1. Autoritatea Națională Award, România
Programul Award este prezent în peste 140 de țări. Fiecare țară își îndeplinește obiective specifice și îşi demonstrează potențialul său, cu
scopul de a primi licențierea de Autoritate Națională Award. După fondarea Fundației The Duke of Edinburgh's International Award
România de către asociația Little People, aceasta a fost licențiată de către Fundația Internațională ca Autoritate Națională Award în
România, având dreptul de livrare a programului pe întreg teritoriul țării noastre.
3.2. Licențiere pentru derularea programului Award
Odată ce Fundația a fost licențiată ca Autoritate Națională Award, a fost demarat procesul de licențiere a organizațiilor din țară care
oferă dreptul de livrare a programului tinerilor pentru un an, devenind astfel Autorități sau Unități Operaționale. După primul an de
rulare a Award-ului va avea loc o vizită de validare și acordarea licenței unităților pentru o perioadă de trei ani.
3.3 Online Record Book
Fundația Internațională The Duke of Edinburgh’s International Award a dezvoltat o platformă online care permite înregistrarea
tuturor activităților și eforturilor depuse în participarea la programul Award, ținând loc Carnetului actual de Progres.
Acest ghid este pus la dispoziția Autorității Naționale Award din România începând cu anul 2015. Prima fază va fi de proiect pilot,
10 luni în care unități care pot folosi platforma online în limba engleză îi vor testa competențele și se vor bucura de beneficiile
oferite de ORB, urmând ca la finalul anului 2015 platforma să devină disponibilă pentru toate unitățile din țară, în limba română.
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4. Extinderea programului The Duke of Edinburgh’s International Award în România
Misiunea The Duke of Edinburgh’s International Award România este de a face accesibil programul tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 14
și 24 de ani din România. Sprijinul instituțiilor care lucrează cu tinerii din România și din străinătate este astfel esențial, construind o rețea de
adulți voluntari care au ales să își dedice timpul și abilitățile pentru construirea unui viitor mai bun prin susținerea tinerilor.
Programul este prezent în momentul de față în 11 județe, iar în anul 2014 Award-ul a pătruns în noi localități și s-a extins în cele deja existente.
Au fost realizate lansări și prezentări ale programului Award în:












Bacău
București
Cluj Napoca
Covasna
Craiova
Dej
Lugoj
Piatra Neamţ
Roman
Timișoara
Zalău

Ca urmare a lansărilor, prezentărilor și licențierilor noilor instituții, în anul 2014, au avut loc 20 de cursuri de formare, fiind astfel formați 262 de
noi Lideri Award, pregătiți să ofere îndrumare tinerilor liceeni și studenți din comunitatea lor.

“Award-ul deschide lumi nebănuite de toți cei implicați (traineri, lideri, participanți, supraveghetori, evaluatori, voluntari de
tot felul). Îți vine să renunți de trei ori pe zi, dar știi că nu mai poți, pentru că, de fapt, oricât de anevoioasă ar fi derularea
programului, a devenit VIAȚA ta. Trăind în preajma Award-ului nu poți rămâne indiferent și astfel pășești în lumea lui,
lucrurile începând să se schimbe din bine, în mai bine.”
Marilena Brânda, formator Award și coordonator Award la Universitatea de Vest din Timișoara
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Lansarea programului Award în Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității de Vest, Timișoara
20 Octombrie 2014

Raport Anual 2014

4.1. Extinderea echipelor de voluntari adulți
Pentru a putea sprijini unitățile Award în furnizarea programului în cadrul propriilor lor rețele, echipele de adulţi formaţi au fost extinse, atât
în scopul formării de noi Lideri Award, cât şi în scopul îmbunătăţirii derulării secţiunii de Aventură şi creşterea calităţii desfășurării acesteia, în
acord cu principiile și standardele internaționale ale programului.
Extinderea echipei naţionale de Supraveghetori şi Evaluatori
27 de adulți cu experiență în activitățile outdoor au participat la cursul de Supraveghetori și Evaluatori în luna iulie pentru a sprijini tinerii
participanți să parcurgă una dintre cele mai provocatoare secțiuni: Aventura. Principele Nicolae*, ambasadorul programului Award în
perioada 2014—august 2015, a fost de asemenea format, urmând să supravegheze și evalueze grupe de tineri participanți care își derulează
secțiunea de Aventură.
Acum echipa națională de Supraveghetori și Evaluatori este formată din 39 de persoane adulte, din Braşov, Sinaia, Bacău, Bucureşti,
Ciocăneşti, Zalău, Focșani, Craiova, Făgăraş, Cluj, Piatra Neamț și Galați.

*Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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Extinderea echipei naţionale de formatori
Așa cum Liderul Award este cel care deschide noi uși tinerilor în care ei aleg dacă intră, astfel și adulții au nevoie de noi oportunități. Echipa de
formatori a fost lărgită, în luna aprilie fiind derulate două cursuri de formare de formatori de către echipa națională The Duke of Edinburgh’s
International Award România cu sprijinul Managerului de program la nivel regional, Deirdre Flanagan. Astfel, acum pentru 20 de voluntari
abilitați, pregătiți și motivați, derulează cursuri de noi Lideri Award, de Supraveghetori și Evaluatori, în țară și în străinătate.
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4.2. Organizatii și institutii ce au luat parte la programul Award
In 2014 au fost implicate peste 130 de instituții în programul Award, prin formarea reprezentanților săi pentru sprijinirea tinerilor participanți.


20 de cursuri de formare de noi Lideri Award, însumând 262 de noi Lideri Award formați



2 cursuri de formare de formatori, extinzând echipa națională de formatori cu 20 de noi traineri



2 cursuri de Supraveghetori și Evaluatori, formând 27 de noi Supraveghetori și Evaluatori
Romani CRISS
Bacău - 4
Fundația Tineri pentru Tineri
Asociația Be Great
Asociația Tineretul ONU din Romania
Romanian Youth Movement for Democracy
Miliția Spirituală
Asociația Social Culturală Cleja
Clubul ALUMNI Romania
Asociația Myosotis Romania

Braşov - 4
Centrul Award Deschis
Colegiul Emil Racoviță
Asociația Copiii de Cristal
Școala Gimnazială Ovid Densușianu, Făgăraș

Cluj Napoca—4
Liceul Teoretic Báthory István
Colegiul Tehnic de Construcţii Anghel Saligny
Peace Action, Training And Research Institute Of Romania – PATRIR
Liceul Unitarian „János Zsigmond”

Bucureşti - 15
Athenee Palace Hilton
Asociația Young Initiative
Universitatea din București, Centrul pentru Strategii și Leadership
Policy Center - for Roma and Minorities
Biblioteca Mitropolitană
Archway Romania
Centrul pentru Acțiune și Responsabilitate în Educație - CARE
Asociația Expediție în Cultură - EIC
Asociația Carusel
Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială: ADIS
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Liceul Tehnic “Alexandru Papiu Ilarian” Dej
Făgăraş—14
Asociația pentru Valorizarea Educației (AVE)
Colegiul Național Radu Negru
Colegiul Național Doamna Stanca
Liceul Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu
Centrul Cultural Sfântul Nectarie, Bucium
Centrul de Turism Ecvestru, Căliman
Școala Gimnazială Recea
Școala Generală Comuna de Jos

Craiova - 38
Asociatia Junior Chamber International Craiova - JCI Craiova
Asociația Tineretul ONU
Asociația DOMINOU
Asociația ACCES Oltenia
AIESEC
Asociația Edu for Life
Asociația Ecologică CAIA și ONG-uri partenere în proiecte
Asociația pentru promovarea studiilor anglo-americane
Asociația Centrul Educațional pentru Resurse Formare,
Integrare și Dezvoltare
Crucea Roșie
Centrul Național de Educare Canină – CEDCRO
Fundația “Mihail Christopher Marian”
UN Youth Association of Romania
Salvați Copiii
Federația Studentilor Romani Fizicieni - Craiova
Palatul Copiilor Craiova
Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Colegiul Tehnologic de Transporturi Auto
Colegiul Național Economic "Gheorghe Chitu" Craiova
Colegiul Tehnic Energetic
Colegiul Național Frații Buzești
Colegiul Național Ștefan Velovan
Liceul Nicolae Titulescu
Liceul Tehnologic Constantin Ianculescu
Liceul Tehnologic Petre Banita, Dolj
Liceul Teoretic Tudor Arghezi
Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea

Liceul Tehnologic "Ing. Ionete Aurelian" Malu Mare

Liceul Teoretic Bechet Dolj
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”
Liceul Matei Basarab
Liceul Teoretic "Gheorghe Vasilichi" - Cetate
Școala Gimnazială Giurgița
Universitatea din Craiova
Parohia Sfantul Ioan Gură de Aur
Universitatea din Craiova
CUMMINS Craiova
CGT Romania SA

Lugoj—9
Colegiul Tehnic “Valeriu Brăniște”

Timișoara— 8
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
Liceul de Arte Plastice
Colegiul Economic "Francesco Saverio Nitti"
Colegiul Național Ana Aslan
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FiTT)
Asociația Proconsulting Vulca, jud. Hunedoara
Universitatea de Vest din Timișoara
TNT

Piatra Neamţ — 15
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Școala Gimnazială "Daniela Cuciuc"
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu"
Colegiul Național de Informatică
Asociația Recunoștință, Adevăr, Dăruire și
Alinare – RADA
Asociația de Sprijin Comunitar – ACS
Centrul de Resurse Economice și Educație
pentru Dezvoltare
Direcția pentru Tineret și Sport Neamț

Roman - 18
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani
Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri Roman
Liceul Tehnologic Nisiporeşti
Școala Gimnazială,,Ion Creangă,, Craiova
Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman
Școala Gimnazială Tămăşeni
Şcoala Gimnazială ,,Carmen Sylva"
Asociația de Inițiativă Locală Roman
Asociația Culturală ProBasarabia și Bucovina
– Filiala Ion Vătămanu
Zalău—1
Asociația Prader Willi din Romania - APWR
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4.3. Participanți Award
Peste 8 milioane de tineri din întreaga lume au luat parte la programul
The Duke of Edinburgh’s International Award.
Până acum, peste 3000 de tineri din România și-au îmbunătățit viața și
și-au lărgit experiențele prin intermediul Award-ului, 979 fiind
participanți în anul 2014. Programul Award este în mod continuu
implementat în licee, în organizații non-guvernamentale, cu noi
participanți care se înscriu săptămânal.

Participanți 2014
2% 1%

1%

Bacau
6%

Baia Mare

7%
1%

18%

Brasov

5%

Buzau

2%
3%

1%
1%

Campia Turzii

4%
1%

1%

Cluj Napoca
Fagaras

15%

Marasesti
Timisoara

23%
8%

Valea Lupului
Zalau

1%

Programul Award este in continuare livrat tinerilor prin licee, organizatii non-guvernamentale, cu participanți care se înscriu
zilnic.

The Duke of Edinburgh’s International Award Romania

Acum opt luni nu aș fi fost în stare să vorbesc despre
experiența mea, despre trăirile mele, mi-ar fi fost greu să
spun și cum mă cheamă. Întotdeauna mi-a fost frică de
vorbitul în public, și dacă este să mă raportez la toate
oportunitățile pe care mi le-a oferit Award-ul, asta este una
dintre ușile pe care mi le-a deschis: am învățat să ies din
zona de confort. Pentru că nu ai cum altfel, trebuie să te
implici, trebuie să te deschizi ca să poți lucra în echipă (aici
mă refer la voluntariat), iar când hotărăști că vrei să-i ajuți
pe ceilalți, nu poți să fii tu cel „slab”.
Alexandra Zbârciog, 19 ani, Focșani
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“Sunt trainer de aproape zece ani de zile şi marea lor majoritate mi-am petrecut-o alături de tineri în diverse programe şi proiecte de
dezvoltare profesională sau personală. N-am întâlnit încă niciun alt program care să integreze atât de frumos şi de profund diversele aspecte
ale dezvoltării tinerilor precum o face AWARD-ul. Prin principiile, viziunea şi filozofia sa, AWARD-ul este unic în abordare şi, cred sincer, în
impactul pe care îl are deopotrivă asupra individului şi societăţii.
Însă oricât de frumoasă ar fi o viziune, oricât de bine structurat ar fi un program, ele nu ar însemna nimic fără oamenii care stau în spatele
lor. Şi tocmai oamenii sunt cei care fac din AWARD România un instrument atât de valoros pentru viitorul acestei ţări. Fie că sunt traineri,
lideri, supraveghetori sau evaluatori, cei care alcătuiesc echipa AWARD România sunt oameni cu adevărat valoroşi, cu adevărat dedicaţi, cu
adevărat muncitori. Şi, pentru că atunci când munceşti cu pasiune, din greu, pentru ceva ce şi tu consideri ca fiind important pentru tine,
ajungi şi să iubeşti mai mult.
Pentru mine, acesta este unul dintre cei mai importanţi indicatori strategici: pasiunea.
Personal, îmi doresc ca lumea în care părinţii mei vor îmbătrâni şi în care copiii mei vor creşte să fie puţin mai frumoasă şi mai bună, puţin
mai înţeleaptă. Şi vreau să contribui la asta. Acestea sunt motivele pentru care cred în, şi sunt alături de AWARD: o viziune frumoasă, o abordare practică şi oameni pe care n-ai cum să nu-i iubeşti. “
Dragoș - Cristian Fînaru, Coordonator Award Asociația Be Great, Formator și Evaluator Award
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 mai mult de 130 de instituții implicate în furnizarea Award-ului către tineri
 20 noi cursuri de Lideri Award
 262 de Lideri Award instruiți



2 cursuri de Formare de formatori, 20 de traineri nou formaţi

2 cursuri de Supraveghetori şi Evaluatori pentru secţiunea Aventură, 27 adulţi formaţi
 peste 2600 de participanți Award implicați până la finalul anului
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4.4. Ceremonia Award de Bronz și Argint
La doar o zi după Gala Regală a avut loc ceremonia de premiere în prezența Alteţelor Lor Regale Prinţul Guillaume de Luxemburg şi
Principele Nicolae*.
În cadrul ceremoniei tinerii finalizatori de nivel Bronz şi Argint din cadrul programului The Duke of Edinburgh’s International Award
Romania au fost premiați pentru nivelul parcurs.
Provenind din diferite medii sociale şi având diferite background-uri culturale, tinerilor li s-a recunoscut progresul prin acordarea de
diplome şi insigne. Alături de ei au stat familiile, instructorii și liderii, cei care le-au făcut posibilă şi le-au menţinut deschiderea către un
program ce se dedică exclusiv dezvoltării personale şi care duce voluntariatul către un nivel de cultură.

*Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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“….dar asta nu e tot, programul The Duke of
Edinburgh's International Award mi-a oferit aminitri
nepreţuite şi prin secţiunea de Aventură. Am început
timid la nivelul de Bronz cu o călătorie la Sibiu, ca mai
apoi să ajung vara trecută la Kuusamo în Finlanda
pentru o expediţie extraordinară la Cercul Polar
pentru nivelul de Argint. Acestă ultimă călătorie mi-a
adus nu numai experienţa unei expediţii de patru zile,
ci şi ocazia de a cunoaşte tineri participanţi din 8 ţări
diferite şi de a învăţa lucruri noi despre obiceiurile şi
cultura lor. Ştiu că va fi greu să egalez această
experientă, dar sunt sigură că voi reuşi să am o
călătorie plină de aventuri şi pentru nivelul la care mă
aflu acum.
Au trecut trei ani de când am început programul.
Parcurgerea secţiunilor mi s-a părut atunci o
provocare pentru o persoană ca mine, care era mulţumită în zona sa de confort. În schimb, am realizat cât de departe îţi poţi
impinge propriile limite atunci când îţi doreşti cu adevărat să obţii un lucru și, ca în viață, nu trebuie să te străduieşti să fii un om de
succes, ci să fii un om de valoare.”
Ioana Stoian (20)
Deținător al Award-ului de Bronz, Argint și participant Aur
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5. The Duke of Edinburgh’s International Award Romania—Impact și evenimente
Recunoaşterea impactului programului The Duke of Edinburgh’s International Award România

Programul Award a câștigat un loc important în societatea civilă din România în anul 2014, devenind disponibil în 11 județe din țară,
fiind prezent în toate ariile societății și recunoscut pentru impactul pe care îl are asupra dezvoltării armonioase a tinerilor.
Cu sprijinul universităților, liceelor, ONG-urilor, grupurilor de tineri, a adulților voluntari și a tinerilor participanți, Award-ul a
cunoscut o creștere spectaculoasă într-un singur an.

5.1. Locul I la Gala Societății Civile din România
Programul Award a fost recunoscut ca fiind cel mai bun program de tineret din România, premiu
înmânat Principele Nicolae*, în cadrul Galei Societăţii Civile din 10 iunie 2014, organizată de Fundația
Galei Societății Civile şi aflându-se la a XI-a ediţie.

5.2. Gala Națională a Societății Civile Tinere din România
120 de proiecte au fost înscrise în categoriile primei ediții a acestei Gale, semn că societatea civilă
din România devine mai dinamică. The Duke of Edinburgh’s International Award Romania a primit
premiul special al Galei, fiindu-i recunoscute eficacitatea şi implicarea de 100% în societatea civilă.
Evenimentul a fost creat şi organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, un
eveniment de succes prin reușita recunoașterii rezultatelor pe care proiectele tinerilor le-au avut,
în comunitățile lor de proveniență. O inspirație pentru o nouă generație.

*Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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ASR Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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5.3. Gala Regală 2014
“Excelenţă în educaţie”
În 26 septembrie am celebrat împlinirea unui an de la lansarea oficială a
programului The Duke of Edinburgh’s International Award în România,
eveniment care s-a desfășurat în prezența Alteţelor Sale Regale
Principesa Margareta a României, Principele Guillaume de Luxemburg
şi Principele Nicolae*.
Peste 120 de invitați, reprezentanți ai Ministerelor Educației Naționale,
Tineretului și Sportului, a ambasadelor, companiilor, universităților,
școlilor internaționale din România au ales să susțină dezvoltarea
personală a tinerilor și să dedice o seară celebrării excelenței în
educație.

“Programul The Duke of Edinburgh's Award ajută tinerii să-și descopere
talentele și abilitățile. Prin folosirea talentului și competențelor pe care
le au, ei pot să-și întrezărească cariera viitoare, asimilând informațiile
de care vor avea nevoie. Prin activitățile benevole, tinerii capătă
încredere în ei înșiși, ajutându-i pe ceilalți sau comunitatea din care fac
parte. Prin sport, ei învață care este adevăratul spirit al competiției,
dorindu-și să ajungă în vârf. Prin activitățile în aer liber învață să
conviețuiască într-un grup și își fac noi prieteni.
De mai bine de 20 ani am aplicat această structură în Luxemburg, cu
succes și entuziasm, ceea ce le dorim și prietenilor noștri din România.”
Alteța Sa Regală Principele Guillaume de Luxemburg
*Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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5.4. “Împreună spre Înălțimi” - eveniment de aventură

În 11 mai 2014 evenimentul “Împreună spre Înălțimi” a fost organizat de către echipa International Award în parteneriat cu Decathlon Brașov.
Scopul acestui eveniment a fost de a promova sportul, sănătatea și siguranța pe parcursul expedițiilor montane. Evenimentul a inclus derularea
a 6 ateliere. Atelierele derulate au fost:
 Cățărare
 Campare
 Prim ajutor
 Orientare: hartă și busolă
 Echipament
 Tehnici de supraviețuire

Peste 100 de tineri și adulți au luat parte la aceste ateliere. Evenimentul s-a încheiat cu o tombolă cu premii oferite de către Decathlon Brașov.
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5.5. Proiectul Zâmbește și Trăiește
“Zâmbește și Trăiește!” a fost un proiect special finanțat prin grantul Proiectelor Speciale a Fundației Internationaționale UK. Proiectul
"Zâmbeste și Trăiește!" a început în anul 2012 și și-a propus să facă acccesibil
cronice, precum HIV/SIDA, cancer, diabet.

programul Award tuturor tinerilor ce suferă de boli

2014 a punctat proiectul cu un impact deosebit în viețile multor persoane implicațe
 Aventura tinerilor din Award, din cadrul asociației “Copiii de Cristal”, care a adus experiențe unice atât tinerilor cu autism,
cât și voluntarilor implicați în derularea secțiunii
 Campania “E timpul să înțelegi!” organizată în Brașov, Cluj Napoca, Zalău și Baia Mare, care a contribuit la sensibilizarea
populației cu privire la sănătate și toleranță. Impactul campaniei din acest an a fost răsunător, mesajul nostru ajungând la
peste 600 de tineri şi adulţi din România. Mesajul campaniei, al tinerilor şi voluntarilor implicaţi a fost transmis prin
diverse activităţi, dintre care numărăm: scenete, piese de teatru şi teatru forum, concursuri sportive și jocuri educative ale
celor care au crezut în puterea lor de a oferi soluții problemelor sociale în mod non-formal.
 Publicarea și diseminarea broșurii ‘Cele mai importante lucruri din viață” care a urmărit, ca și campanile din timpul
proiectului, eliminarea discriminării persoanelor cu boli cronice și oferirea oportunității de a înțelege, trecând prin propriul
filtru experiențe asemănătoare cu cele proprii.
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6. Îmbunătățiri în livrarea programului la nivel național
6.1. Licențierea organizațiilor care livrează programul Award la nivel local
Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, a funcționat în anul 2014 sub licența de Autoritate Națională Award
provizorie, dezvoltând standarde de calitate și unelte care să vină în sprijinul tuturor voluntarilor implicați în livrarea programului către
tineri. În anul 2014 o nouă procedură a fost pusă în practică, fiecare organizație care livrează sau dorește să livreze programul, fiind
licențiată fie ca Unitate Operațională, derulând programul independent, fie ca Autoritate Operațională, cu drept de sub-licențiere a
altor organizații.
Întreaga structură urmărită de Autoritatea Națională Award și organizațiile din țară pentru livrarea programului este următoarea:
 Obținerea licenței de Unitate sau Autoritate Operațională
 Formarea unei echipe de adulți din cadrul Unității sau Autorității, ca Lideri Award, în urma unui proces de selecție;
 Oferire de suport coordonatorului unității și Liderilor Award pentru demararea programului în unitate;
 Oferire de sprijin în organizarea secțiunii de Aventură ;
 Realizarea de vizite la unitatea Award unde programul se desfășoară;
 Susținerea unității pentru a trece printr-un proces de validare care să evalueze starea Award-ului din acel moment în unitate și
care să ofere posibilitatea de îmbunătățire și creare a unui plan strategic pentru următorii 3 ani;
 Validarea organizației Unitate sau Autoritate Operațională Award pentru o perioadă de 3 ani, începând cu finalul anului 2015

6.2. Carnet de Progres Online—Online Record Book
Fundația Internațională The Duke of Edinburgh's International Award a creat un nou system online care să sprijine participanții,
liderii, instructorii și supraveghetorii să parcurga, livreze și evalueze programul Award la nivel global.
Integrând mediul online, e-mailul, telefonul și în viitor, rețelele social media, Carnetul de Progres Online va oferi oportunitatea
tuturor persoanelor implicate să comunice, făcând astfel programul să fie mai ușor de livrat și de parcurs.
În România, platforma va fi utilizată sub forma de proiect pilot în anul 2015, urmând a fi creat un plan strategic de funcționare și
implementare pentru toate unitățile din țară.

The Duke of Edinburgh’s International Award Romania

6.3. Oportunități și parteneriate
Administratia Națională a Penitenciarelor
Partener al programului Award
În anul 2014 a fost încheiat un parteneriat cu Administrația
Națională a Penitenciarelor pentru a oferi oportunitatea
studenților din Școala Națională de Pregățire a Agenților de
Penitenciare și tinerilor din centrele de reeducare din țară,
începând cu anul 2015, să ia parte la programul Award,
realizând activități care să vină în completarea pregătirii lor,
dar și să reducă rata de recidivă.
Locații de Aur pentru Aventură
În 2014 au avut loc primele întâlniri la care s-au reunit,
Evaluatori, Supraveghetori şi Voluntari, pentru a stabili
locaţii de aur în România. Este prima iniţiativă de acest gen
din ţară în cadrul programului şi ne dorim ca aceste locaţii
să aducă propuneri de trasee, pentru tinerii din România
sau din mediul internaţional care doresc să îşi realizeze
călătoria finală Aventura, la nivelul de Aur.
Brasov Heroes
Cursa cu obstacole din Brașov a unit susținători pentru 13
proiecte comunitare brașovene.
Cauza Fundației Award intitulată “R(ural)Excelarea în
Educație” a unit peste 15 alergători liceeni, studenți,
reprezentanți ai companiei Siemens care oferă
oportunitatea tde dezvoltare personală tinerilor din mediul
rural .
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7. Evenimente internaționale
7.1. Întâlnirea regională EMAS, Londra 2014
Conferința regională EMAS oferă o oportunitate extraordinară tuturor reprezentanților țărilor din regiune, în fiecare an, de a relaționa,
de a împărtăși exemple de cele mai bune practici, de a învăța și accesa informații relevante privind dezvoltarea Award-ului în fiecare
țară.
În zilele de 22-24 septembrie 2014, Principele Nicolae* și Shajjad Rizvi s-au aflat la Londra, cu ocazia conferinței regionale EMAS (statele
europene, mediteraneene și arabe) a programului, reprezentând Autoritatea Națională Award din România.
Alteța Sa Regală Principele Nicolae a participat, în calitate de ambasador al programului în România, la Recepția Prietenilor și la Conferința
Președinților Autorităților Naționale Award. La Recepție a luat parte Alteța Sa Regală Principele Edward.

*Principele Nicolae a avut calitatea de Ambasador al programului Award în perioada 2014 -august 2015.
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7.2. Cursuri internaționale livrate de formatori români
În 2014 cinci traineri Award din România au livrat cursuri de formare pentru Fundația Internatională The Duke of Edinburgh’s International
Award. sprijinind astfel regiunea EMAS să își îndeplinească activitățile de formare prestabilite . Cursurile s-au desfășurat după cum urmează:






Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite - Adriana Nicoleta Zaharia
Limassol, Cipru - Adriana Nicoleta Zaharia și Mihai Pop
Charmonix, Franța - Marilena Brânda și Hanna Ugron
Rolle, Elveția - Ruxandra Florescu
Valencia, Spania - Ruxandra Florescu

7.3. Curs de management, Osterburken, Germania
În luna Mai a anului 2014 coordonatorul național Mihaela Stanciu a participat la
cursul de management organizat pentru unitățile Award din Germania, învățând de
la singura organizație din regiunea EMAS care a dezvoltat instrumente de
menținere a calității livrării Award-ului și continuă să investească în calitatea
programului.
După acest schimb de experiență, Autoritatea Națională Award din România va
dezvolta un curs de management pentru unitățile Award din țară, potrivit nevoilor
și specificului acestora.
Sursa: The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye
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8. Susținători ai excelenței în educație
8.1. Susținătorii principali ai programului Award
Banca Transilvania este Banca Oamenilor Întreprinzatori din România. Misiunea Băncii Transilvania este aceea de a sprijini
dezvoltarea mediului de afaceri, prin produse şi servicii inovatoare, oferite cu profesionalism. Valorile BT, pe care banca le aplică în
tot ceea ce întreprinde, sunt: Suflet, Energie si Idei Noi.
Începând cu anul 2013, Banca Transilvania este sponsorul principal al programului în România.

Implicată în inițiativele care susțin educația, compania Mol a sprijinit dezvoltarea tinerilor prin programul Award în ultimii 2 ani,
susținând: “Suntem alături de societatea civilă, de profesori și părinți, astfel încât tinerii merituoși să aibă o viață armonioasă, cu
accent pe încurajarea talentului și obținerea performanței. Acum, alături de partenerii nostri contribuim în instituirea a unuia dintre
cele mai importante programe de dezvoltare personală, foarte binevenit în România. “

8.2. Primul World Fellow din România
Programul World Fellowship este o rețea prestigioasă care aduce împreună persoane și companii cu un interes în susținerea
dezvoltării tinerilor.World Fellowship a fost creat în anul 1987 pentru a sprijini programul Award pe termen lung. Altețele Lor
Regale Ducele de Edinburgh și Contele de Wessex, Prințul Edward găzduiesc anual un eveniment pentru membrii rețelei WF.
Pentru prima dată în România, în anul 2014 Secpral Pro Instalații s-a alăturat rețelei World Fellowship, alegând să susțină
dezvoltarea tinerilor prin programul Award în următorii 5 ani.

8. Raport financiar
Strategia pentru anul 2014 s-a bazat pe creșterea profilului Award-ului la nivel național, crearea unei structuri și capacități
sustenabile, în același timp făcând programul Award disponibil mai multor tineri.
În același timp, proiectul Zâmbește și Trăiește a continuat, oferind oportunitatea tinerilor cu boli cronice să ia parte la programul
Award. Cheltuielile totale ale programului Award în România, în anul 2014 au fost de 314 527 RON.
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2014 a fost un an incununat de succes , mai mulți tineri fiind sprijiniți în începerea călătoriei lor spre o viață mai bună iar, în același
timp, 309 de adulți voluntari au fost formați pentru a veni în sprijinul dezvoltării armonioase a tinerilor.
Grație sprijinului oferit de către sponsorii Award-ului, venitul total al derulării programului în România, în anul 2014, a fost de
440 024 RON.
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