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Mesaj pentru viitor
"Programul The Duke of Edinburgh`s International Award a avut o lungă
şi aventuroasă călătorie prin lume, o călătorie care i-a adus binemeritata
recunoaştere din partea publicului, a societăţii civile şi a liderilor naţionali.
Prin rolul meu simbolic ca Patron al programului în România, sper ca
misiunea noastră de a oferi demnitate, încredere şi speranţă miilor de
tineri români.
În această misiune, atât Familia Regală cât şi eu însămi vom fi parteneri
implicaţi. Ceea ce ne propunem să facem este mai mult decât a construi
vieţi – este un ajutor în a forma şi întări noile generaţii de care România
are nevoie pentru propriul ei viitor."

The Duke of Edinburgh’s
International Award este liderul
global al programelor de tineret, cu
perste 60 de ani de existență ce au
dovedit că, prin reunirea experiențelor
și competențelor necesare creării unor
cetățeni implicați, tinerii devin mai
pregătiți pentru o educație echilibrată,
pentru locul de muncă și pentru viață.
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Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Române

"Am început anul 2018 confruntându-ne cu o reală provocare: deși
numărul liderilor Award din țară era mare și numărul de unități
crescuse, totuși numărul participanților stagnase. Astfel, am regândit
strategia și ne-am propus să revizuim nivelul de progres pentru fiecare
unitate în patru categorii: 1 pentru excelent și independent, 2 - bun,
dar cu nevoie de sprijin, 3 - o nevoie categorică de sprijin și 4 - inactiv.
A urmat să ne focalizăm atenția pe sprijinul unităților existente, oferind
sprijin pentru a ajunge la nivelul următor. Am renunțat la unitățile care
nu au prezentat în timp un progres, în ciuda eforturilor noastre. După
un an numărul unităților active a scăzut de la 50, dar numărul
participanților aproape s-a dublat. Este clar că atenția noastră ar trebui
să fie direcționată către grija față de unitățile existente și să fim mai
selectivi cu noile unități.

Începând cu anul 2019, intenționăm să ne preocupăm și să supraveghem în continuare unitățile și să
dezvoltăm noi unități într-o manieră mult mai selectivă și mai durabilă. Obiectivul de a avea 2000 de
noi participanți este o posibilitate reală pentru acest an, fiind deja cel mai atractiv ONG pentru tinerii
din România, iar scopul nostru fiind să ne asigurăm că programul Award este disponibil tuturor."

Shajjad Rizvi, Președintele programului Award în România

Viziune

Misiune

Viziunea noastră este de a
oferi prin programul Award
un cadru de susținere
non-competitiv pentru tinerii
din România cu vârsta
cuprinsă între 14-24 de ani,
experiențe concrete și
realizări personale
recunoscute la nivel
mondial, devenind astfel
cetățeni activi și
responsabili.

Misiunea noastră este de a
face programul Award
disponibil tuturor tinerilor
din România, indiferent de
mediul de proveniență.

Principalele realizări din 2018
Forumul Global Award

Întâlnirea regională EMAS

Forumul Global Award "Shaping the future; shaping our world" a
avut loc anul în 2018 în Accra, Ghana, Africa de Vest, și a găzduit
peste 200 de participanţi din 130 ţări, constând în miniştri ai
tineretului şi educaţiei, directori ai programului Award din toată
lumea, persoane din managementul global al programului. Alteţa
Sa Regală Principele Edward al Marii Britanii, Conte de Wessex,
împreună cu gazda Forumului Award din Ghana au predat
Bastonul Forumului Global lui Shajjad Rizvi, preşedintele
programului Award în România, oraşul Cluj-Napoca fiind ales să
găzduiască Forumul Award în 2021.

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.
Anul acesta Autoritatea Națională Award din România fost aleasă să
găzduiască Conferința regională EMAS în anul 2019, eveniment care va
avea loc la Cluj-Napoca.

Colaborare internațională

Focus project

Online Record Book Next Generation
Continuând eforturile noastre de a consolida comunitatea online,
începând cu anul 2018 tinerii și adulții vor folosi aplicația Online
Record Book (ORB). Odată cu lansarea platformei în România,
împreună cu aplicaţia digitală pentru telefon, tinerii sunt încurajați
să se conecteze cu programul Award de oriunde și în orice
moment. Peste 50% de participanți și adulți folosesc deja aplicația
ORB, experiența online fiind mult mai rapidă, mai simplă şi mai
accesibilă decât înainte.

“FOCUS: Quality youth work for disadvantaged young people” a fost
un parteneriat al Autorităților Naționale Award din Bulgaria, Slovenia
și România, cu obiectivul de a împărtăși bune practici, de a crea un
modul de formare și un manual al liderilor Award, care să lucreze cu
tineri din centrele de reeducare, tineri fără locuri de muncă, precum
și cu tinerii cu dizabilități sau boli cronice.

Expediția tinerilor sloveni în România
Tinerii continuă să aibă experienţe de neuitat și să descopere
frumusețile României, toate acestea cu sprijinul nepreţuTit al
tuturor voluntarilor supraveghetori și evaluatori care, în mod
constant, pregătesc, coordonează şi evaluează călătoriile de
aventură în țară. În 2018 echipă formată din 4 tineri la nivelul de
aur din Slovenia au ales să parcurgă călătoria finală în Munții
Retezat, cu scopul de a crea un ghid online al masivului.
Expediția a adus idei şi experienţe inedite, încărcate de
semnificaţie, entuziasm şi implicare.

Proiect rezidențial
În 2018 tinerii la nivelul de aur s-au implicat în cadrul
proiectului rezidențial în construirea și îmbunătățirea
facilităților în școli din Nepal sau Tanzania, implicarea în
comunitate și descoperirea culturii din Germania, precum și
în organizarea singurei competiții internaționale din România
care se desfășoară pe un traseu montan de 170 km. Tinerii
sunt participanți în cadrul liceelor precum Transylvania
College din Cluj-Napoca și International School of Bucharest.
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Aventura a fost o parte din mine de când mă
știu. În fiecare expediție am avut peripeții,
însă important este faptul că suntem
pregătiţi să ne descurcăm în orice condiţii,
dorindu-ne să ne depăşim limitele.
Provocările nu sunt ziduri care te opresc, ci
doar pâraie pe care le treci sărind de pe o
piatră pe alta.
Ioan Pristavu,
finalizator al nivelului de Argint,
Transylvania College

,,

Prin ochii unui finalizator, "lumea Award"
este cu totul diferită față de cea văzută
de un lider, supraveghetor sau evaluator.
Pot spune că pentru mine, programul
a fost ca o cheie universală cu care am
putut deschide o mulțime de uşi spre
exterior dar, mai ales, în interiorul meu.

,,

Gabriel Tofan,
finalizator al nivelului de Aur,
Clubul Eco Turistic Dr Ghe. Iacomi
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Ce spun participanții

Experiența Award m-a învațat să am
încredere în mine și să nu mă las până
nu termin ce mi-am propus. Am reușit
să îmi înving temeri alături de echipa
mea, si să mă și îmi depășesc limitele.
Pentru mine, nivelul de Aur a însemnat
perseverență și mai multă încredere!

,,

Ștefi Vîlcu,
finalizator al nivelului de Aur
București

,,

Evenimente 2018
"Sărbătorind mâncarea în jurul lumii Celebrating food around the world"

Conceput ca un proiect de diplomație
culturală, scopul cărţii “Celebrating
food around the world - Sărbătorind
mâncarea în jurul lumii” a fost să facă
accesibile culturile din care provin
membrele Comunităţii Soțiilor Șefilor
de Misiune (SPOHOM) din București
prin intermediul limbajului universal al
gastronomiei, precum și strângerea de
fonduri de care să beneficieze tinerii
înscrişi în programul Award.
Rezultatul este o carte bilingvă,
cuprinzând 26 de rețete, cu o
contribuție specială a Majestății Sale
Margareta, Custodele Coroanei
Române, şi patron al programului
Award.

Proiectul InSide Out
Scopul proiectului este de a contribui activ, prin intermediul programului Award, la
devzoltarea personală a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani din centrele
educaționale și penitenciare.
Prin programul Award, tinerii au acces la participarea directă al propriului proces de
reeducare și dezvoltare personală, acest lucru ajutându-i și la procesul reintegrării în
societate, scăzând astfel lata de recidivă și formarea unui grup de modele de lideri.

Aniversare World Fellowship

Salina Equines Horse Trophy a găzduit
recepţia oficială The Duke of
Edinburgh's International Award
Romania, în cadrul competiţiei ecvestre
din Turda. Evenimentul, dedicat
aniversării a 30 de ani a programului
World Fellow și strângerii de fonduri
pentru promovarea excelenţei în
educaţie şi dezvoltării personale a
tinerilor înscriși în programul Award.
Evenimentul s-a bucurat de preyența
Majestății Sale Margareta, Custodele
Coroanei, a Alteței Sale Regale
Principele Radu al României și a reunit
un mare număr de personalități politice,
economice și din societatea civilă, alături
de un numeros public şi de tinerii
participanţi în program
Proiectul Award Youth Covasna
Județul Covasna este într-o poziție unică în ceea ce privește populația,
ca cea mai mare suprafață de șomaj și cele mai mici salarii din
regiunea Centru. Proiectul Award Youth Covasna, conceput în
colaborare cu Asociația Turul Madar din Sfântu Gheorghe, se
adresează tinerilor de etnie maghiară, dar și tinerilor din mediul rural
cu posibilități reduse.

World Fellowship
Programul World Fellowship este o rețea exclusivistă de business care aduce împreună persoane și companii cu un interes
major în susținerea dezvoltării generației tinere. Programul a fost creat în anul 1987 pentru a sprijini Award-ul pe termen lung.
Altețele Lor Regale Ducele de Edinburgh și Contele de Wessex, Principele Edward găzduiesc un eveniment anual pentru
membrii rețelei World Fellowship (WF).
Erika Hristea, fondator și director general al companiei Secpral Pro Instalatii, împreună cu Teofil și Simion Mureșan, directori ai
companiei Electrogrup s-au alăturat rețelei, oferind un sprijin indispensabil derulării programului Award în România. Implicarea lor
face mai posibilă misiunea Fundației de a face programul disponibil tinerilor, atât în România, cât și în străinătate.

"În anul 2014, când am decis să fiu primul membru World Fellow din România, însemnând a acorda o
susținere financiară importantă dezvoltării tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-24 de ani, am dorit în primul
rând să contribui la dezvoltarea lor personală, într-un mod diferit decât reușesc programele de școlarizare
standard s-o facă.
Mă bucur că începând cu anul 2018, și în cadrul Royal School în Transylvania, o școală foarte tânără și
un proiect educațional unic din inima Transilvaniei în care sunt direct implicată, care pe lângă curriculumul
Cambridge centrat pe unicitatea fiecărui copil, se oferă Programul The Duke of Edinburgh's International
Award, inspirând tinerii să devină versiunea lor cea mai bună. Cu trecerea timpului, constat cu mulțumire
că am reușit să inspir și alți oameni de afaceri deosebiți din România să contribuie, astfel, ajutând la
angrenarea a mii de tineri și multe sute de voluntari adulți în acest program!"

Recunoașterea impactului programului
Programul Award este singurul care asigura tinerilor abilitatile, caracterul si atitudinile valorificate de angajatorii globali.
"Privind copiii și tinerii din jurul meu, realizez zi de zi cât de
importantă este educația, iar timpul și resursele investite în
această direcție pot schimba destinul lor astfel încât să
devină oameni de succes care creează o lume mai bună.
Programul Duke of Edinburgh International Award derulat și
în România își întoarce privirea către valorile de bază și
standarde internaționale de calitate. El nu înseamnă doar
deprinderea de abilități sau aventură, ci și ajută la adaptarea
tinerilor la schimbările furtunoase ale secolului XXI,
pregătindu-i pentru viața de adult."
Erika Hristea, World Fellow Award

"Programul Award a avut un impact extraordinar asupra
tinerilor implicați, care astfel au avut experiențe personale
ce le-au permis să-și descopere limitele și să le
depășească, să colaboreze cu tineri de aceeași vârstă, să-și
impartășească experiențele; au putut să-și testeze aptitudini
și atitudini într-un mediu non-formal. Și-au dezvoltat spiritul
practic, au colaborat cu firme din mediul de afaceri local, au
fost mesagerii liceului pentru o educație completă."
Anușca Mihaela, director Liceul Miron Costin

Raport financiar
Venituri: 107 569 €
Strategia pentru anul 2018 s-a bazat pe creșterea
impactului programului Award la nivel național, crearea
unei structuri și capacități sustenabile, în același timp
făcând programul Award disponibil mai multor tineri
2018 a fost un an încununat de succes, mai mulți tineri
fiind sprijiniți în începerea călătoriei lor spre o viață mai
bună iar, în același timp, peste 100 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
2018 a fost de 107 569 € .
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