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Anunț de selecție tineri voluntari  
 

Construit pe experiența anterioară a proiectelor transnaționale şi transcontinentale de prevenire a violenței și traficului 

de persoane, noul proiect european „Recunoaște şi fă o schimbare  - tineri împotriva discriminării pe criterii de gen 

şi migrație” reunește parteneri din Brazilia, Bulgaria, Capu-Verde, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, Romania și 

Spania și are ca teme principale violența şi discriminarea, abordate pe fondul crizei migrației, prin redescoperirea 

solidarității şi construirea unor comportamente pozitive, la nivel individual şi de grup. 

Tinerii sunt energia pro-activă în construirea cetățeniei europene, deschiși provocărilor, cunoașterii celorlalți și liberi 

de tiparele „tradiționale” și, de aceea, activitățile proiectului vor consolida sentimentul de participare a tinerilor, prin 

metoda educației <de la egal la egal>, pe trei paliere de acțiune şi implicare: școală: elevi, profesori, părinți; 

asociații, centre de cercetare şi universități, reprezentanți ai instituțiilor de stat (municipalități) și cetățeni europeni 

şi extra-europeni. 

Pentru următorii 3 ani, proiectul își propune:  

 să crească nivelul de răspândire a unei culturi bazate pe pluralitatea identităților și pe recunoașterea reciprocă 

a acestora de către cetățenii europeni; 

 să crească nivelul de participare a tinerilor la lupta împotriva discriminării și violenței legate de diferențele 

culturale; 
 

 

Acest anunț privește selectarea a 21 de tinerii voluntari, care fac obiectul a trei formări tematice anuale 

(relaționare: identitate personală și socială, diversitate și discriminare: egali dar diferiți și violența: acțiune și 

răspuns) pentru ca, la rândul lor, să conducă sesiuni de formare similare pentru elevii claselor de liceu, având ca 

rezultat final crearea unor produse de campanie anti-violență și non-discriminare ce vor face obiectul unui concurs cu 

premii; 
 

Criterii de selecție a tinerilor educatori:  

- vârsta: 18 – 28 ani și domiciliul în București.  

- abilități de comunicare și socializare, lucru în echipă și grup; 

- disponibilitate de a face parte din echipa de tineri voluntari pe toată durata de 3  ani a proiectului; 

- experiențe anterioare în activități sociale și / sau de voluntariat cu / pentru tineri în cadrul unor asociații sau 

organizații din România sau străinătate;   

- experiențe anterioare de formare pe tematici care se adresează tinerilor, reprezintă un avantaj;   

- studii: cel puțin absolvent liceu cu bacalaureat, studenți, asistenți sociali, educatori, etc.  

- cunoștințe de limba engleză nivel mediu (cunoașterea altor limbi străine, italiană sau spaniolă, reprezintă un 

avantaj);  

- seriozitate, responsabilitate și implicare;  

- imaginație și creativitate.   

Ce oferă proiectul:  

- oportunitatea de a participa la schimburi de experiență și evenimente internaționale cu partenerii proiectului;   

- posibilitatea de a fi format pe teme de actualitate de către specialiști formatori în domeniu; 

- posibilitatea de a lucra direct cu tineri / adolescenți și de a crea campanii de sensibilizare personalizate;    

- acordarea de adeverință /certificat de participare la cursurile de formare pe tematicile proiectului;  

- costurile aferente activităților sunt acoperite prin proiect;  

Tinerii interesați vor trimite formularul de aplicație de mai jos până la data 05.02.2018, prin email la 

gabriela.chiroiu@caritasbucuresti.org sau prin WhatsApp la 0722234999, urmând ca în săptămâna 06 – 

09.02.2018 să se organizeze interviurile cu persoanele selectate de către o comisie special constituită în acest scop.    

 

Persoana de contact: GABRIELA CHIROIU, Coordonator proiect, Asociația Caritas București, tel. 0722 234999
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