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Youth

Programul YouthBank implementat în 
este cel mai amplu proiect civic european de capacitare a adolescen
de o parte spiritul civic în rândul acestora, dar concentrându
transmiterea de know-how și experien
proiectelor. Aceste abilități fiind considerate esen
vedere al evoluției în carieră, c
aportul individului la comunitatea din care face parte.
desfășoară pe mai multe etape, g
de evoluție. 

Formarea Echipei - Odată cu începerea anului 
voluntari. Pe o perioadă de aproximativ 3 luni, ace
gratuite, susținute de traineri profesioni
voluntarii deprind cunoștințe în domenii precum: 
Timpului, Comunicare, Relații cu Publicul
obținere de fonduri, Tehnici de negociere
această perioadă voluntarii încep s
valoarea adăugată pe care o aduce lucrul în echip
Totuși, acest moment este doar incipient 
obiectivul programului. 
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Raport de activitate 
implementat în ultimii 3 ani în Satu Mare de către 

cel mai amplu proiect civic european de capacitare a adolescenților, dezvoltâ
de o parte spiritul civic în rândul acestora, dar concentrându-se în principal pe 

și experiență practică în planificarea și implementarea 
ți fiind considerate esențiale pentru orice om, atât din punct de 
ă, cât și la nivelul dezvoltării personale sau vis a vis de 

aportul individului la comunitatea din care face parte. Programul YouthBan
 pe mai multe etape, gândite să transmită participanților principii s

ă cu începerea anului școlar, este format un grup de elevi 
 de aproximativ 3 luni, aceștia beneficiază de traininguri 

inute de traineri profesioniști sau de către seniori ai programului, prin care 
țe în domenii precum: Gestionarea Proiectelor, 
ții cu Publicul, Vorbire în Public, Persuasiune

Tehnici de negociere sau Formarea și gestionarea unei echipe
 voluntarii încep să se cunoască, să devină grup, și să înț

 pe care o aduce lucrul în echipă în raport cu efortul individual. 
i, acest moment este doar incipient și tinerii voluntari sunt încă departe de 
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Atragerea Fondurilor 

Este probabil cea mai important
atrase, cât din punct de vedere al experien
voluntarii parcurgând acest proces. Negociind direct cu poten
învață să depășească eșecuri, s
autoritate sau să obțină și să pă
când partenerul în discuție porne

Pe lângă sponsorizări voluntarii atrag fonduri în programul YouthBank organizând 
evenimente sau alte acțiuni de crowdfunding. Aici ei pun în aplicare toate cuno
teoretice dobândite în etapa de formare, sim
practici ajută la implementarea cu succes a oric
criză, se coagulează ca și echip
pe care implicarea civică o aduce atât comunit
important, odată cu implementarea primului proiect, prind curaj 
de a prelua inițiativa. Realizeaz
realitate orice idee bună.  

Un aspect important pe care îl atinge acest proces este expunerea Programului 
YouthBank la publicul larg. Prin proiectele implementate, echipa de anul acest
la aproximativ 1000 de beneficiari direc
reușit să transmită valorile YouthBank sp
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Este probabil cea mai importantă etapă din program, nu atât din prisma resurselor 
dere al experienței și abilităților pe care le dobândesc 

voluntarii parcurgând acest proces. Negociind direct cu potențialii sponsori, voluntarii 
ecuri, să-și susțină punctul de vedere în fața unor persoane cu 
ă păstreze o poziție de egalitate în negociere chiar 

ie pornește de pe o poziție de superioritate. 

ri voluntarii atrag fonduri în programul YouthBank organizând 
de crowdfunding. Aici ei pun în aplicare toate cuno

teoretice dobândite în etapa de formare, simțind astfel pe pielea lor felul în care bunele 
 la implementarea cu succes a oricărui proiect. Gestionează situa

i echipă, își descoperă și depășesc limitele, observ
 o aduce atât comunității, cât și individului. Poate cel mai 

 cu implementarea primului proiect, prind curaj și își dezvolt
iativa. Realizează că pregătindu-se corespunzător, pot transforma în 

Un aspect important pe care îl atinge acest proces este expunerea Programului 
YouthBank la publicul larg. Prin proiectele implementate, echipa de anul acest
la aproximativ 1000 de beneficiari direcți, iar prin cele peste 20 de apariții în pres

 valorile YouthBank spre întreaga comunitate sătmărean
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 din program, nu atât din prisma resurselor 
ilor pe care le dobândesc 

ialii sponsori, voluntarii 
a unor persoane cu 

n negociere chiar și atunci 

ri voluntarii atrag fonduri în programul YouthBank organizând 
de crowdfunding. Aici ei pun în aplicare toate cunoștințele 

ind astfel pe pielea lor felul în care bunele 
ă situații de 

esc limitele, observă valoarea 
i individului. Poate cel mai 

i dezvoltă puterea 
tor, pot transforma în 

Un aspect important pe care îl atinge acest proces este expunerea Programului 
YouthBank la publicul larg. Prin proiectele implementate, echipa de anul acesta a ajuns 

i, iar prin cele peste 20 de apariții în presă a 
ăreană. 
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Anul acesta, majoritatea fondurilor au fost atrase prin astfel de ac

Spiridușii YouthBank împacheteaz

 

3 ediții Blind Date With a Book
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Anul acesta, majoritatea fondurilor au fost atrase prin astfel de ac

ii YouthBank împachetează cadouri de Crăciun 

ii Blind Date With a Book by YouthBank 
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Anul acesta, majoritatea fondurilor au fost atrase prin astfel de acțiuni: 
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2 ediții  YouthBank Kitsch Party

 

YouthBank Strudel delivery

 

În total, echipa YouthBank a atras o sum
dublată de către sponsorul principal al programului, 
Programului de Finanțare 
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ii  YouthBank Kitsch Party 

YouthBank Strudel delivery 

În total, echipa YouthBank a atras o sumă de peste 6000 de lei
onsorul principal al programului, Dräxlmaier
țare YouthBank 2018 fiind de 12000 de lei. 
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Concursul de finanțare 

 

Factorul multiplicator din cadrul Programului YouthBank, este concursul de 
finanțare de proiecte pentru tineri. Astfel, oricare 
care doresc să organizeze un proiect în jude
implementarea acestuia, po
YouthBank. Întregul buget ob
de Atragere de fonduri este
transforma în acest moment în investitor. Voluntarii trebuie s
proiectele depuse, să consilieze echipele aplicante în leg
și apoi să decidă care dintre proiecte merit
cuantum. Fiecare dintre voluntarii YouthBank, devine apoi responsabil s
consilieze și să supravegheze cel pu
sunt finanțate.   Acest exerci
gândirea critică, aptitudini de analiz
mai ales, le oferă oportunitatea s
închizând astfel cercul studiu
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Factorul multiplicator din cadrul Programului YouthBank, este concursul de 
are de proiecte pentru tineri. Astfel, oricare minim 3 tineri s

 organizeze un proiect în județ și au nevoie de fonduri pentru 
implementarea acestuia, pot aplica pentru finanțare la programul 
YouthBank. Întregul buget obținut de către voluntarii YouthBank în etapa 

este dedicat acestui scop. Echipa YouthBank, se 
transforma în acest moment în investitor. Voluntarii trebuie să analizeze 

 consilieze echipele aplicante în legătură cu acestea, 
 care dintre proiecte merită să fie finanțate și în ce 

Fiecare dintre voluntarii YouthBank, devine apoi responsabil s
 supravegheze cel puțin una dintre echipele de elevi care 
Acest exercițiu ajută voluntarii YouthBank să-și dezvolte 

, aptitudini de analiză obiectivă, simțul responsabilit
 oportunitatea să capaciteze și ei la rândul lor, al

închizând astfel cercul studiu-implementare-mentorat. 
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Factorul multiplicator din cadrul Programului YouthBank, este concursul de 
3 tineri sătmareni 

i au nevoie de fonduri pentru 
are la programul 

tre voluntarii YouthBank în etapa 
dedicat acestui scop. Echipa YouthBank, se 

ă analizeze 
tură cu acestea, 
și în ce 

Fiecare dintre voluntarii YouthBank, devine apoi responsabil să 
in una dintre echipele de elevi care 

și dezvolte 
ul responsabilității și 

lor, alți tineri, 
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Implementarea Proiectelor Finan

Sub atenta îndrumare a responsabililor din echipa YouthBank, se implementeaz
proiectele finanțate prin programul YouthBank.

Anul acesta, proiectele finanțate au fost:

Bine ai venit în vacanță – o campanie de informare a Consiliului Jude
vis a vis de activitatea sa. În concret, în centrul ora
care membrii CJE împărțeau limonad
CJE și importanța reprezentării elevilor 
județ și chiar la nivel național.

  
Treasure Hunt – acțiune de promovare în randul tinerilor, a punctelor de interes din 
oraș precum și a activităților în aer liber. Vân
să lucreze în echipă, să-și testeze îndemânarea, perspicacitatea 
oraș într-o ambianță prietenoas
petrecere. 
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Implementarea Proiectelor Finanțate 

Sub atenta îndrumare a responsabililor din echipa YouthBank, se implementeaz
ate prin programul YouthBank. 

țate au fost: 

o campanie de informare a Consiliului Județean al Elevilor 
vis a vis de activitatea sa. În concret, în centrul orașului a fost amenajat un stand în 

eau limonadă și discutau cu elevii interesați, despre activitatea 
a reprezentării elevilor în raport cu autoritățile la nivel de ș

ional. 

iune de promovare în randul tinerilor, a punctelor de interes din 
ilor în aer liber. Vânătoarea de comori i-a invitat pe s
i testeze îndemânarea, perspicacitatea și cunoș

 prietenoasă și veselă, fiind premiați la finalul zilei cu o binemeritat
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Sub atenta îndrumare a responsabililor din echipa YouthBank, se implementează apoi 

țean al Elevilor 
ului a fost amenajat un stand în 

i, despre activitatea 
ile la nivel de școală, oraș, 

iune de promovare în randul tinerilor, a punctelor de interes din 
a invitat pe sătmăreni 

i cunoștințele despre 
i la finalul zilei cu o binemeritată 
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Future Leaders – unul dintre cele mai serioase proiecte din acest an, Future Leaders 
este o serie de trei traininguri sus
Mare oferite gratuit, oricarui să
(Cluj-Napoca) a susținut un training de 
Mirela Iank (Satu Mare) i-a învă
eficient. Ultima sesiune, susținut
beneficiarilor soluții eficiente de 

 

Schulhoffest- ajuns la a treia edi
YouthBank Satu Mare și este un festi
”Johann Ettinger”, organizat de c
promovarea culturii germane în rândul tinerilor.
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unul dintre cele mai serioase proiecte din acest an, Future Leaders 
este o serie de trei traininguri susținute de traineri cu prestigiu din Cluj-Napoca 
Mare oferite gratuit, oricarui sătmărean interesat. La prima sesiune, Mădă

inut un training de public speaking. În cea de-a doua sesiune, 
a învățat pe participanți cum să gestioneze timpul în mod 
ținută de către Vladuț Pop (Cluj-Napoca) a oferit 

ii eficiente de management al proiectelor. 

ajuns la a treia ediție, Schulhoffest s-a născut aproape împreun
i este un festival de tineret în curtea Liceului Teoretic German 

”Johann Ettinger”, organizat de către Asociația Gutenberg, care are ca scop 
promovarea culturii germane în rândul tinerilor. 
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unul dintre cele mai serioase proiecte din acest an, Future Leaders 
Napoca și Satu 
ădălina Pintea 

a doua sesiune, 
gestioneze timpul în mod 

Napoca) a oferit 

 

scut aproape împreună cu 
în curtea Liceului Teoretic German 

, care are ca scop 
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YouthBank Satu Mare 2018 în cifre

• 12 Voluntari 
• Peste 100 de ore de 
• 17 acțiuni de strânger
• Peste 1000 de beneficiari implica
• 250 de Ștrudele au delectat s
• 400 de cărți și-au gă
• 10 agenți economici atra
• 2 instituții publice partenere
• Fondul de finanțare Y

ajungând la peste 12000 lei
• 4 proiecte finanțate 
• 50 de alți tineri capacita
• Peste 500 de beneficiari ai proiectelor finan
• Peste 25 de apariții 
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YouthBank Satu Mare 2018 în cifre
 

de ore de sesiuni de instruire și ateliere de lucru
ngere de fonduri 

ste 1000 de beneficiari implicați în acțiunile de strângere de fonduri
trudele au delectat sătmăreni 

au găsit cititori 
i economici atrași ca parteneri ai programului 
ii publice partenere 

are YouthBank a crescut față de anii preceden
la peste 12000 lei 

 
i tineri capacitați să desfășoare proiecte în Satu Mare

beneficiari ai proiectelor finanțate prin program
ii în presa locală (on-line, print, TV) 
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YouthBank Satu Mare 2018 în cifre 

i ateliere de lucru 

ngere de fonduri 

 de anii precedenți 

oare proiecte în Satu Mare 
ate prin program 
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• Parteneriatul de lunga durata 
deschidere și înțelegere din partea partenerului pentru impactul 
tinerilor în comunitatea local
responsabilitate din partea acestora

• Programul YouthBank a avut o rela
locale, fapt ce eviden
ca pe o resursă valoroas

• Reticența crescută de implicare a agen
județ (peste 95% din companiile contactate au refuzat 
discuțiile preliminare), atrage aten
afaceri sătmărean tradi
abilitățile tinerilor de a
manifestă individualism 
comunitatea sătmărean
pentru care deficitul de for
aici. 

• Aproape toți sponsorii programului YouthBank din acest an sunt 
afaceri la început de drum, conduse de tineri. 
financiar al acestora este înc
mediul de afaceri să
înțeleg importanța dezvolt
investească în acest sens, atât pentru sine cât 
Credem că orice sătm
de inițiative, și atunci când se potrivesc nevoilor sale, s
prioritar produsele sau serviciile acelor afaceri care rei
comunitate. 

• Acțiunile de crowdfunding au dep
să observăm că sătm
bucuroși să participe activ la dezvoltarea lor. 

 

KUDOS Satu Mare și Echipei YouthBank Satu Mare 2017

 

 

Darian I. Ienășoiu 
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Concluzii 

 
Parteneriatul de lunga durata cu Dräxlmaier denotă mult

elegere din partea partenerului pentru impactul 
tinerilor în comunitatea locală, precum și credibilitate și 
responsabilitate din partea acestora 
Programul YouthBank a avut o relație extrem de bună cu autorit
locale, fapt ce evidențiază orientarea acestora către tineri

 valoroasă în comunitatea sătmăreană. 
ă de implicare a agenților economici consacra

 (peste 95% din companiile contactate au refuzat chiar 
iile preliminare), atrage atenția asupra faptului că mediul de 

rean tradițional, pe de o parte nu are încredere în 
ile tinerilor de a-și realiza proiectele, iar pe de altă parte 

 individualism și indiferență față de dezvoltarea tinerilor în 
ăreană. Probabil acesta este și unul dintre motive

pentru care deficitul de forță de muncă calificată este atât de ridicat 

i sponsorii programului YouthBank din acest an sunt 
ut de drum, conduse de tineri. Deși poten

acestora este încă redus, ne bucurăm să observ
mediul de afaceri sătmărean încep sa pătrundă antreprenori care 

ța dezvoltării comunității în care operează
 în acest sens, atât pentru sine cât și pentru ceilal

 orice sătmărean cu spirit civic ar trebui să sus
i atunci când se potrivesc nevoilor sale, să aleag

prioritar produsele sau serviciile acelor afaceri care reinvestesc în 

iunile de crowdfunding au depășit cu mult așteptările. Ne bucur
ătmărenii răspund la nevoile tinerilor și sunt 

 participe activ la dezvoltarea lor.  

i Echipei YouthBank Satu Mare 2017-2018

șoiu – coordonator YouthBank Satu Mare 2017
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multă 
elegere din partea partenerului pentru impactul 

ă cu autoritățile 
tineri, privindu-i 

ilor economici consacrați din 
chiar și 
ă mediul de 

pe de o parte nu are încredere în 
i realiza proiectele, iar pe de altă parte 

 de dezvoltarea tinerilor în 
unul dintre motivele 

 este atât de ridicat 

i sponsorii programului YouthBank din acest an sunt 
potențialul 

 observăm că în 
 antreprenori care 

ii în care operează și aleg să 
i pentru ceilalți. 

ă susțină astfel 
ă aleagă 
nvestesc în 

rile. Ne bucurăm 
și sunt 

2018! 

YouthBank Satu Mare 2017-2018 


