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Confirmarea dedicării membrilor Asociaţiei Avangarde prin premiul al doilea în cadrul 
Galei Tineretului, la categoria învăţare non-formală, pentru proiectul “Limitless Me”. 

Educational Consultant



     Raportul de faţă ış̂i propune să prezinte 
activitatea asociaţiei pe parcursul anului 2019. 
     La finalizarea celui de al patrulea an de 
activitate sub numele de Avangarde putem 
afirma cu mândrie că am reuşit să ne 
consolidăm poziţia ın̂ judeţul Vâlcea si ın̂ 
regiune.
     Principiile activităţii noastre – cooperare, 
profesionalism şi bucuria de a ajuta şi a dărui ne-
au ajutat nu numai să derulăm proiecte de succes, 
ci şi să câştigăm ın̂crederea şi recunoaşterea 
locuitorilor din regiune, a autorităţilor publice şi 
a lumii ONG.

     Dorim să mulţumim tuturor partenerilor şi 
prietenilor pentru ın̂credere şi pentru 
colaborările de succes de care ne-am bucurat 
ım̂preună. 

Gib Mihăescu 30A, 

Râmnicu Vâlcea, România 

Tel: +40740194170

E-mail: 
avangarde@avangarde-
training.ro
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Misiunea Organizaţiei noastre este de a coopera cu toate entităţile relevante în domeniile social şi 
educaţional, cu scopul de a sprijini dezvoltarea profesională a capitalului uman din regiune.

Web: www.avangarde-training.ro



MOTTO: 
„Unitatea de bază a Comunităţii 
este Fraternitatea, ın̂ cadrul 
căreia este posibilă o ım̂părtăşire 
reală a vieţii, marcată de 
momente esenţiale caracterizate 
prin culoare, sunet, mișcare, 
zâmbet, emoție, bucurie, 
prietenie - cuvinte și trăiri care 
definesc activităţile prin care 

We make people grow!”

4 Avangarde

În anul 2019,  in calitate de furnizor autorizat de formare profesională a adultului, Asociaţia 
Avangarde a derulat programe de formare continua ın̂ paralel cu activităţi voluntare de educaţie non-
formală pentru copii şi tineret. Membrii organizaţiei au activat atât ca formatori, cât şi ın̂ managementul 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă ın̂ domeniul dezvoltării capitalului uman, dispunând de 
experienţa acumulată. I�ncă din 2009, aceştia au contribuit la facilitarea accesului la formare profesională 
continuă şi consiliere pentru ocupare, a peste 1000 de persoane, din judeţul Vâlcea, precum şi din ın̂treaga 
regiune Sud-Vest Oltenia. 

Asociaţia Avangarde s-a implicat activ şi ın̂ proiecte de sprijin al mediului cultural-artistic, la nivel 
local, judeţean şi regional, in calitate de partener al Asociatiei Mentor Rock in conceperea si implementarea 
proiectului cultural "Open Air Blues Festival Brezoi".

Organizaţia a derulat activități de orientare ın̂ carieră şi ın̂ formare profesională şi workshopuri de 
educaţie interculturală, activități ın̂ care am implicat inclusiv tineri aflați ın̂ situații NEET (Not in 
Education, Employment or Training – care nu se află ın̂ sistemul de Educație, nu au un loc de muncă și nici 
nu urmează o alta forma de pregatire).

     De asemenea, Asociaţia Avangarde a derulat ın̂ perioada mai - septembrie o serie de workshop-uri ın̂ 
forma unei caravane prin comunităţi cu oportunităţi reduse, furnizând activităţi de educaţie non-formală 
pentru contracarea stereotipurilor culturale şi de gen ın̂ relaţie cu rolurile profesionale. Proiectul se 
numeşte “Limitless Me” şi a obţinut locul al doilea ın̂ cadrul Galei Tineretului, la categoria ın̂văţare non-
formală.

       A implementat proiectul „Entrepreneurship goes social”, prin intermediul căruia lucrători de tineret din 
România şi alte 11 ţări europene beneficiază de training ın̂ Antreprenoriat Social ın̂ Polonia.



               nul 2017 Asociația este parte a Rețelei Naționale a Lucrătorilor de Tineret TineREȚEA, în 
calitate de comunicator al Dialogului Structurat, la iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Reprezentanţii organizaţiei au derulat sesiuni de consultare publică cu participarea reprezentanţilor celor 
4 categorii-cheie în Dialogul Structurat: instiţutii publice, ONG-uri, mass media, reprezentanţi ai tinerilor, 
sesiuni ale căror rezultate au fost sintetizate într-un raport final ce a contribuit la ghidarea priorităţilor 
noii Strategii Naţionale de Dialog Structurat. Evenimentele de consultare cu tinerii, organizate de 
comunicatorii voluntari ai tineREŢELEI MTS au abordat şi valorile No Hate Speech Movement, de 
promovare a drepturilor omului şi egalităţii de şanse, a măsurilor de prevenire şi combatere a discursului 
instigator la ură.

Am continuat dezvoltarea intensivă a tuturor proiectelor existente și ne-am concentrat, printre altele, 
pe proiecte mai ambiţioase ce ofera mai mult sectorului de tineret din regiune, printre care prioritare au fost:  
- Infiinţarea Centrului de Tineret Youth Hub, implementarea programului de activităţi al acestuia şi 
transformarea Centrului într-un veritabil hub pentru organizaţiile şi lucrătorii de tineret din judeţ şi nu 
numai;

TineREȚEA - Reţeaua 
Naţională de 

Comunicatori ai 
Dialogului Structurat
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- Implementarea proiectului "From Down to Up and Forward. Reabilitare prin terapii creative", ce  
furnizeaza activităţi de art-terapie, terapie comportamentală şi terapie ocupaţională pentru 20 de tineri cu 
deficienţe psihomotorii, precum şi sesiuni de consiliere şi training pentru un număr de 60 de aparţinători 
ai acestora;

- Implementarea proiectului "E.G.A.L.- Exist. Gândesc. Asimilez. Lupt": - Furnizarea, pentru 28 de 
tineri tineri din Centre de plasament, de activităţi menite a le dezvolta cunoştinţele şi abilităţile necesare 
pentru a îmbina arta meşteşugărească cu antreprenoriatul; - Furnizarea - pentru 28 de factori educaţionali - 
lucrători de tineret, cadre didactice, formatori/facilitatori, consilieri, furnizori de servicii sociale – de 
programe de formare profesională pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de lucru cu grupuri 
vulnerabile; - Motivarea tinerilor din- sau care părăsesc centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 
ani, dezvoltarea încrederii în capacităţile proprii, determinarea în rândul acestora a dorinţei de a-şi 
valorifica resursele pentru o integrare reuşită în societate, dar şi pe piaţa muncii, informarea acestora cu 
privire la oportunitaţile de care dispun, atât pe perioada instituţionalizării, cât şi după părăsirea centrelor 
de plasament;

- Implementarea unui proiect de furnizare de activităţi de mentorat, coaching, şi consiliere 
educaţională pentru elevi de clasa a şaptea din 10 şcoli din mediul rural al judeţului;

- Derularea de workshop-uri de tip "cafenea publică" în cadrul Open Air Blues Festival Brezoi, pe 
teme legate de modurile în care conceptul de "destinaţie culturală" poate contribui la îmbunătăţirea 
politicilor de tineret, la creşterea oportunităţilor acestora de ocupare pe piaţa muncii şi la reducerea 
incidenţei fenonemului de brain-drain în regiune;

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită partenerilor principali, cărora le mulţumim și pe 
această cale: Asociaţia AIDE, Asociaţia Pro Dezvoltare Dacia, Asociaţia Mentor Rock, Good Development 
Foundation, Youth for Exchange and Understanding, Ministerul Tineretului şi Sportului,  Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea. La final, cel puţin la fel de multă recunoștinţă exprimăm pentru 
tinerii beneficiari și voluntarii, "mici" și "mari", care ne inspiră să continuăm o muncă ce se substituie 
vieţii noastre. Mulţumim totodată comunităţii locale, atât de recunoscătoare pentru existenţa în regiune a 
iniţiativelor societăţii civile.
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“Activităţile m-au făcut să realizez că ım̂i pot continua studiile, ın̂ ciuda membrilor familiei şi ai comunităţii, care 
ım̂i spun că trebuie să mă căsătoresc, să am copii şi să nu plec niciodată din localitate.”

“Astăzi am realizat că există oameni care îmi înţeleg situaţia şi sunt dispuşi să ajute.”

“Acum că am un model, am motivaţie şi ştiu că trebuie să muncesc mult şi îmi voi îndeplini visul, devenind ceea ce ştiu că 
trebuie să fiu.”

“Ştim că nu trăim într-o ţară foarte dezvoltată, din cauza stereotipurilor care ne împiedică să fim împliniţi, dar noi 
suntem cei care trebuie să schimbăm asta.”; “Mă voi implica în activităţi de voluntariat pentru a ajuta alţi tineri ca mine, 
sau în aflaţi în situaţii chiar mai dificile.”

“Nu ştiam că poate fi distractiv să cooperez cu colegii în jocuri din care şi învăţăm.”

“Ce am învăţat astăzi: Să fiu mai sigură pe mine în tot ceea ce fac.”

Şi, pentru că orice gest de susţinere a unui demers pentru 
tineri este binevenit, vă aşteptăm alături de noi!

“De reţinut: Să nu mă dau bătută în meseria pe care vreau să o aleg.”

“Ce s-a întâmplat astăzi: Am învăţat cât de importantă este comunicarea între oameni şi că nu trebuie să discriminăm 
persoanele din jurul nostru.”

“Vreun moment special?” – “Toate momentele au fost speciale.”

Din feedback-ul 
tinerilor beneficiari:


	Blank Page



