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CUPRINS
I. CAMPANII DESFĂȘURATE:
Campania 2% - imaginea campaniei Soprana Felicia Filip;
Lansarea platformei online de donații Tinerii Viitorului;
Participarea pe platforma de crownfunding Bursa Binelui a proiectul EDFORSO;
Fii și Tu Moș Crăciun într-un centru de plasament.
II. CONFERINȚE ȘI TRAININGURI:
Advocacy la nivel local și central, organizat de Federația VOLUM;
Contact-making event for mobility of youth workers projects - POLONIA;
Recognition of competencies aquired through volunteering - Federația VOLUM;
Connection 2014;
Inaugurarea Biroului pentru Europa Centrală și de Est a Francofoniei (OIF);
Școala de vară - Modulul Sănătate, Sport și Recreere - realizat de MTS;
ANPCDEFP - dezvoltare organizațională în contextul programului erasmus plus;
ANPCDEFP - scriere de proiect în contextul programului erasmus plus;

III. PROIECTE:
Conferința Povestea Mea, proiect susținut de Banca Comercială Română;
Spațiul de recreere Inger Alb, susținut de donatorii Desenăm Viitorul Tău;
Învață-mă să învăț, proiect susținut de Fondul Mega Image pentru Comunitate;
Ateliere de teatru - Școala Gimnazială Cosoba, auto-finanțat;
Academia de Internship, în colaborare cu COFACE România;
Desenăm Viitorul Tău în Educația Nonformală, susținut de Comisia Europeană.
IV. DEZVOLTARE STRATEGICĂ:
Pilotare certificat de voluntariat, organizat de Federația VOLUM;
Parteneriat Avocatul Poporului privind OUG 48/2014.
V. PROIECTE INTERNAȚIONALE:
Turcia
VI. APARIȚII MEDIA, RECUNOAȘTERI ȘI DISTINCȚII.
VII. CONTACT

TU EȘTI DESENĂM VIITORUL TĂU!
Cum poți contribui TU în dezvoltarea tinerilor
instituționalizați din România?
Pentru a răspunde la întrebare te invit să răsfoiești cu
atenție aceast raport care pune în centrul atenției proiectele
și activitățile realizate de Asociația Desenăm Viitorul Tău în
anul 2014. Mulțumesc echipei DVT pentru efortul depus în
realizarea misiunii asociației. Un mare respect îl am și pentru
susținătorii, donatorii și partenerii DVT fără de care nu am fi
putut avea rezultate anul acesta.
Pentru noi, provocarea anului 2015 rămâne înființarea Centrului de Tineret EDFORSO
- Educație, Formare, Societate.
Spor la vizionare!
										
Cu deschidere și căldură,
PREȘEDINTE
Vișinel BALAN

I. CAMPANII DESFĂȘURATE:
Campania 2% - imaginea campaniei Soprana Felicia Filip.
									
Pe parcursul derulării campaniei
								
“2%” am avut-o alături, sprijinindu-ne, pe
								
Soprana Felicia Filip. Cu ajutorul
								
implicării sopranei Felicia Filip am
								
realizat un material video ce a circulat în
								
mediul online încercând să sen								
sibilizeze opinia publică să redirecționeze
								
2% din venitul anual către înființarea
Centrului de Tineret EDFORSO - Educație, Formare, Societate. În urma campaniei s-au strans
aproximativ 100 de formulare 2% și o suma de 5000 lei donată de sc inkorporate print srl.
Lansarea platformei online de donații Tinerii Viitorului;

Desenăm Viitorul Tău a lansat platforma online de donații Tinerii Viitorului, ce poate fi accesată
la adresa www.tineriiviitorului.ro.
Participarea pe platforma de crownfunding Bursa Binelui a proiectul EDFORSO;
Centrul de Tineret EDFORSO - EDUCATIE, FORMARE, SOCIETATE - este un proiect pilot
al Asociației Desenăm Viitorul Tău, un centru de zi de consiliere, educațional, recreațional și social ce
funcționează pe baza de voluntariat și își asumă/revendică drept misiune asigurarea unui cadru structurat (un spațiu securizant) unde, prin programele și activitățile desfășurate, tineri institutionalizați
(sau tineri fără un domiciliu permanent/tineri defavorizați) cu vârste cuprinse între 14-26 de ani pot
beneficia de ateliere pentru stimularea deprinderilor de viață independentă.
Fii și Tu Moș Crăciun într-un centru de plasament.
În perioada 10 noiembrie - 4 decembrie 2014, Asociația Desenăm Viitorul Tău a demarat campania de sărbători “Fii și Tu Moș Crăciun într-un centru de plasament ” prin care a dorit să strangă cât
mai multe dulciuri și jucării destinate copiilor și tinerilor instituționalizați din București.
În urma campaniei aproximativ 360 de copii instituționalizați din Municipiul București, 26 de
familii din Giurgiu, Bacău și Ialomița au beneficiat de darurile oferite de “BCR” - Coordonator Irma

Măreșescu și Oana Stoian, ”World Class” - Coordonator Simona Negrilă, terapeut la wordclass,
Zaher Dass, Victor Ionescu, SOTER & PARTNERS - Coordonator Rodica Bivolaru, Sarah Nicole
Smith de la Ancora Speranței, și mulți alții care doresc să-și păstreze anonimatul. - Coordonatorul
proiectului a fost Anca Maria Cujba - Coordonator de voluntari în Asociația Desenăm Viitorul Tău.

II. CONFERINȚE ȘI TRAININGURI:
Advocacy la nivel local și central, organizat de Federația VOLUM;
În perioada 26 - 27 iulie 2014 a avut loc trainingul “Advocacy la nivel local și central – provocări,
soluții și exemple de bună practică”. Evenimentul a reunit 28 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale membre VOLUM. S-a discutat despre ce este și ce presupune un plan de advocacy
și implementarea lui. Trainingul a avut loc în cadrul Proiectului „Voluntariatul prinde VOLUM în
România”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România şi implementat de Federația VOLUM. Asociația a fost reprezentată de Virgil BALAN - Vicepreședinte.
Contact-making event for mobility of youth workers projects - POLONIA;
În perioada 20 - 24 octombrie 2014 Asociația Desenăm Viitorul Tău a participat la trainingul “Contact-making event for mobility of youth workers projects” organizat în Konstancin, Polonia.
Asociația Desenăm Viitorul Tău a fost implicată în dezvoltarea și schițarea a două idei de proiecte:
- un proiect de mobilitate al lucrătorilor de tineret, în parteneriat cu Lamek NGO (Armenia);

- un proiect bilateral având două schimburi de tineri ca și activitate principală, în parteneriat cu Yozgat
Lifelong Learning Association (Turcia).
Asociația a fost reprezentată de Mariann Arkosi - Manager Departemant Programe și Proiecte.
Recognition of competencies aquired through volunteering - Federația VOLUM;
Federația VOLUM a organizat la București în data de 22 octombrie 2014 trainingul internațional
“Recognition of competencies aquired through volunteering - European challenges and solutions”.
Cele 5 organizații invitate fac parte din rețeaua CEV - Centrul European de Voluntariat, unde Federația
VOLUM este membru deplin. Au fost prezentate 5 modele de certificare a competențelor dobândite
prin voluntariat din 5 state membre UE unde există deja un astfel de sistem implementat. Acest eveniment e organizat în cadrul proiectului „Harta Voluntariatului în România”, finanţat prin Granturile
SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Asociația a fost reprezentată de Ovidiu TIȚĂSecretar General și Visinel BALAN - Președinte.
Connection 2014;
Asociația Desenăm Viitorul Tău a participat la conferința Connection 2014, a treia ediție a
conferinței organizate de Impact Hub Bucharest cu sprijinul Fundației ERSTE și al BCR. Connection reprezintă un spațiu de interacțiune conceput cu scopul de a prototipa idei ce conduc la acțiuni

în cadrul unor alianțe mai mult sau mai puțin standard. Evenimentul a avut loc la Bran între 10 și 13
iulie 2014. Participarea noastră s-a datorat intrării in finala Bursa Binelui din 2013 organizat de BCR.
Asociația a fost reprezentată de Visinel BALAN - Președinte.
Inaugurarea Biroului pentru Europa Centrală și de Est a Francofoniei (OIF);
Asociația Desenăm Viitorul Tău a participa în data de16 septembrie, la ceremonia de inaugurare a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est al Organizației Internationale a Francofoniei.
La evenimentul au mai fost prezenți Administratorul Organizației Internaționale a Francofoniei, Clément Duhaime, directorul Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est al Organizației Internationale a Francofoniei, Chantal Moreno, ambasadori, membri ai Grupului Ambasadelor, Delegatiilor
și Institutiilor francofone, precum și alți membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai instituțiilor
publice și asociații nonguvernamentale. Asociația a fost reprezentată de Ovidiu TIȚĂ- Secretar
General și Visinel BALAN - Președinte.
Școala de vară - Modulul Sănătate, Sport și Recreere - realizat de MTS;
Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcţia Programe și Proiecte pentru Tineret şi
Studenţi, organizează în fiecare an, proiectul de educație nonformală Școala de Vară, proiect finanțat
prin programul de susținere a acțiunilor de tineret – P2, ce se adresează copiilor și tinerilor cu vârste

cuprinse între 18 și 35 de ani.
Anul acesta, proiectul s-a desfăsoară în perioada 15 iulie – 2 septembrie 2014 la Costinești.
Cursurile durează câte o saptamână și sunt organizate pe mai multe module tematice. Asociatia
Desenăm Viitorul Tău a fost reprezentată în perioada 5 august- 12 august 2014, la Modulul de Sănătate,
Sport și Recreere de către Ovidiu Tiță - Secretar General și Visinel BALAN - Președinte. Scopul acestui modul a fost promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor și totodată, conștientizarea,
buna înțelegere și aprofundarea beneficiilor unei alimentații sănătoase și a mișcării fizice. Atelierul a
durat o săptămână, iar la el au luat parte un număr de 50 de tineri la nivel național.
ANPCDEFP - dezvoltare organizațională în contextul programului erasmus plus;
Desenăm Viitorul Tău a participat la cursul pilot de formare organizat de ANPCDEFP,
împreună cu Rețeaua Națională a Formatorilor Erasmus+, în vederea sprijinirii procesului de dezvoltare al organizațiilor eligibile în cadrul programului european de finanțare Erasmus+, curs desfășurat în
perioada 12 – 14 septembrie 2014 la Biblioteca Universitară Politehnica. Asociația a fost reprezentată
de Visinel BALAN - Președinte.
ANPCDEFP - scriere de proiect în contextul programului erasmus plus;
Cursul a abordat teme ca lucrul cu ghidul programului ERASMUS+ si alte documente rele-

vante pentru domeniul in care se dezvolta proiectul, identificarea nevoii pentru dezvoltarea proiectului, conditii de eligibilitate, planificarea activitatilor de invatare, rolurile organizatiilor implicate intr-un
proiect, managementul riscului, cheltuieli eligibile si alte teme relevante pentru scrierea si gestionarea
unui proiect ERASMUS+. Asociația a fost reprezentată de Mariann Arkosi - Manager Departemant
Programe și Proiecte.

III. PROIECTE:
Conferința Povestea Mea, proiect susținut de Banca Comercială Română;
În data de 20 Noiembrie, la Casa de
Cultură a Studenților București, a avut loc prima ediție a Conferinței Povestea MEA, eveniment organizat de Asociația Desenăm Viitorul
Tău și susținut de Banca Comercială Română
– BCR. Prezenți la eveniment au fost un numar de aproximativ 300 de oameni, printre
care reprezentanți ai media, reprezentanți
ai instituțiilor publice, ai societății civile,
copii și tineri proveniți din centre de plasament și apartamente sociale din Municipiul
București, membri ai comunității, voluntari
ai organizației ce lucrează cu copii din centre

de plasament, dar și studenți ai facultăților de științe sociale ce au dorit să aprofundeze fenomenul din
România. Prin organizarea acestui eveniment s-a avut în vedere creșterea nivelului stimei de sine și
a încrederii în forțele proprii în rândul copiilor și tinerilor institutionalizați ce au participat la eveniment, emanciparea comunitară a celor ce au impărtășit, la un moment dat în viața lor, experiența orfelinatului prin încurajarea acestora în a-și cere singuri dreptul la respect respectiv creșterea nivelului
de conștientizare în rândul comunității față de provocările specifice cu care acest grup vulnerabil se
confruntă.
Spațiul de recreere Inger Alb, susținut de donatorii Desenăm Viitorul Tău;
Duminică, 28 septembrie 2014,
la sediul Casei de Copii „Înger Alb”, a
avut loc inaugurarea spațiului de recreere
multifuncțional, spațiu la realizarea căruia au
contribuit și donatorii Asociației Desenăm
Viitorul Tău, prin platforma bursa binelui,
în competiția din 2013, un proiect demarat
de BCR. De asemenea, Asociația Desenăm
Viitorul Tău a desfășurat pe tot parcursul anului activități cu copiii de la Înger Alb, prin
înființarea unui club de film și teatru.

Învață-mă să învăț, proiect susținut de Fondul Mega Image pentru Comunitate;
În perioada 1 Ianuarie – 30 aprilie 2014,
Asociația Desenăm Viitorul Tău a derulat proiectul
“Învață-mă să învăț”, finanțat de Fondul Mega Image
pentru Comunitate (gestionat de Fundația Comunitară
București). În cadrul proiectului am avut implicați peste 100 de oameni, dintre care nu mai puțin de douăzeci
de voluntari. Numărul beneficiarilor acestui proiect a
depășit așteptările noastre, voluntarii lucrând cu peste
50 de copiii, din cadrul unor apartamente sociale din
sectoarele 3, 4 și 6 ale Bucureștiului. Am reușit să realizam sute de lucrări creative de-a lungul întâlnirilor cu
voluntarii: picturi, invenții, compuneri. Toate acestea
le-am adunat și spre finalul proiectului le-am arătat lumii întregi, în cadrul expoziției deschisă în perioada
Paștelui, intitulată „Mie îmi place să fac teme”. Această
expoziție a fost deschisă publicului larg în perioada 15
- 30 Aprilie 2014, la Biblioteca Metropolitană Ion Neculce, din Sectorul 3, București.

Ateliere de teatru - Școala Gimnazială Cosoba, auto-finanțat;
Bilunar, Asociația Desenăm Viitorul Tău organizează workshopuri de teatru în parteneriat cu
Școala Gimnazială Numarul 1 din Comuna Cosoba, judetul Giurgiu. În urma atelierelor se va organiza
un spectacol de improvizație pornind de la situații reale, prezentat la final de an școlar.
Academia de Internship, în colaborare cu COFACE România;
În cadrul proiectului sunt implicați 8 tineri: 4 aflati în grija Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 1 și 4 elevi ai Colegiului Național “Sf. Sava”. Pe parcursul a 5 luni,
aceștia au avut ocazia să participe la diverse sesiuni de workshop-uri, traininguri interactive, sesiuni de
mentoring & coaching. Proiectul are ca scop sprijinirea si motivarea tinerilor în vederea continuării
studiilor universitare.
Desenăm Viitorul Tău în Educația Nonformală, susținut de Comisia Europeană.
Proiectului DVTEN a adus împreună 12 tineri liceeni, atât copii proveniți din medii defavorizate
(tineri din apartamentele sociale din sectorul 6) cât și tineri din medii familiale obișnuite, membri ai
societății civile, dar și angajati ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de

pe raza Municipiului București. Am dorit să facilităm un schimb de idei și experiențe, punând accent
pe conceptul de multiperspectivitate, iar astfel să reușim să construim canale de comunicare eficiente
între toate părţile implicate.
Scurtmetrajele realizate în cadrul DVTEN se vor a fi un mijloc artistic de empowerment,
urmărind crearea unui cadru pentru dialog social echitabil, oferindu-le tuturor celor implicați în proiect uneltele necesare pentru a-și face vocea auzită Proiecția publică a scurtmetrajelor a oferit astfel trei
viziuni distincte, lucru ce a constituit și punctul de plecare pentru o dezbatere intre ONG-uri, Directiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Municipiul București alături de publicul
larg prezent la evenimentul.

IV. DEZVOLTARE STRATEGICĂ:
Pilotare certificat de voluntariat, organizat de Federația VOLUM;
În perioada noiembrie 2014 - mai 2015, Federatia VOLUM își propune să pună bazele
implementării unui sistem de evaluare a competențelor dobândite prin voluntariat în Romania. 100
de ONG-uri și instituții publice din Romania, printre care și Asociația Desenăm Viitorul Tău, vor
pilota certificatul de voluntariat propus de Grupul Național de Lucru pe tema Certificării Experienței
dobândite prin Voluntariat, grup gestionat de Federația VOLUM.
Parteneriat Avocatul Poporului privind OUG 48/2014.
Asociația noastră a înaintat un protocol de colaborare privind implementarea Mecanismul de
Prevenire a Torturii, recent înființat în cadrul instituției Avocatului Poporului, prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 48/ 2014. În acest sens, organizatiile nonguvernamentale vor fi implicate in
procesul de prevenire a abuzurilor aplicate persoanelor aflate în instituții privative de libertate, de tipul
centrelor de plasament, centrelor rezidențiale pentru adulții cu dizabilități sau spitalelor de psihiatrie
și penitenciare.

V. PROIECTE INTERNAȚIONALE:
Turcia
Primul pas pentru a-ți transforma visurile in
realitate – schimb international de tineri în Balikesir,
Turcia.
Asociația Desenăm Viitorul Tău a trimis 4
tineri, cu vârste cuprinse între 18-28 de ani, dintre
care unul cu posibilități reduse provenit dintr-un
centru de plasament, insoțiți de un team leader, pentru a lua parte la proiectul de schimb internațional
de tineri intitulat „Primul pas pentru a-ți transforma
visurile în realitate”, desfășurat în perioada 5 - 14 Noiembrie, în Balikesir, Turcia.
Proiectul “First Step To Make Your Dreams
Real” a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și implementat de GESOGED Balikesir, Turcia.

VI. APARIȚII MEDIA, RECUNOAȘTERI ȘI DISTINCȚII.
Activițățile asociației Desenăm Viitorul Tău au fost preluate de peste 24 de publicații din țară și
străinătate.
Printre publicații se numără: The Guardian, Adevarul, Găndul, Agerpress, iqool, Crainicul, Jurnalul de
București, Cafe Gradiva, Rnews, 121.ro, amosnews, X-treme radio, Kanal D, ProTV, Decât o revistă, Digi24,
Mediafax, Al treilea Sector, Hotnews, Răsunetul, MediPedia, Realitatea TV, Ziare Live, Ziare.com, Antena 1,
Realitatea TV, s.a.
Asociația Desenăm Viitorul Tău a fost nominalizată la Gala Voluntariatului 2014, secțiunea Social
pentru proiectul Casa de Copii Înger Alb, prin care am pus bazele spațiului multifuncțional de recreere și
educație nonformală.

Vă mulțumim pentru toată susținerea arătată asociației Desenăm Viitorul Tău!

VII. CONTACT

Dăcă doriţi să implementaţi proiecte și activități asemănătoare, sau aveţi nevoie
de orice fel de informaţii legate despre modul în care au decurs ele nu ezitaţi să ne
contactaţi:
Iți mulțumim pentru susținere!

Vişinel Costel Balan - Președinte
Telefom: 0743365469
www.desenamviitorul.ro
Email: office@desenamviitorul.ro

ASOCIAȚIA DESENĂM VIITORUL TĂU
Str. Șoseaua Snagov Nr. 135, Bl. D4, Sc. 1, Ap. 2,
Comuna Snagov, Sat Snagov, Jud. Ilfov, România
Tel: +4 0723515852
E-mail: office@desenamviitorul.ro
Site: www.desenamviitorul.ro
Facebook: www.facebook.com/desenamviitorultau

