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Grup țintă:  

 

Tineri din medii defavorizate în situații de discriminare bazate pe etnie, situație 

economică, apartenența la o minoritate sau cu acces slab la cultură/educație (zone rurale 

îndepărtate).  

Tineri care își doresc să facă voluntariat în străinătate sau să participe la programe pentru 

tineret ale uniunii europene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Președinte: Pop Remus Flaviu 

Sediu: str. Giuseppe Garibaldi nr.2, Baia Mare, 

MM, RO 

Telefon:0362412361  

e-mail: office@t4uth.ro 

youtube: Team for Youth Association - YouTube 

website: Home - Team For Youth Association 

(t4uth.ro) 

Team for Youth Association (@teamforyouth) • 

Instagram photos and videos 

Team for Youth Association | Facebook 

 

https://www.youtube.com/channel/UCulVjpgfwbc_g-do_ngzQ0w
https://www.t4uth.ro/
https://www.t4uth.ro/
https://www.instagram.com/teamforyouth/?hl=en
https://www.instagram.com/teamforyouth/?hl=en
https://www.facebook.com/t4uth/


Cine suntem? 

 

Asociația Team For Youth este o organizație culturală non-guvernamentală și 

neconvențională care dezvoltă proiecte la nivel local, național și internațional. Echipa noastră 

crede în educație și voluntariat ca resurse pentru o societate mai activă și mai tolerantă. 

 

Activități realizate în anul 2022:  

 

1. proiectul voluntariat PLAY 2019-3-RO01-ESC11-077836 – activități de includere socială 

pe 3 direcții (stop violență, viață sănătoasă și importanța educației) pentru copii din 

comunități tip ghetou/mahala.  

2. Proiectul voluntariat (dis)Able2Act 2020-1-RO01-ESC11-078590 – suport pentru tineri 

cu dizabilități psihice și fizice și informare asupra situațiilor cu care se confruntă aceștia 

3. Cultural Fiesta voluntariat 2020-3-RO01-ESC11-094909 – sprijinirea muzeelor pentru a 

deveni mai deschise spre publicul copii-tineret.  

4. ESCpert voluntariat 2020-3-RO01-ESC11-094863 – crearea de grupuri de tineret de 

acțiune locală, suport pentru organizația noastră.  

5. ESCpresso - voluntariat– conștientizarea asupra problemelor de mediu din comunitatea 

locală 

6. GLORE – proiect de creștere a capacității organizaționale – scopul de a crea o rețea de 

ONG-uri Europa-America latină și promovarea unui certificat de voluntariat de 

recunoaștere a ”soft-skill”urilor obținute prin voluntariat internațional 

7. REACH – proiect de creștere a capacității organizaționale - sprijinirea organizațiilor din 

Africa pe partea de integrare programe de voluntariat în comunitatea lor 

8. KIWIPEDIA- proiect de creștere a capacității organizaționale- schimb de bune practici în 

lucrul cu tinerii din categoria NEETs. 

9. Schimburi de Tineret internaționale (5), Service Civique (1), Informări locale Eurodesk 

(7) și proiecte de trimitere în parteneriat cu organizații europene în care voluntari români 

desfășoară stagii prin Corpul European de Solidaritate (2-12 luni).  

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Activitățile din cadrul T4UTH se învârt în jurul unui set de valori care s-au format în timp 

și au crescut odată cu experiența echipei noastre: interculturalitate, voluntariat, toleranță, 

dezvoltare personală, spirit de echipă. Pornind de la aceste convingeri, misiunea noastră asumată 

este de a educa tinerii în spiritul cetățeniei active prin metode de educație non-formală. 

Instrumentele folosite pentru a realiza viziunea echipei noastre includ activități de 

voluntariat internațional și alte proiecte care facilitează mobilitatea tinerilor dincolo de granițe. 

Parteneriatele pe care le-am construit la nivel local și internațional ne oferă un mediu propice 

pentru recrutarea, formarea și plasarea voluntarilor în proiecte cu o varietate de teme. 

 

Pe termen lung ne propunem: 

a) acțiuni pe tematica interculturală – prezentări țari voluntari, activități zone rurale, seri 

tematice, promovarea voluntariatului internațional, video-uri tematice, activități de 

campanii și zile internaționale 

b) acțiuni pe tematica skill-uri digitale pentru tineri – workshop uri utilizare programe si 

software editare foto video, scriere CV si scrisori motivaționale, filme amatori, 



certificate de voluntariat, promovare experiențe din mobilități ale tinerilor din 

comunitatea locală.  

c) Acțiuni pentru mediul înconjurător – acțiuni de igienizare spații verzi, ateliere pe 

reciclare, seri tematice, informări în școli și licee, crearea de broșuri si campanii de 

conștientizare, cooperare cu organizații locale de protecție a mediului.  

 

 


