


Despre noi
Programul YouthBank încurajează 
responsabilizarea tinerilor, inițiativa 
civică și contribuie la dezvoltarea 
comportamentului filantropic al 
acestora.
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PARTENER LOCAL

Fundația Comunitară Iași dorește să devină un 
punct de reper pentru acei membri ai comunității 
conștienți și responsabili din punct de vedere 
social, care se simt parte integrantă din procesul de 
schimbare al acesteia și care devin promotorii unei 
sinergii perfecte între mediul de afaceri, autorități şi 
societatea civilă.

În acest sens, obiectivele Fundaţiei Comunitare sunt:

1. Încurajarea participării active și responsabile din 
partea locuitorilor, agenților economici, instituțiilor 
publice și societății civile în dezvoltarea durabilă și 
sustenabilă a orașului/regiunii.

2. Stimularea și recompensarea spiritului 
filantropic, a mecenatului, a economiei sociale 
și a responsabilității sociale în scopul acoperirii 
nevoilor mereu în schimbare ale comunității.

3. Mobilizarea, gestionarea și distribuirea de resurse 
pentru inițiative de dezvoltare locală care răspund 
nevoilor prezente și viitoare ale comunității.

PARTENER NAȚIONAL

Asociația pentru Relații Comunitare a inițiat în 
România în anul 2006 programul YouthBank, adaptând 
și dezvoltând cu sprijinul Fundației Comunitare din 
Irlanda de Nord un model de implicare a tinerilor în 
viața comunității prin acordarea de finanțări locale.

Programul a fost pus în practică în etapa pilot în Cluj-
Napoca, fiind continuat și dezvoltat local de către 
Fundația Comunitară Cluj începând cu anul 2008. Din 
2009, Asociația pentru Relații Comunitare a sprijinit 
extinderea și consolidarea unei rețele de parteneri 
locali și echipe locale YouthBank în 11 comunități.

În prezent, programul se derulează în Alba Iulia, 
Baraolt, București, Cluj-Napoca, Iași, Odorheiu 
Secuiesc, Oradea, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Timișoara, 
Tîrgu-Mureș, pe baza unui set comun de principii și 
standarde agreate de către partenerii locali și naționali 
ai programului.

Partenerii noștri



Cine suntem?

Principiile pe care programul YouthBank se 
bazează sunt:

• Responsabilitatea dezvoltării şi administrării 
acestor activităţi revine unui grup de tineri (15-19 
ani) selectaţi şi pregătiţi în acest scop; 

• Iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sunt 
finanţate prin YouthBank aparţin în       exclusivitate 
tinerilor, fără intervenţia adulţilor; 

• YouthBank funcţionează pe principiul co-finanţării 
pentru a încuraja tinerii să caute suportul 
comunităţii pentru acţiunile lor;

• Sumele administrate de YouthBank trebuie sa 
fie într-un cuantum suficient pentru a determina 
rezultate în comunitate, dar potrivite nevoilor şi 
capacităţilor de administrare ale unor tineri.

Beneficii program:

• Încurajează implicarea tinerilor în viaţa comunităţii 
şi asumarea unor roluri active în sprijinirea 
semenilor;

• Oferă tinerilor posibilitatea de a petrece timpul 
liber într-un mod care să îi ferească de atracţii 
periculoase şi să îi implice în acţiuni pozitive din 
care au de învăţat;

• YouthBank este o excelentă şcoală de dezvoltare 
personală. Prin implicarea directă a tinerilor 
în acţiuni comunitare ei câştigă încredere în 
propriile forţe, dobândesc abilităţi de comunicare, 
negociere,  administrare financiară şi de 
conducere.

Tabăra națională de evaluare
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YouthBank este un program administrat de către un grup de adolescenţi, selectaţi şi instruiţi în acest scop, 
şi urmăreşte: constituirea, promovarea şi administrarea transparentă a unui fond special destinat proiectelor 
implementate de către liceeni. Este un mecanism prin care sunt încurajate comportamente ale tinerilor legate 
de: filantropie, iniţiativă civică, responsabilitate.



Rezultate
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Începuturile

Titlul proiectului: Find your band, feel the beat!
Suma solicitată: 1.400 RON

Proiectul s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 
15 şi 21 de ani care îşi doresc să se exprime pe scena 
muzicală ieșeană. Cei care îşi caută parteneri pentru 
înfiinţarea unor formaţii sau alte persoane cu înclinaţii 
asemănătoare cu care să colaboreze atât în prezent 
cât şi pe viitor, au avut posibilitatea de a se organiza 
sub îndrumarea unor tutori avizați. Timp de patru 
saptămâni, fiecare grup format a avut la dispoziţie 
câte opt ore într-un studio cu dotări profesioniste în 
care să exerseze atât cover-uri cât şi creaţii proprii. 
Au fost permanent însoțiți de echipa de traineri care 
le-a răspuns întrebărilor și le-a oferit indicații. În 
fiecare sfârșit de săptămână, cei inscrisi au participat 
la reuniuni de grup în care impreuna cu tutorii și 
organizatorii proiectului, au socializat și făcut schimb 
de experiență, dezvoltandu-si cultura muzicală. 

Proiectul s-a finalizat cu organizarea unei competiţii 
între grupurile muzicale formate, competiție ce se 
s-a desfășurat sub forma unui concert susținut în 
sala de spectacole ce apartine TVR Iasi, concert la 
care publicul ieșean va fi invitat. Miza concursului 
a fost accesul gratuit într-un studio de înregistrări 
unde formația câștigătoare a luat un prim contact cu 
industria muzicală. 

Titlul proiectului: A.C.C.E.S. (Acţionează Curajos 
pentru o Comunitate tolErantă şi Solidară)
Suma solicitată: 1.781 RON

Proiectul şi-a propus să realizeze o serie de acţiuni 
care să contribuie la conştientizarea comunităţii ieşene 
cu privire la importanţa includerii şi nediscriminării 
persoanelor seropozitive. Astfel, au implicat 150 de 
elevi din 5 licee ieşene în promovarea mesajului 
nondiscriminatoriu şi în achiziţionarea produselor 
hand-made. 
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Ce înseamnă YouthBank pentru elevi?

“Pentru mine, Bandabeat a fost al doilea proiect finanţat prin 

programul YouthBank în organizarea căruia m-am implicat şi probabil 

că nu ar fi existat fără încrederea echipei care ne-a evaluat ideea. 

YouthBank rămâne pentru mine, încă un simplu liceean ieşean, drumul 

sigur spre lansarea unei idei de succes în peisajul local şi o lecţie perfectă 

de antreprenoriat social. Faptul că am fost finanţaţi şi apoi susţinuţi 

în demersul nostru ne-a ajutat să câştigăm încrederea celor din jur în 

ideea noastră şi mai ales ne-a oferit nouă puterea de a ne îndeplini un 

ideal: să facem talentul tinerilor ieşeni pasionaţi de muzică să sune mai 

clar, mai puternic şi într-un mod nemaîntâlnit în urechea publicului 

local; credem că am reuşit. Mulţumesc echipei YouthBank pentru tot 

suportul acordat!”
Daniel Vasile, lider echipa proiect Bandabeat

“YouthBank m-a atras în primul rând datorită oportunităţilor pe care 

ni le oferă nouă, tinerilor.  Avem în sfârşit ocazia să ne evidenţiem, 

să ne susţinem iniţiativele şi proiectele prin forţe proprii şi să ne 

materializăm visele. Experienţa ne-a dovedit tuturor că puţină ambiţie, 

curaj şi entuziasm nu reprezintă neaparat o reţetă de succes, dar cu 

siguranţă este primul pas spre o schimbare. YouthBank m-a motivat să 

văd în ceilalţi şi în mine schimbarea pe care o caut!”

Ana – Elena Ramaşcanu, Liceul Teoretic “Miron Costin” Iaşi

“Programul YouthBank a fost ca un părinte adoptiv pentru mine: m-a 

ales cu grijă, m-a învățat cu răbdare și apoi m-a lăsat să cresc,   

dându-mi ocazia să pun în practică tot ce m-a învățat. Prieteniile 

făcute, experiența câștigată și amintirile pe care le voi purta cu mine 

mereu fac din YouthBank un program din care simt că am avut mare 

noroc să fac parte.“
Gianina Dumbravă, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași



Veronica Bilan
Liceul de Informatică Iași

Echipa 2012-2013

Anca-Maria Bota
Colegiul Național 

“Costache Negruzzi” Iași

Carol Călin
Colegiul Național 

“Costache Negruzzi” Iași

Tudor Chirilă
Colegiul Național 

“Costache Negruzzi” Iași

Andrei Ciobanu
Colegiul Național Iași

Miruna-Gabriela Cristuș
Colegiul Național 

“Costache Negruzzi” Iași

Laura-Florina Humă
Colegiul Național 

“Emil Racoviță“ Iași

Iulia-Camelia Macariu
Colegiul Național Iași

Ovidiu Pricop
Colegiul Național Iași



David Călin
Colegiul Național 

“Costache Negruzzi” Iași

Ana-Maria Bălteanu
Colegiul Național Iași

Nicolae Popovici
Liceul Teoretic 

“Vasile Alecsandri” Iaşi

Ecaterina Trincă
Colegiul National 

“Emil Racoviță“ Iași

Alina Luchian
Coordonator program YouthBank Iași

Anul 3 de YouthBank Iași
“NU cred că YouthBank e capabil să schimbe omenirea în felul în care aşteptam eu, însă ceea ce e 
cert, e că YB mi-a schimbat viziunea. Am fost tentat să renunţ de zeci de ori, însă Ei m-au făcut să fiu 
dependent de EL. EL e YouthBank, iar Ei … Ei sunt cei care mişcă YB şi care mi-au demonstrat că poţi 

depăşi orice frică şi că viaţa la activ e mult mai frumoasă decât viaţa la pasiv.”
Nicolae Popovici, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iaşi
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Proiecte finanțate

Titlul proiectului: Let’s Dance!
Numele echipei: RED (Ritm, Entuziasm, 
Distracție)
Liceul de provenienţă: Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”
Organizaţie gazdă: Fundația Științifică și a 
Culturii Inovaționale pentru Performanță 
„Institutul român de Inventică – IRIIS”
Suma solicitată: 2.000 RON
Domeniul: Cultură

Acest proiect constă în organizarea și desfășurarea 
a câte 3 cursuri de 2 ore pentru următoarele stiluri 
de dans: Street Dance, Rock-n-Roll, Paso Doble, 
Tango, Rumba și Samba. Aceste cursuri sunt 
destinate liceenilor ieșeni din: Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Colegiul Național Iași, Colegiul 
Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Costache 
Negruzzi”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Dimitrie 
Cantemir”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. Cursurile 
vor avea loc pe parcursul a trei weekend-uri (27-28 
aprilie, 11-12 mai și 18-19 mai) și vor fi susținute de 
profesorii din școlile de dans din Iași. În al patrulea 
weekend (25-26 mai) se va desfășura un concurs 
pentru participanții la proiect cu excepția celor care 
au mai frecventat anterior scoli de dans. 6 perechi 
câștigătoare, câte una pentru fiecare stil de dans, vor 
primi fiecare un abonament la o școală de dans.

Titlul proiectului: LifeDesign
Numele echipei: Creators of the future 
Liceul de provenienţă: Liceul Teoretic “Dimitrie 
Cantemir” Iași 
Organizaţie gazdă: Asociația Părinților Liceului 
Teoretic “Dimitrie Cantemir”
Suma solicitată: 1.400 RON
Domeniul: Sănătate/Sport

Pe parcursul a 8 săptămâni vom încerca să le arătăm 
participanților cum să se bucure de plăcerile sportului 
și de beneficiile mâncării sănătoase prin 5 workshopuri 
și activități sportive antrenante și plăcute. În perioada 
promovării proiectului  vom susține prezentări în 
cele 7 licee participante despre LifeDesign  și câteva 
informații despre cum să avem o viață sănătoasă, 
urmând ca pe parcursul workshop-urilor să dezvoltăm 
acest subiect. În cadrul workshop-urilor, cu ajutorul 
unui nutriționist îi vom învăța pe participanți ce să 
mănânce pentru a avea o viață sănătoasă, cu ce pot 
înlocui diverse creme și loțiuni, dar și cum să și le 
prepare singuri, iar unele dintre acestea vor fi puse în 
practică prin jocurile pline de energie. 

Unul din cele 5 workshopuri

Cursuri de dans
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Titlul proiectului: Artisti pentru copii
Numele echipei: V-M.U.S. (Volunteers can 
make you smile)   
Liceul de provenienţă: Colegiul “Costache 
Negruzzi” Iași
Organizaţie gazdă: Distric Lions 124 Romania
Suma solicitată: 1999.18 RON 
Domeniul: Schimbarea mentalității/Social

Grupul țintă este constituit din copii bolnavi  cu 
vârste cuprinse între 0-18 ani, pacienți ai Spitalului 
Clinic Sfânta Maria Iași.Ideea de proiect a pornit de 
la un grup de prieteni care își doresc să se implice în 
viata civică a comunității. Noi dorim să înveselim și să 
susținem copiii mai puțin norocoși decât noi.
Activitățile proiectului constau în:
• pictarea de către artiști  a  unui hol din Spitalul Sf. 

Maria (1-8 aprilie)
• implicarea copiilor bolnavi la pictarea holului 

(vor pune manuțele în vopsele și își vor lăsa și ei 
semnătura pe peretele nostru)

• crearea de planse A3 de către copii și artisti(copiii 
și artistii vor avea ocazia să lucreze împreună la 
planșe de hârtie, având șansa să învețe fiecare de 
la celălalt)

• crearea de către artisti a unor tricouri personalizate 
(tricouri albe pictate de către ei)

• în vacanța de primăvară (8-14 aprilie) vor avea loc 
cursuri de desen ținute de către artiștii voluntari 
la Ateneul Tătărași, în vederea obținerii unor bani 
din biletele vândute la aceste cursuri

• cu ajutorul banilor obținuti din bilete, a cluburilor 
de caritate asociate și cu  o mică parte a banilor 
primiți din YouthBank, vom organiza un bal de 
caritate (27 aprilie).

Toți banii vor fi donați, iar noi ne dorim să strângem 
câți mai mulți bani pentru secția de pediatrie.

Titlul proiectului: EDIT 2.0 (E Dreptul Tău, 
Implică-te)
Numele echipei: CDAIS
Liceul de provenienţă: Colegiul Național „Emil 
Racoviță” Iași
Organizaţie gazdă: Asociația Clubul de 
Dezbateri Academice Iași
Suma solicitată: 2.000 RON
Domeniul: Educație/Schimbarea mentalității/
Social

Proiectul dorește dezvoltarea simțului civic în rândul 
tinerilor prin educarea acestora în scopul dobândirii 
capacității de formulare și susținere publică a unei 
opinii avizate, în cunoștință de cauză, asigurând astfel 
premisele participării active și eficiente a acestora 
la viața și evoluția comunității. În această idee, spre 
deosebire de ediția precedentă (E.D.I.T. 2012) care s-a 
axat pe responsabilizarea elevilor de liceu în legătură 
cu dreptul la vot, E.D.I.T. 2.0 își propune să  aducă 
în atenția tinerilor impactul dezvoltării tehnologiei 
asupra societății și îi ajută să se informeze și să își 
formeze o opinie realistă asupra acestei teme. 
În continuare, acest proiect abordează subiectul 
discriminării în rândul societății, informarea cu privire 
la acest aspect fiind o necesitate pentru dezvoltarea 
tinerilor în spiritul democrației și al egalității. Astfel, la 
sfârșitul activităților proiectului, vom avea un număr de 
70 de tineri care vor cunoaște aspecte importante ale 
vieții cotidiene actuale și vor fi capabili să formuleze 
și să își suțină propriul punct de vedere cu privire la 
diverse teme. 
Proiectul va cuprinde trei sesiuni de training pentru 
participanți, în cadrul cărora aceștia se vor familiariza 
cu elementele unui discurs argumentativ și structura 
unei dezbateri în format World Schools. La finalul 
trainingurilor, va avea loc o competiție de dezbateri 
cu participanți în special din Iași, dar și din alte regiuni  
(spre exemplu persoane din cadrul cluburilor de 
dezbateri din Botoșani, Suceava, Galați, cu care am 
mai avut contact în contextul unor turnee naționale 
și internaționale), urmată de o dezbatere televizată la 
care vor lua parte câștigătorii competiției împreună 
cu personalități avizate în domeniu.

Holul Spitalului Clinic Sf. Maria Iași - pictat în cadrul proiectului



Titlul proiectului: Move your mind!
Numele echipei: Flying Jelly Monsters
Liceul de provenienţă: Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Iași
Organizaţie gazdă: APELVA 
Suma solicitată: 2.000 Ron
Domeniul: Sănătate/Sport/Educație

Proiectul este alcătuit din mai multe activități care 
se vor desfășura în cadrul Liceului Teoretic „Vasile 
Alecsandri”.
Prima activitate, Herculiada, este un concurs ce 
implică probe sportive și creative (echilibru cu farfuria 
cu apă, mim, cursa cu oul în lingură etc) în care vor 
concura 5 echipe mixte, a câte 4 persoane.
Dance day  va fi o activitate atât educativă, cât 
și sportivă,  participanții având ocazia să învețe 
diverse tehnici de dans de la un coregraf. Cu ajutorul 
voluntarilor de la Crucea Roșie, 50 de persoane vor 
putea învăța tehnicile de bază în oferirea primului 
ajutor în cazul unor situații de urgență. Ultima 
activitate este Ziua bicicletelor în care participanții 
sunt încurajați să vină cu bicicleta la școala, astfel 
încurajându-se mișcarea.
Iar, la final, în locul clasicei petreceri, participanții vor 
putea viziona un film în aer liber.

Titlul proiectului: Zâmbetul speranței
Numele echipei: Speranţa
Liceul de provenienţă: Liceul  Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Iași
Organizaţie gazdă: Organizația Națională 
Cercetașii României Iași
Suma solicitată: 1.571 RON
Domeniul: Cultură/Schimbarea mentalității/
Social

Proiectul are în vedere  petrecerea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util. Acesta include 20 de copii 
din centrul de plasament, fete si baieti, cuprinşi 
între vârstele 12-15 ani. Proiectul se va desfăşura în 
perioada de 8, 9, 10 aprilie 2013. Prima activitate pe 
care şi-o propune proiectul este de a le oferi copiilor 
o ieşire în aer liber, în Grădina Botanică Iasi. Pentru 
aceasta vom interacţiona cu voluntarii Organizaţiei 
Naţionale „Cercetaşii României” care vor propune 
diverse activităţi interactive. Totodată vom învăţa 
tinerii cum să se orienteza în natură: vor învăţa să 
folosească busola, să facă noduri etc. În cadrul acestei 
ieşiri, copiii vor beneficia de gustări şi câte o surpriză 
la sfârşitul zilei. În a doua etapă vom organiza o ieşire 
la Cinematograful Republica, unde copiii vor beneficia 
de vizionarea unui film plăcut, cu mesaj educaţional. În 
ultima etapă a proiectului, vom organiza o dezbatere 
pe tema ,, Drepturi, Droguri, Trafic”. Pentru susţinerea 
acestei dezbaterei vom lua legătura cu Agenţia 
Naţională Antidrog Iasi şi Agenţia Antitrafic pentru 
oferirea unor informaţii satisfăcătoare şi cât mai 
corecte. Copiii vor fi informaţi cu privire la efectele 
consumului de droguri, la efectele negative pe care 
le stârneşte violentă şi cum pot caădea pradă unui 
eventual trafic. La prima activitate vom împărţi copiii 
în grupe, pe ramurile de vârstă, şi le vom împărţi câte 
un bilet cu o diferită temă pe baza cărora vor realiza 
o piesă de teatru. În urma obţinerii fondurilor oferite 
de acest proiect intenţionăm să îi ajutăm pe aceşti 
copii şi să le arătăm că există în acesta lume cineva 
care se gândeşte la ei. Au cu adevărat nevoie de 
sprijinul nostru.
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Fonduri mobilizate

1. Colindat
Suma mobilizată: 200 RON
Locație: Grupul Tester Casa Auto Iași
Data: decembrie 2012
Descriere: Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, echipa 
YouthBank Iași a colindat angajații Grupului Tester 
Casa Auto Iași. Momentul artistic a durat aproximativ 
15 minute.

2. Vânzări de felicitări și jucării
Suma mobilizată: 2331 RON
Locație: Grupul Tester Casa Auto Iași, Centrul 
comercial Era Shopping Park
Data: noiembrie-decembrie 2013
Descriere: În preajma Crăciunului, echipa a vândut 
jucării donate de ei înșiși si felicitari. Grupul Tester a 
cumpărat felicitări în valoare de 750 RON, iar restul 
sumei a fost mobilizată în vânzări în cadrul centrului 
comercial Era.

3. Donație
Suma mobilizată: 100 RON
Descriere: Marius Alexa a donat programului 
YouthBank suma de 100 RON.

4. TR3I Animat
Suma mobilizată: 2005 RON
Data: februarie 2013
Locație: Palas Iași
Descriere: Tr3i este un eveniment cu tradiție 
organizat de YouthBank Iași. Este o seara de teatru, 
muzică și film la care poate participa publicul larg. 
Anul trecut au participat la eveniment peste 200 de 
persoane, biletul de intrare fiind 7 RON. Invitații noștri 
au fost Mădălina Lefter și Teatrul Studentesc Ludic. 
Scurtmetrajele au avut ca temă animațiile.

5. Brățări
Suma mobilizată: 604 RON
Data: decembrie-februarie 2012/2013
Descriere: Echipa YouthBank a vândut brățări, fiecare 
costând 3 lei. Ele erau făcute manual. Brățările au fost 
create cu ajutorul firmei Gravat, care a sponsorizat 
programul cu banii din care se faceau brățările.

6. Swimathon
Suma mobilizată: 1086,66 RON
Data: iulie 2012
Locație: Ștrandul Municipal
Descriere: În cadrul Swimathon Iași, eveniment 
organizat de către Fundația Comunitară Iași, 
YouthBank Iași a avut două echipe, una reprezentată 
de membrii programului și înca una reprezentată 
de Grupul Tester Casa Auto Iași.

7. Sponsorizare - Comservice
Suma: 4400 RON
Descriere: Compania Comservice a sponsorizat 
programul YouthBank cu suma de 4400 RON, care a 
jucat rolul matching fun-ului.
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Comservice

   Claudiu Florea 
   Director Marketing Comservice Company

“Orice organizație care are nevoie să-și redefinească arhitectura de 
sistem, primește din partea specialiștilor Comservice propuneri pentru 
soluții hardware și software în funcție de obiectivele de dezvoltare pe 
termen scurt și lung, pregătite pentru a-i deservi necesitățile și cerințele 
într-un mod scalar și sustenabil. Oferirea de soluții customizabile pe 
situația clientului este un obiectiv pe care îl urmărim în toate proiectele. 
De aceea abordarea noastră este una transparentă, de parteneriat, 
astfel încât asistăm clienții noștri în alegerea potrivită discutând 
despre avantajele și dezavantajele platformelor și opțiunilor. Misiunea 
Comservice este eficientizarea afacerii clienților noștri prin utilizarea 
tehnologiilor IT. Ne propunem să fim furnizorul numărul 1 de soluții 
IT pe piață, să fim în toate organizațiile în acel moment și în acel loc... 
When business meets technology. Am ales sa susținem programul 
YouthBank pentru ca investiția în educație nu este un exercițiu de PR. 
Este nevoie de o schimbare în modul cum privim educația tinerilor, 
iar schimbarea sta doar în noi. Nu există țară bogată cu cetățeni slab 
instruiți, la fel cum nu exista o țară săracă dar a cărei populație are un 
grad înalt de educație. Dacă vrem să ajungem acolo unde au ajuns 
deja țările din vest, trebuie să investim cât mai mulți bani în educație, 
să susținem tinerii să dobândească cunoștințe care să-i ajute să-și 
împlinească potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității.”




