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A doua întâlnire de formare a personalului a fost găzduită de Community Action Dacorum din 30 septembrie până în 6 

octombrie 2018 în Hemel Hempstead, UK. Fiecare partener din proiect a fost reprezentat de câte doi participanți. Scopul 

vizitei a fost prezentarea felului în care gazda își desfășoară munca cu tinerii în general și cu accent pe activitatea 

întreprinderilor sociale  și pe parteneriatele intersectoriale.  

 Prima zi de training a început cu prezentarea personalului și a voluntarilor gazdei. Participanților li s-a prezentat agenda, 
apoi au făcut un tur al orașului Hemel Hempstead, au vizitat Hemel Hempstead School și au aflat lucruri noi despre 
Connect Dacorum Dragon's Apprentice. În următoarea zi, grupul a vizitat Universitatea din Hertfordshire unde au 
cunoscut-o pe Dr. Jana care a făcut o prezentare a programului lor de antreprenoriat. După masă, grupul a vizitat  Prince's 
Trust unde au văzut cum lucrează cu tinerii și au învățat despre etosul și istoria atelierelor de reparații. Ziua a treia a 
început cu vizite la atelierele Repair Shed St. Lukes și Repair Shed at Hemel Food Garden. După amiază s-au vizitat 
Boxmoore Trust și Swan Youth Project. Masa a fost servită la restaurantul  Colegiului West Herst „unde preparatele sunt 
gătite de maeștri bucătari ai viitorului”.  În ziua a patra, participanții au vizitat Youth Connections – un serviciu de 
consiliere pentru tineri  găzduit de XC Centre care dispune de un parc de patinaj, escaladă, peșteri artificiale de interior, 
dar și de un centru de sănătate, studio de înregistrare și internet-cafe. Restul zilei a fost rezervat vizitei la Radio Dacorum, 
stația radio a comunității locale unde participanții au fost invitați la o emisiune radio. În ultima zi, participanții au vizitat 
Rectory Lane Cemetery Restoration Project din Berkhamsted. 

După efectuarea acestor vizite, participanții au reflectat asupra exemplelor de bune practici pe care le-au putut observa și au 
avut loc discuții referitor la practicile pe care le-ar putea alege pentru colecția de cele mai interesante bune practici din fiecare 
țară pe care au vizitat-o.  Mai multe detalii pe pagina următoare! 

Parteneri proiect 

 

Solna Youth Centre  
Suedia 
www.solnaungdomscafe.se 
  

 
Petrklíč help, z.s.  
Republica Cehă 
www.petrklichelp.cz 
 

 

Asociatia Clubul Sportiv Experienta Multisport 
Romania    
www.experientamultisport.ro 

 

Statutární město Karviná 
Republica Cehă 
www.karvina.cz 

 

Dacorum Council for Voluntary Service LTD  
Marea Britanie 
www.communityactiondacorum.org.uk 

 

AMACH LGBT!   
Irlanda 
www.amachlgbt.com 
 

 

Novi Sad Humanitarian Centre   
Serbia  
www.nshc.org.rs 

 

Stephens and George Charitable Trust   
Marea Britanie 
http://www.sg100charitabletrust.org.uk/ 
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Primul exemplu de bune practici ales de către participanți a fost Youth Connections 

(YC – Conexiuni între tineri) – un centru de consiliere pentru tinerii din Hemel 

Hempstead.  

Această organizație funcționează de mai bine de 30 de ani ca spațiu social stil retro 

pentru tinerii din zonă. Este deschis de lunea până duminica de la ora 9 A.M., iar 

tinerii pot veni fără niciun fel de programare. YC lucrează cu copii cuprinși între 13 

și 17 ani, dar și tineri între 18 și 24 ( tineri cu dizabilități, grupuri trans și LGBT, mame 

tinere). De asemenea, membrii organizației merg în școli unde se lucrează cu tineri 

de 11 ani cărora le oferă educație privitoare la consumul de droguri, alcool sau 

educație sexuală.   

YC este un loc sigur pentru tinerii din zonă. Este o casă pentru tinerii din medii dificile 

care oferă un cadru plăcut și sprijin în dezvoltarea personală. Mai mult decât atât, 

oferă și educație pe teme „sensibile” cum ar fi fumatul, consumul de alcool sau 

sănătatea sexuală. Lucrătorii de tineret de la YC salvează vieți prin munca lor cu copii 

care au devenit persoane fără adăpost datorită statutului lor LGBT.   

 

Proiectul implică colaborări intersectoriale între un liceu, câteva firme de 

succes si organizații caritabile locale. Sunt recrutate echipe de elevi 

(ucenici), fiecare primește un mentor (un dragon), iar apoi sunt repartizați 

unei organizații caritabile locale. Echipelor li se dă £100 iar sarcina/ 

provocarea lor este să îi transforme în £1000 sau mai mult. Ucenicii planifică 

și implementează diferite activități: chestionare, dansuri, concerte, târg de 

prăjituri, standuri expoziționale, licitații silențioase, magazine pop-up, 

îndrumare personală etc.  

Dragon’s Apprentice Challenge / Provocarea ucenicilor oferă elevilor oportunitatea de a-

și crea și derula o afacere, de a obține competențe organizaționale pentru locul de muncă 

și de a afla lucruri noi despre organizația pe care o ajută. Acest program contribuie la 

strângerea de fonduri pentru organizații prin dezvoltarea de competențe 

antreprenoriale în rândul tinerilor. Această practică are impact pozitiv asupra 

comunității locale și poate fi implementată și în alte țări.    

(Imagini: https://connectdacorum.org.uk/dragons-apprentice) 
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„Youth Connections“ salvează vieți  

 

Programul de ucenicie Dragon 

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Acest buletin informativ reflectă numai opiniile autorului și Comisia nu poate fi trasă 
la răspundere pentru nici o utilizare a informațiilor conținute în acesta.

 
 


