
 
 
 

Obiectivele Asociației S.E.G.M.E.N.T sunt: 
 
1. Creșterea gradului de incluziune socială a tinerilor dezavantajați care locuiesc în centre de 
plasament și apartamente sociale, prin derularea de activități non-formale culturale, artistice, 
sportive și de explorare a mediului înconjurător; 
2. Creșterea stimei de sine a tinerilor defavorizați și emanciparea acestora prin activități non-
formale și de dezvoltare personală, care să contribuie la îmbunătățirea abilităților lor de 
exprimare, comunicare și relaționare; ridicarea nivelului de cunoaștere/autocunoaștere și a 
încrederii în sine; creșterea gradului de motivație și implicare în propriile vieți. 
3.  Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, prin activități sportive. 
 
Website: www.asociatiasegment.ro 
 
 

Profil de intern pentru Asociația S.E.G.M.E.N.T.: 
 
S.E.G.M.E.N.T. va oferi internilor posibilitatea să își dezvolte abilități în următoarele domenii și 
direcții: management de proiect, educație non-formală, managementul timpului. De asemenea, 
internii vor avea posibilitatea să lucreze cu tineri defavorizați și vor beneficia de instruire cu 
privire la metodele pe care le folosim în prezent: fotbal pentru integrare socială (principala 
noastră metodă de lucru), evenimente culturale și intervenții urbane. De asemenea, le  vom 
facilita  participarea gratuită la diverse sesiuni de instruire și schimburi internaționale de tineri.  
 
Concret, în ceea ce privește activitățile dedicate fotbalului ca mijloc de incluziune socială, 
internul poate fi jucător, antrenor sau organizator al unor evenimente publice (ex: meciuri de 
fotbal pentru tineri defavorizați). Asociația S.E.G.M.E.N.T. are acces gratuit la terenurile 
sportive SUD Arena, situate în cartierul Vitan. Cel puțin o dată pe săptămână, internii vor 
participa  activ la organizarea antrenamentelor de fotbal pentru tineri din centre de plasament 
și pentru copii defavorizați. 
 
Totodată, internii vor însoți tinerii din centre de plasament la cursuri educaționale gratuite ce se 
vor desfășura la Palatul Copiilor. Sarcina internilor va fi aceea de a-i lua pe tineri de la 
apartamentele sociale, de a-i însoți pe durata cursurilor și de a-i duce înapoi acasă la 
finalizarea acestora. 
 

http://www.asociatiasegment.ro/


Alte direcții de lucru în care internii vor fi implicați: comunicare și PR pentru organizație; 
administrare social media și site organizație; concepere și scriere de proiecte; traduceri; 
realizare de prezentări cu activitățile asociației; fundraising și organizare de evenimente 
caritabile; alte sarcini administrative. 
 
Poziții deschise: 4 
 
Programul de lucru va fi stabilit de comun acord.   
 
 
Dacă ești un tânăr entuziast, interesat să obţii experienţă practică de primă mână în lucrul cu 
categorii dezavantajate, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de 
cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro, până pe 5 martie inclusiv și noi te vom 
contacta.  
 
Persoana de contact: Silviu Marcu 
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