Fundația Tineri pentru Tineri este o organizație națională,
nonguvernamentală, independentă, apolitică, non-profit, bazată pe voluntariat, creată în anul
1991 cu scopul de a se implica în problematica sociala a tinerilor din România. Misiunea
organizației este promovarea accesului tinerilor la educație/informare și la servicii de sănătate,
cu accent pe sănătatea reproducerii, planificare familială și pe formarea abilităților privind viața
de familie.
Priorităţile TpT sunt tinerii, responsabilitatea individuală şi performanţa, iar calea principală
pentru a ajunge la tineri este educaţia între egali. TpT utilizează această abordare, considerată
a fi calea de formare a noilor lideri, încă din 1993, pentru programul Educaţie pentru Viaţa de
Familie, având recunoaştere la nivel naţional şi internaţional (prin reţeaua Y-PEER).
Cei care ne-au cunoscut, echipa de la Tineri pentru Tineri – personal angajat/voluntari – pot
susţine eficiența programelor pe care le implementăm. Ceea ce numim spiritul Tineri pentru
Tineri – un amestec de entuziasm, dedicare şi exigenţă faţă de munca noastră – i-a
„contaminat”. Acest spirit face ca:
- voluntarii noştri să fie cel mai bine instruiţi;
- programele de educaţie şi cursurile de formare să fie cele mai apreciate de către
beneficiarii noștri;
- activităţile extraşcolare și campaniile derulate să fie cele mai inovative.
În prezent, Fundaţia Tineri pentru Tineri îşi desfăşoară programele în București și alte 14
judeţe din ţară: Botoşani, Braşov, Brăila, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov,
Maramureş, Mehedinţi, Teleorman, Tulcea, Timiş și Vaslui.

Profilul și atribuțiile voluntarului/internului








Tânăr între 15-25 ani;
Să asigurare demersurile logistice pentru buna desfăşurare a activităţii programelor;
Să recruteze şi să menţină o grupă de voluntari;
Să promoveze site-ul și pagina de FB a TpT și a proiectelor noastre în cadrul
activităților;
Să coordoneze şi să participe la activităţi de educaţie între egali în şcoală şi în afara
şcolii;
Să participe la întâlnirile de lucru ale echipei de voluntari;
Să participe la târguri și conferințe de voluntariat și să promoveze voluntariatul.

Voluntarul de la TpT este o persoană care își asumă rolul și conștientizează importanța
activităților pe care le desfășoară. Prin procesul de învățare pe care îl susține, el/ea urmărește
să dezvolte/schimbe atitudini și comportamente în rândul grupului social căruia îi aparține.
Rolul voluntarului este acela de facilitator: el dirijează și ajută la dezvăluirea soluțiilor de către
grupul căruia se adresează. Se conformează unor principii, unui cod de etică și are ca
responsabilitate să-i mențină pe participanți conectați la subiect.

Poziții deschise: 10 pentru București și câte 2 pentru fiecare județ
Te așteptăm: trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe
adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până la data de 5 martie inclusiv și noi te vom
contacta.
Str. Icoanei, nr. 29 A, Sect. 2, Bucureşti 020452, România,
Tel/Fax: (021) 212 03 63, E-mail: office@y4y.ro, www.y4y.ro

