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Young Volunteering for Social Entrepreneurship
Youth in Action, RO-43-E080-2012-R3
În perioada 20 februarie – 20 mai 2013 Pro Global Science Association (România), în
parteneriat cu ForTES Associazione Culturale (Italia), European Youth Society Association
(Turcia), şi Informamentis Europa Association (Italia) au implementat proiectul Tineret în
Acţiune RO-43-E080-2012-R3 - “Young Volunteering for Social Entrepreneurship”.
Proiectul a constat în organizarea unui seminar internaţional în Bucureşti, în perioada 15 –
17 aprilie 2013, care a avut loc la Hotel Ibis Parlament Palace, sala Eliade A&B, şi a reunit
34 de participanţi din România, Italia, Turcia, tineri elevi şi studenţi cu experienţă în acţiuni
de voluntariat, voluntari, membri în organizaţii de tineret, dar şi experţi din universităţi, licee,
organizaţii de tineret, organizaţii de voluntariat, promotori de proiecte europene pe tema
voluntariatului şi antreprenoriatului social. Participanţii la acest seminar au avut ocazia să
abordeze prin prezentări, simulări, lucru în echipe, sesiune poster etc rolul voluntariatului
tinerilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, şi pentru conturarea unor noi iniţiative
de întreprinderi sociale, au putut cunoaşte şi dezbate exemple de bună practică din cele trei
ţări menţionate.
Toţi tinerii participanţi au primit Certificat YouthPass.
În cadrul proiectului s-au realizat şi următoarele activităţi:
- web-site proiect: www.reaser.eu/yvse
- pagina Facebook cu testimonials – foto, filme, impresii https://www.facebook.com/pages/YVSE/444401385643524
- E-book cu prezentările din cadrul seminarului, şi care poate fi descărcată de pe site
proiect http://www.reaser.eu/yvse/Dissemination.php
- broşura proiect şi poster proiect, care pot fi descărcate de pe site
proiect http://www.reaser.eu/yvse/Dissemination.php
- comunicate de presă, diseminare la târguri ONG
- alte măsuri de diseminare prevăzute ulterior încheierii proiectului: prezentare proiect în
cadrul ediţiei a doua a Simpozionului Internaţional Advancing Socio-Economic Research, 24
mai 2013, organizat de Pro Global Science Association, publicare de articole care vor
surprinde rezultatele schimbului de experienţă din cadrul seminarului în Volumul 5 al revistei
Review of Applied Socio-Economic Research, dezvoltată de Pro Global Science
Association.

