Building Youth Supportive
Communities 2
Analiză de impact în urma activităților
desfășurate de voluntari

Mobilitățile din Proiectul BYSC2 s-au desfășurat în comunele Izvoarele și Măneciu și
în orașul Vălenii de Munte, între 1 august 2016 și 31 ianuarie 2017.
În urma organizării diferitelor activități de educație nonformală cu copiii și tinerii din
școlile și liceele din Izvoarele, Măneciu și Vălenii de Munte, am invitat o parte dintre
aceștia să răspundă la o serie de întrebări puse de voluntarii Curba de Cultură.
Interviurile structurate au fost făcute în luna ianuarie 2017.
Eșantionul cuprinde 261 de respondenți elevi, cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani
din comunele Izvoarele, Măneciu, Teișani, Gura Vitioarei, Măgurele, Drajna, Cerașu și
orașul Vălenii de Munte.
Vă invităm să urmăriți, în cele ce urmează, analiza rezultatelor chestionarelor .

Implicarea voluntarilor SEV în activitățile organizate

Percepția beneficiarilor activităților organizate în cadrul proiectului asupra implicării
voluntarilor a fost foarte bună. Cea mai mare parte a respondenților consideră că
voluntarii au fost foarte implicați în activități, 97% dintre aceștia considerând gradul
de implicare ca fiind mare și foarte mare.
Luând în considerare această percepție putem considera că beneficiarii activităților
prestate de voluntari au fost, în proporție de 97%, mulțumiți și foarte mulțumiți de
efortul voluntarilor și al organizației în organizarea activităților.

Cum consideri gradul general de implicare al voluntarilor SEV în activități?
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Cunoștințe despre celelalte țări europene, ca urmare a interacțiunii cu voluntarii
SEV
În ceea ce privește impactul pe care l-au avut voluntarii asupra beneficiarilor
activităților la nivel de cunoștințe despre țările din care provin, 65% dintre
respondenți consideră că acesta este mare și foarte mare în timp ce 28% consideră
că acesta este mic.
Considerăm că, în urma interacțiunii cu voluntarii în timpul activităților organizate fie
în licee fie în centrul de tineret, beneficiarii activităților au deprins o serie de
cunoștințe legate de țările din care provin voluntarii și astfel au ajuns să cunoască
mai bine diferențele și asemănările dintre țările europene.

Cum consideri gradul tău de cunoștințe despre celelalte țări europene, ca
urmare a interacțiunii cu voluntarii SEV?
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Participare în activități pentru tineri
La nivel de intenție a participării în activități de tineret, 87% dintre respondenți sunt
interesați și foarte interesați.

Aici considerăm că impactul activităților derulate de voluntarii SEV este major, în
special în ceea ce privește informarea tinerilor și copiilor despre existența
activităților de tineret în zona Văii Teleajenului. Ca urmare a derulării activităților de
către voluntari, numărul de tineri care iau parte la activitățile organizate de centrul
de tineret a crescut simțitor. În același timp, numărul de voluntari înregistrați în
asociație la începutul anului 2017 a crescut cu aproximativ 15% comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2016.

În ce măsură îți dorești să participi în alte activități pentru tineri?
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Participare în proiecte Europene
La nivel de intenție a participării în proiecte europene destinate tinerilor, 80% dintre
respondenți se declară interesați și foarte interesați.

Și aici considerăm că impactul activităților derulate de voluntarii SEV este major, în
special în ceea ce privește informarea tinerilor despre oportunitatea de participa în
proiecte europene pentru tineri. Unul din principalele efecte ale activității
voluntarilor SEV în cadrul asociației a fost intenția materializată a unuia dintre
beneficiarii centrului de tineret de a participa într-un stagiu SEV. Voluntarul a luat
parte într-un stagiu de voluntariat de scurtă durată în Cipru unde a contribuit la
organizarea unui festival cultural local în mediul rural.
În același timp interesul tinerilor din comunitate pentru participarea în schimburi de
tineri a crescut exponențial cu anii trecuți, ajungând la un vârf de 79 de candidaturi
pentru participarea la un schimb de tineri.

În ce măsură ai fi dispus să iei parte la un proiect European?
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Oportunități de dezvoltare personală oferite de Uniunea Europeană

În ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare personală oferite de UE, am luat în
considerare numai răspunsurile respondenților cu vârsta de peste 15 ani, inclusiv.
Eșantionul a scăzut astfel la un număr total de 96 de respondenți.
Dintre aceștia 72% consideră că și-au îmbunătățit mult și foarte mult cunoștințele
legate de aceste oportunități, în urma sesiunilor de informare pe care voluntarii le-au
desfășurat în licee dar și în urma interacțiunii informale cu voluntarii în centrul de
tineret.
Cu toate că procentajul răspunsurilor de mult și foarte mult poate fi considerat
superficial, având în vedere multitudinea de oportunități oferite de UE tinerilor și
numărul mic de oportunități prezentate de voluntari, considerăm un succes major
conștientizarea de către tinerii din mediul rural a acestor oportunități oferite de UE.
Ca o consecință normală a acestui efect, ne propunem dezvoltarea unui program
permanent de informare a tinerilor despre aceste oportunități în cadrul centrului de
tineret.

Cât de mult consideri că ți-ai îmbunătățit cunoștințele despre oportunitățile
de dezvoltare personală oferite de Uniunea Europeană? (vârsta min.15 ani)
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Voluntarii SEV în cadrul proiectului BYSC 2

Eleny - din Estonia, are 23 de ani și consideră că SEV-ul
este o șansă extraordinară de a învăța.

Anna – din Cehia, are 26 de ani și este dornică să facă
schimbări și să își lase amprenta asupra lumii.

Alessio – din Italia, are 29 de ani și este foarte pasionat
de arta underground, vegan convins și activist pentru
drepturile omului și animalelor.

Partenerii proiectului

Parteneri internaționali

Parteneri locali

• Bunkr, o.p.s. – Cehia
• Seiklejate Vennaskond – Estonia
• Associazione Culturale LINK Italia

• Școala Generală “Traian
Săvulescu” - Izvoarele
• Centrul Cultural Izvoarele
• Centrul Cultural Vălenii de Munte
• Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu” – Vălenii
de Munte
• Colegiul Național “Nicolae Iorga”
– Vălenii de Munte
• Liceul Tehnologic Măneciu
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