
 

Caritas Alba Iulia ●Voluntariat 

Organizație de utilitate publică – CF/CUI: 1213139 
RO-540053 Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 61 
Tel./fax:+40-265-250.191, E-mail: office.ms@caritas-ab.ro 
www.caritas-ab.ro |www.youngcaritas.ro | facebook.com/CaritasAB 
 
 

 

 

Ghid pentru concursul ”Tu ești schimbarea!” 

 

Vrei să ne ajuți? Poți să faci acest lucru 

 adună-ți prietenii 

 formați o echipă mai mică sau mai mare 

 descoperiți unde este nevoie de ajutorul vostru 

 faceți bine, ajutați oamenii 

 câștigați gadgeturi de echipă 

 

+++ NOUTATE +++ 

Contrar anilor precedenți, actiunea noastră Tu ești schimbarea! a devenit tematică. De 

acum încolo vom ajuta un anumit grup de oameni țintă. Sub egida acțiunilor voastre în 

acest an veți ajuta OAMENI VÂRSTNICI. 

 

Persoanele țintă sunt vârstnici care: 

 trăiesc în singurătate 

 trăiesc într-un habitat marcat de sărăcie 

 au o ocupație de bază care lasă de dorit 

 nu au de către cine să fie ajutați 

 au probleme de sănătate 

 întâmpină dificultăți în realizarea celor mai simple activități 

 

Cine poate să participe? 

În ediția a patra a programului nostru așteptăm implicarea grupurilor de tineri 

(colegi de clasă, cercuri de prieteni sau amici) cu vârsta între 15-25 ani care și-ar putea 

realiza ideile lucrând în echipă. 
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 Derularea concursului 

1. Înscrierea echipelor până la 29 octombrie, prin trimiterea formularelor completate și 

a pozelor echipelor la adresa de e-mail young.caritas@caritas-ab.ro. În cazul persoanelor  

minore din echipe este necesar acordul părinților. Formularul de înscriere și formularul 

pentru acordul părinților pot fi descărcate de pe pagina noastră. 

 

2. Întâlnirea de îndrumare Aceasta va avea loc în a doua săptămână a lunii noiembrie. 

La întâlnire se vor prezenta reprezentanții echipelor și vor fi întâmpinați de membrii 

Young Caritas. În cadrul acestei întâlniri vom vorbi despre chestiuni organizatorice,  

echipele vor primi pachetele de bază cu logouri, participanții pot pune întrebări și se vor 

stabili relațiile de mentorare.  

 

3. Realizarea activităților. Acestea se vor realiza în perioada 9 noiembrie – 7 decembrie. 

Se vor realiza fotografii sau scurte clipuri video despre activități. Membrii echipelor pot să 

aleagă un ”ambasador” pentru ideile lor, care simpatizează cu proiectul lor și care, în caz 

de nevoie, va finanța implementarea activităților.  

 

4. Mentorare În decursul organizării și implementării activităților, echipele pot cere 

ajutorul colaboratorilor Young Caritas în chestiuni de proiectare, organizare, contactare 

de instituții/persoane terțe. Pe parcursul concursului echipele se pot consulta cu mentorii 

prin e-mail, telefon sau față în față. 

 

5. Raport  Echipele vor întocmi rapoarte despre acțiunile realizate și le vor înainta 

organizatorilor, cel mai târziu până la 9 decembrie, ora 24:00. Vom prezenta activitățile 

echipelor pe pagina web Young Caritas. 

 

6. Prezentarea și premierea acțiunilor Aceasta va avea loc în perioada 10-21 decembrie 

în regiunile din care provin echipele. Echipele vor prezenta rapoartele întocmite într-un 

mod creativ (ppt, prezentări, fotografii, video etc.) în fața celorlalte echipe. 
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 Prezentarea acțiunilor desfășurate, premierea 

 
Echipele vor prezenta în fața celorlalte echipe rapoartele întocmite, împreună cu 

pozele/clipurile video realizate pe baza acțiunilor desfășurate. Prin schimbul de idei și de 
experiențe va crește motivația pentru realizarea a cât mai multor acţiuni de binefacere în 
viitor. 
 
Toate echipele care au desfășurat acțiuni vor primi un premiu.  Nu uitați că ideile apar 
mai ușor și sunt mai creative atunci când lucrați în echipă! 

 

Premiile: 

 programe de team building, obiecte personalizate și alte surprize 

 vă mulțumim că ne-ați ajutat, v-ați alăturat, ați fost puternici 

 satisfacția de a fi voluntarii noștri 

 

Pentru mai multe informații: 

www.youngcaritas.ro 

young.caritas@caritas-ab.ro 

 

sau contactați coordonatorul regional al programului: 

Gheorgheni: Varga Tímea-Beáta, 0735-735164, timea-varga@caritas-ab.ro  

Miercurea Ciuc: Tankó Gabriella, 0735-735168, gabriella.tanko@caritas-ab.ro 

Odorheiu Secuiesc: Molnár Szende, 0732-830171, szende.molnar@caritas-ab.ro 

Petroșani: Tatiana Coșer, 0721-789403, tatiana.coser@caritas-ab.ro  

Sfântu Gheorghe: 0735-735165  

Târgu Mureș: Tőkés Beáta, 0725-750528, beata.tokes@caritas-ab.ro  

Târgu Secuiesc: Kocsis András, 0735-735166, andras.kocsis@caritas-ab.ro  

 

 

 Dorim un brainstorming creativ și plăcut tuturor echipelor care vor să facă 

schimbare!  
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