
Investește în viitor
Adolescența este o etapă critică în dezvoltarea copiilor spre vârsta 
adultă.
Și este subestimată.

În România, adolescenți de toate vârstele sunt abuzați în societate, în școală, și în familie, zi de zi.

Primul nostru efort în sprijinul lor este lansarea primei linii naționale de urgență pentru
adolescenți în situații de criză: 0800 070 YOU / 0800 070 968, în noiembrie 2019. 
În 2020, implementăm printr-un program pilot și primul centru fizic de consiliere psihologică 
și educațională gratuită în regim de urgență, dedicat exclusiv adolescenților și tinerilor din 
România. Centrul va funcționa în Strada Tache Ionescu 29, din București.

YOU. The Youth Project este un program complex de conștientizare, suport și educare la nivel 
național asupra vulnerabilităților individuale și colective ale generației tinere din România.
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DESPRE NOI
  

YOU este un program complex de suport și orientare personală și profesională 
pentru adolescenții și tinerii din România, îngrijit de asociația Varyafin.

În prezent, YOU.com.ro cuprinde:

O  platformă de jurnalism online în care tinerii pot contribui cu articole personale;

Un program de podcast-uri, cu emisiuni în care se pot implica direct;

Un panel de evenimente în licee și universități, și un HUB de workshopuri și întâlniri 
inspiraționale cu mentori, focusat pe crearea de oportunități și pe acces direct la resurse.



TARGET GROUP 
Adolescenți și tineri din București și de 

pe teritoriul României.

OBIECTIVE
Centrul YOU. intervine asupra 

violențelor mușamalizate la nivel 
social și instituțional, oferind tinerilor 
un spațiu în care să poată exprima 
probleme sensibile fără frica de a 
fi abuzați, și să poată primi suport 

specializat de la personal pregătit și 
calificat în lucrul cu vulnerabilitățile 

personale și colective ale acestei 
generații. 

MISIUNE
Centrul YOU. operează în regim de 
solidaritate cu centrele de criză din 
Uniunea Europeană ce facilitează 

ajutor gratuit și în timp real 
persoanelor aflate în situații acute 
și semi-acute de risc ce le pot pune 
în pericol viața, sănătatea mintală 
și fizică, contextul familial și social, 

educația și dreptul la liberă 
alegere. 

VALORI
Oferind tinerilor un loc în care să fie 
văzuți și ascultați așa cum au nevoie 
cu adevărat, mediem dialoguri care 
transformă subiecte inconfortabile 

în spații sustenabile și sigure.

Conform legislației din România, serviciile de consiliere din cadrul Centrului YOU sunt disponibile cu 
consimțământul părinților sau al unui tutore, în cazul tinerilor cu vârste sub 18 ani. 



SĂNĂTATEA MINTALĂ A ADOLESCENȚILOR DIN 
REGIUNEA EUROPEANĂ

Copilăria și adolescența sunt stadii de dezvoltare 
critice pentru sănătatea mintală și fizică. În aceste 
perioade, tinerii își dezvoltă structura de personalitate, 
cât și abilitățile de auto-control, interacțiune socială și 
învățare. 

Experiențele negative (acasă - cauzate de conflictele în 
familie, sau la școală - cauzate de hărțuire, de exemplu) 
au consecințe devastatoare asupra dezvoltării acestor 
capacități cognitive și emoționale intrinseci. 

Condițiile socio-economice în care copiii cresc au și ele 
un impact major asupra alegerilor și oportunităților de 
viață în adolescență și în vârsta adultă. 

În Europa, tulburările depresive și 
anxioase se află în top 5 cauze ale 

dificultăților trăite de copii și adolescenți. 
Suicidul este principala cauză a decesului 

între tinerii de 10-19 ani din țările cu o 
economie slabă sau medie din Europa și 

pe locul II în țările cu o economie puternică.

BACKGROUND



STATISTICI
• Violența fizică și abuzurile emoționale 

asupra copiilor și tinerilor adolescenți 
rămân în continuare un punct nevralgic 
în România. 

• În 2016, numărul de abuzuri de tip 
hărțuire, bullying, violenţă în familie şi 
discriminare, a crescut cu peste 45% 
faţă de anul precedent.

• România nu beneficiază încă de o 
legislaţie privitoare la violenţa în familie, 
cu atât mai mult asupra celei care se 
manifestă asupra copiilor.



PILONI DE IMPLEMENTARE

Centrul YOU

Centru de gestionare 
a situațiilor de criză, 

cu personal calificat și 
pregătit să disemineze 

și să opereze nevoi 
acute, cât și consiliere 

de mentenanță (walk in 
center)

Serviciu de chat gratuit 
(serviciu disponibil de 
oriunde din lume prin 
platforma you.com.ro)

Evenimente de 
informare, educare și 
training, realizate cu 

specialiști în psihologie, 
psihiatrie și social 

workers, cu participare 
gratuită pentru 

adolescenți și tineri.

Call center Toll-free 
(serviciu apelabil național 
și internațional - număr 
verde 0800 070 YOU/ 

0800 070 968)



PILONI DE 
IMPLEMENTARE

Call center Toll-free 
(serviciu apelabil național 

și internațional)

Orice adolescent sau tânăr care are nevoie 
să discute despre experiențele pe care le 
întâmpină, indiferent de severitatea lor, poate 
apela gratuit și fără să își dezvăluie identitatea 
linia YOU., unde intră în contact direct cu 
personal pregătit, la orice oră, care să îl asculte 
cu compasiune și să îi ofere suport imediat în 
situații critice. Durata unui apel nu este limitată 
ca timp, întrucât ne dorim ca beneficiarii 
acestui serviciu să se simtă ascultați, înțeleși, 
sprijiniți și îndrumați spre soluții care le pot, în 
primul rând, salva viața.



PILONI DE 
IMPLEMENTARE

Serviciu de chat gratuit*

În paralel cu linia telefonică, implementăm 
un serviciu de chat cu personal calificat 
în gestiunea situațiilor acute și cu grad 
moderat de risc, accesibil la orice oră pentru 
apelanții care nu sunt în situația în care pot 
vorbi telefonic cu un consilier.

* (serviciu disponibil de oriunde din lume 
prin platforma you.com.ro)



PILONI DE IMPLEMENTARE

Walk-In Center

WALK IN CENTER cu asistență 
profesională rapidă pentru traumele 
cauzate de: 

• Violență sexuală 
• Abandon 
• Violență emoțională și neglijență
• Bullying și alte forme de hărțuire
• Stalking și cyber stalking 
• Educație sexuală
• Identitate personală, sexuală și psiho-

socială
• Urgențe psihologice acute. 

Centrul de criză YOU. își propune 
să funcționeze în București ca un 
spațiu fizic de consiliere, mentorat și 
asistență specializată nevoilor acute ale 
adolescenților și tinerilor care au nevoie 
de suport, care se află într-o situație de 
criză cu care nu se pot descurca singuri, 
cu ajutorul familiei sau prietenilor, sau care 
prezintă riscul de a-și pune viața în pericol.

Serviciile centrului sunt gratuite și 
disponibile 365 de zile pe an. În situații 
acute, solicitanții de asistență pot 
veni direct la centru, fără programare 
prealabilă. Consultațiile se pot desfășura 
anonim, la cererea solicitanților.



PILONI DE IMPLEMENTARE

YOU. Hub: Evenimente și 
Workshopuri

Evenimente de informare, educare și training 
realizate cu specialiști în psihologie, psihiatrie 
și social workers, cu participare gratuită pentru 
adolescenți și tineri.

Alături de un panel de mentori în dezvoltare 
personală, business, arte, educație și știință, 
derulăm consecvent întâlniri pentru dezvoltarea 
personală și profesională a adolescenților și 
tinerilor, la care accesul este gratuit, în baza 
înscrierii prealabile și a locurilor disponibile. 
Înaintăm în 2020 alături de ei, și de mulți alții, cu 
miza că tinerii au nevoie să fie ascultați, înțeleși, 
ghidați, și, mai presus de toate, încurajați să 
își descopere, dezvolte și aplice aptitudinile 
naturale și pasiunile.



PERFORMANCE REVIEW ȘI CONFERINȚĂ DE PRESĂ
În acest moment, nu există studii care să releve numărul exact al adolescenților cu vârste între 13 și 21 
ani, care sunt afectați de abuz parental, instituțional și social, și care sunt nevoile și comportamentele lor 
exacte vizavi de o inițiativă de asistență gratuită pentru urgențe legate de viața lor personală. 

Vor exista două etape de evaluare și prezentare a rezultatelor proiectului, prin 2 studii de caz, pentru a 
determina performanța centrului YOU. și pentru a trasa noi direcții de implementare, și 2 conferințe de 
presă. 

Etapa 1: Martie 2020 - studiu preliminar și conferință de presă
Etapa 2: Septembrie 2020 - studiu avansat și conferință de presă

Coordonate performance review *realizate pe eșantionul de participanți consemnat în ianuarie 2020 și 
în August 2020 (jump to FORECAST pentru cifre)

• Profil age and gender
• Location 
• Current challenges
• Nevoi
• Ușurința cu care tinerii au apelat la un astfel de serviciu
• Riscuri
• Audience bias



MEDIA și PROMOVARE

ONLINE

  Content operations:
• Conținut dedicat în platforma 

You.com.ro 
• Social media advertising (canale 

proprii)
• Radio (canal propriu)
• Influencer marketing 

(parteneriate cu KOL)
• Interviuri cu KOL

OFFLINE

• Street advertising (print)
• Subway advertising (electronic) - 

campanie clipuri video 
• TV - apariții emisiuni 
• BTL - evenimente în licee, universități 

și huburi



YOU HUB - WORKSHOPURI ȘI EVENIMENTE

Investim în viitorul adolescenților și tinerilor prin mentorat. Din Septembrie 2019, îngrijim cu dedicare 
visele și pasiunile adolescenților și tinerilor printr-un program complex de workshopuri, cursuri și discuții 
libere la școala Victory of Art, în București. Alături de un panel de mentori în dezvoltare personală, 
business, arte, educație și știință, am derulat în T4 din 2019 48 de întâlniri pentru dezvoltarea 
personală și profesională a adolescenților și tinerilor, cu acces gratuit. 

 NOIEMBRIE 2019

4 întâlniri de promovare în licee și 
universități (1/săptămână, min. 100 

de participanți/întâlnire)  = 400 
participanți grupa 3 (test) 

DECEMBRIE 2019

4 întâlniri de promovare în licee și 
universități (2/săptămână, min. 

100 de participanți/întâlnire) = 400 
participanți grupa 4 (test)



MONITORIZARE ACTIVITĂȚI TRAFIC YOU.COM.RO
 
Cifre atinse la 31 decembrie 2019, conform raportului  Google Analytics

• 142,522 pageviews (întreaga perioadă)
• 63,867   unique pageviews (întreaga perioadă)
• 51,149   pageviews în luna Decembrie
• 45,972   pageviews în luna Noiembrie
• 32,997   pageviews în luna Octombrie (T0)
• 1.42%    bounce rate
• 156        email subscribers
• Unici:     7766, cu o rata de crestere de 22742%
• Articole publicate: 158

PREVIZIUNI TRAFIC SITE ESTIMATE PENTRU URMĂTOARELE LUNI: 

Estimăm creșteri semnificative în trafic în următoarele luni datorate activării în luna ianuarie 2020 a  
grantului Google în valoare lunară de 10.000$.



 MEDIA - DIGITAL MARKETING

Activări de content pe social media You.The Youth project  (frecvență lunară):

În Facebook Ads menținem 4 direcții:
• Promovarea platformei online și atragerea de vizitatori pe  platformă
• Promovarea postărilor care fac referire la website, costul per vizită este, în anumite scenarii, optim
• Promovarea comunității social media prin video
• Colectarea de adrese de email pentru email marketing

Ca targeting, optăm, în funcție de campanie, pentru: 
• Vârstă – ex: între 18 și 45 years pentru colectare adrese de email, sau 13-25 pentru content general
• Geolocation – doar orașele mari, doar București, sau întreaga Românie
• Interese și detalii personale:: married/single, cu copii sau nu, nivel de școlarizare, profesie, categorii de 

interese în funcție de vârstă



STATISTICI SOCIAL MEDIA

FACEBOOK
Număr postări (lunar): 103
Număr postări (zilnic): 2-5
Evenimente create: 14
Campanii social ads realizate: 40

Rezultate: 
People Reached 459,385
Post Engagements 67,057
Link Clicks 40,351
Page likes: 4,385
Page follows: 5,213
Audiența: 66% femei, 33% bărbați, 
segment prevalent de vârstă 18-24 și 25-
34 (78%), 13-17 (10%)INSTAGRAM

Număr postări (lunar): 109
Număr postări (săptămânal): 27
Număr stories: 232
Page followers: 420

Previziuni estimate pentru până la final de 
an (cifre aproximative):
Social: 50,000 likes

https://business.facebook.com/YouTheYouthProject/ad_center/?refSource=pages_manager_bar&section=all_promotions


YOU. PODCAST și TALKING WITH YOU. 

Coordonat de Alex Feher, YOU. Podcast propune o grilă de episoade cu tema antreprenoriat, 
dezvoltare personală, artă și cultură, precum și educație, invitând mentori și tineri la dialoguri 
deschise, inspiraționale, dedicate adolescenților.

YOU. Podcast a încheiat cu succes 2 sezoane la 31 decembrie 2019, și continuă în 2020 cu 
implicarea adolescenților și tinerilor din cadrul YOU. HUB și din afara sa. 

Talking with YOU. este emisiunea pilot în care, pe parcursul a 32 de înregistrări, adolescenții discută 
cu Alex Feher pe teme libere, legate de educație, vocație și dezvoltare personală. 

Estimat cifre 
ascultători la

Decembrie 2020: 
50.000



GRAFIC DE IMPLEMENTARE  

Proiect Termen de implementare

               Call center toll free 24/24 Noiembrie 2019

               Serviciu de chat gratuit 24/24 Decembrie 2019

               Centru de gestionare a situațiilor de criză Martie 2020

              Performance review și conferință de presă Martie 2020 și Septembrie 2020

               Evenimente de informare, educație și training În desfășurare 

               Podcast YOU În desfășurare 
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MANIFESTUL YOU. PENTRU ZIUA MONDIALĂ A BOLILOR 
RARE, 29 FEBRUARIE 2020 

Cel mai lung SMS din România este o inițiativă DHM și YOU. The Youth Project, creată 
cu sprijinul Varyafin pentru Fundația Copii în Dificultate.

Ziua Bolilor Rare 2020 va avea loc pe 29 Februarie, cea mai rară zi a anului.

Ne mobilizăm să atragem atenția asupra acestui moment important, printr-o campanie națională 
de donații pentru copiii afectați de boli rare. Misiunea noastră este să realizăm cel mai lung SMS din 
lume scris de către tineri și adresat adulților. Cu acest manifest colectiv, în care orice tânăr poate 
participa, mediem comunicarea inter-generațională pentru o societate mai bună.

Unim generațiile prin emoția scrisului, cel mai intim canal de comunicare, conexiune umană și 
aderență la comunitate – care sunt pilonii unei societăți prospere. 

Misiunea noastră este să realizăm cel mai lung mesaj colectiv din România adresat adulților de 
către tineri, până pe 29 februarie 2020. Prin acest demers, timp de 29 de zile, orice persoană din 
România poate dona 2 euro prin SMS pentru copiii români cu boli rare.

https://you.com.ro/celmailungmesajcolectiv/



Analiză SWOT

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

• Proiect emergent, unic în piaţă
• Spaţiu fizic central existent
• Proiect pilot deja dezvoltat
• Networking existent
• Necesar în actuala societate 
• Organizaţie existentă 
• Potenţiali parteneri implicaţi 

• Menţinerea constantă a bugetului 
necesar susţinerii organizaţiei

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

• Cercetare şi dezvoltare de noi 
proiecte cu aceeași temă

• Extindere la nivel naţional
• Implicarea parteneri corporate 
• Implicare persoane publice
• Creştere organică

• Implică investiţii financiare 
considerabile

• Convingerea publicului şi 
deschiderea la o astfel de 
iniţiativă

• Colaborarea cu instituţiile 
adiacente    (Poliție, Salvare etc.) 

• Recrutarea de personal calificat
• Potenţiali clienţi din diferite 

categorii de vârste 



BUGET



FORECAST



Promovarea sponsorilor în materialele de presă produse 
și distribuite (comunicat de presă, landing page 
You.com.ro, Radio You, campanie video pentru distribuție 
digitală și offline prin Social media afiliate proiectului)

IMPLICĂRII ÎN PROIECT
BENEFICIILE

Recunoașterea și promovarea sponsorilor pe platforma 
YOU

Posibilitatea facilitării de workshop-uri dedicate tinerilor 
cu mentori din companiile sponsor

Asocierea sponsorilor cu susținerea unei cauze cu impact 
social puternic

Posibilitatea de a facilita oportunități de internship 
(business) în cadrul companiilor sponsor, pentru audiența 
target (tineri studenți)

1

2

3

4

5



CUM SĂ TE IMPLICI 

• Donează  2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate 
salariilor și/sau veniturile din pensii completând Declarația 230 pana 
la 25 Martie 2020  

• Redirecționează 20% din impozitul pe profitul firmei tale
• Oferă sponsorizări în bani direct în contul organizației 
• Donează bunuri materiale (mobilier, echipamente IT, birotice, produse 

protocol etc.)
• Oferă servicii free of charge (utilități, consultanță, training etc.)
• Devino membru YOU.  (alege unul dintre pachete de Membership 

propuse mai jos)  
• Finanțează educația unui elev sau student prin compensarea unei 

burse de studii.



PACHETE MEMBERSHIP

MEMBERSHIP 
GOLD

MEMBERSHIP 
PLATINUM

MEMBERSHIP 
DIAMOND

1.250 € / lună 2.450 € / lună  3.350 € / lună

Accesul la o comunitate de peste 30.000 de tineri (liceeni și studenți) și adulți în 
cadrul celei mai mari campanii de
conștientizare și promovare a dezvoltării personale și profesionale pentru adoles-
cenți  în România

◉ ◉ ◉

Participare la conferința de presă pentru lansarea centrului YOU cu ambasadorii 
campaniei și jurnaliști + KOLs

◉ ◉ ◉

Invitații la evenimentele de campanie ◉ ◉ ◉

Prezența într-o campanie de interes național cu insert în revista Elle și ziarul Lib-
ertatea. 

◉ ◉ ◉

Publicitate pe paginile de Facebook You. The Youth Project, Varyafin, DHM Compa-
ny

◉ ◉ ◉

Comunicate de presă cu mențiunea statutului corespunzător pentru sponsor și 
inserția unui descriptor

◉ ◉ ◉

Plasare produse și activări în cadrul evenimentelor ◉ ◉ ◉

Menționare pe mapa de presă oferită la conferința de presă ◉ ◉ ◉

Inserare materiale și/sau obiecte promoționale în pungile de cadouri oferite invi-
taților la conferința de presă

◉ ◉ ◉

Menționare sponsori în video deschidere conferință de presă ◉ ◉ ◉



Roll-up în cadrul conferinței de presă ◉ ◉ ◉

Prezența siglei în materialele video difuzate prin social media ◉ ◉ ◉

Posibilitatea prezenței unei activări proprii la conferința de presă ◉ ◉ ◉

Branding dedicat în spațiul centrului YOU. din zona Piața Romană (rollup și/sau 
sigle partener)

◉ ◉ ◉

Mulțumiri publice în timpul conferinței ◉ ◉ ◉

Campanie specială pe FB (boost posting) (gold + platinum) ◉ ◉ ◉

Mențiunea în articole pe you.com.ro ◉ ◉

Menționare în spoturile audio de promovare a centrului YOU. (minim un canal 
radio) și în podcasturile YOU.

◉ ◉

Producție native ads pentru you.com.ro cu produsele sau serviciile sponsorului ◉ ◉

Realizarea unui workshop cu mentori din zona de business/HR/marketing/future 
skills din compania sponsor

◉

Concursuri cu produse sau servicii de la sponsor care vor crește engagement-ul pe 
pagină ușurându-ne modalitatea de a ajunge la publicul țintă căutat

◉

Conceperea și producția de proiecte speciale video sau gif în social media care 
prin dinamicitate atrage mai ușor publicul țintă și care, în final, ne vor oferi date 
importante legate de preferințele acestora.

◉

PACHETE MEMBERSHIP



www.you.com.ro
You. The Youth Project
you.theyouthproject
You Romania
linkedin.com/company/you-the-youth-project
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