Deschiderea studioului audio Young Goldfish
Locul desfasurarii: Scoala pentru Deficienti de Vedere,
Organizator: Asociatia Young Goldfish

Asociatia Young Goldfish a inaugurat pe 3 aprilie 2012, ora 16.00 deschiderea studioului de
inregistrari audio la Scoala pentru Deficienti de Vedere din Bucuresti, realizat cu finantarea
Fundatiei The Body Shop prin proiectul "Urmeaza-ti visul!" Cu aceasta ocazie si in cadrul
saptamanii "Scoala Altfel", au fost inregistrate poezii si cantece ale copiilor, discursuri si
sfaturi motivationale, povesti de succes si interviuri ale celor care au dorit sa inspire tinerii,
realizate cu ajutorul specialistului in regie - film al Asociatiei Youn Goldfish - Tedy Necula.
Proiectul "Urmeaza-ti visul!" are ca scop facilitarea accesului la educatie a peste 200 de
copii si tineri, elevi si studenti, in special a celor cu deficiente de vedere prin inregistrarea de
carti si manuale in format audio si prin consiliere si orientare profesionala. Urmarim, astfel,
cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a tinerilor. Cautam parteneri, colaboratori
si voluntari pentru: -inregistrarea de manuale si carti educative pentru copii si tineri, -pentru
consilierea si orientarea profesionala, organizarea de Zile le Portilor Deschise in companii si
institutii pentru alegerea profesiei; -organizarea de cursuri de formare de abilitati de viata
independenta a acestora, - cursuri de comunicare si crearea imaginii personale pentru
cresterea sanselor de angajare, - activitati pentru cresterea stimei de sine si motivarea in
cariera. Asociatia Young Goldfish este formata numai din tineri voluntari cu experienta in
diferite domenii si urmareste consilierea, formarea si integrarea profesionala a tinerilor
SUSTINETI TINERII! Ei sunt cea mai importanta resursa a soocietatii noastre! "Imi doresc
sa fie cat mai multi tineri cares a fie sustinuti, sa li se puna la dispozitie instrumentele de
care au nevoie si sa li se creeze conditiile optime pentru a invata si a-si dezvolta potentialul
la maxim. Imi doresc sa promovam ca modele demne de urmat tinerii talentati si ambitiosi
care reusesc in viata si trec peste toate obstacolele cu zambetul pe buze; pentru ca toti
ceilalti sa spuna - "Daca tu poti, si eu pot!" Imi doresc sa fie cat mai multe persoane dintre
dumneavoastra care sa invete si sa indrume pasii unui tanar la inceput de viata pentru a
avea un loc de munca si a deveni independent, pentru a-si indeplini visul si pentru a munci
cu pasiune; sa devina omul potrivit si necesar la locul potrivit"- afirma Miruna Cardos,
Presedintele Asociatiei Young Goldfish

Despre Asociatia Young Goldfish
Asociatia Young Goldfish are ca scop consilierea, formarea si integrarea profesionala a
tinerilor. Detalii pe site-ul nostru www.youngoldfish.ro
Parteneri: www.cmbrae.ro www,dspb.ro www.ise.ro www.rombizconect.ro
www.projectevents.ro www.projectexpo.ro
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ASOCIATIA YOUNG GOLDFISH

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Scoala pentru Deficienti de Vedere, Austrului 33

