
 

 

IMPLICAREA TINERILOR CU POSIBILITĂŢI REDUSE ÎN PROCESUL 

DE LUARE A DECIZIILOR 
 

Descriere 

 

Participarea şi includerea socială a tinerilor cu 

oportunităţi reduse constituie o prioritate la nivel 

european. Consiliul European a cerut Statelor Membre şi 

Comisiei Europene să acorde prioritate acestor categorii 

de tineri, în conformitate cu prevederile Strategiei de la 

Lisabona, cu măsurile Pactului European pentru Tineret şi 

cu strategiile naţionale pentru participarea tinerilor. 

Viziunea Uniunii Europene este susţinută şi de cea a 

Consiliului European, care reafirmă în Carta Europeană 

Revizuită pentru Participarea Tinerilor în Viaţa Locală şi 

Regională că tinerii sunt cetăţenii prezentului şi nu doar 

cetăţeni ai viitorului şi acesta este motivul pentru care 

aceştia ar trebui să aibă acces la toate formele de 

participare în societate. 

 

Scop  

Scopul proiectului este să întărească participarea tinerilor 

cu posibilităţi reduse la viaţa din comunitatea lor şi să îi 

ajute pe aceştia să îşi atingă potenţialul maxim prin 

activităţi de voluntariat şi participare activă. 

 

 

 

Obiective: 

 Identificarea şi analizarea 

nevoilor pentru participarea 

tinerilor cu oportunităţi 

reduse la viaţa democratică, 

cu ajutorul tinerilor voluntari 

din toate cele trei ţări 

partenere; 

 Recunoaşterea şi aprecierea 

experienţelor de participare la 

nivel local ale tinerilor cu 

oportunităţi  reduse în toate 

cele trei ţări partenere în 

proiect; 



 Întărirea democraţiei participative în cele trei ţări prin realizarea unui schimb de 

experienţă şi prin educaţie non-formală cu tineri, autorităţi publice şi societatea civilă; 

 Dezvoltarea unor procedure şi ghiduri pentru întărirea capacităţii asociaţiilor de tineret de 

a acţiona pentru îmbunătăţirea participării tinerilor cu oportunităţi reduse; 

 Promovarea voluntariatului ca formă de participare prin care tinerii cu oportunităţi reduse 

vor fi împuterniciţi să acţioneze în interesul lor; 

 Dezvoltarea de modele şi instrumente pentru diferite categorii de actori implicaţi în 

participarea tinerilor care pot fi folosite şi de alte grupuri de tineri cu oportunităţi reduse 

şi includerea acestora într-un Toolkit; 

 Promovarea cooperării la nivel european în domeniul participării tinerilor cu oportunităţi 

reduse, prin crearea unei reţele între participanţii implicaţi în proiect.  

 

Durată 

septembrie 2011 – octombrie 2012 

 

Activităţi: 

 

 

 

 

 

Etapa de pregătire Etapa de implementare Etapa de evaluare şi follow-

up 

Strategia şi metodologia 

pentru analiza de nevoi 

Analiză de nevoi despre 

necesităţile de participare ale 

tinerilor cu oportunităţi reduse 

Întâlniri de follow-up 

Întâlnire pregătitoare Întâlniri locale Lansarea toolkit-ului despre 

participarea tinerilor cu 

oportunităţi reduse 

Selecţia şi formarea 

voluntarilor 

Seminar internaţional Diseminarea rezultatelor 

 

Beneficiari direcţi în România şi Italia 

 20 tineri voluntari 

 240 tineri cu oportunităţi reduse 

 6 experţi responsabili la nivel local şi regional 

 240 tineri care acţionează ca şi multiplicatori 

 16 tineri cu oportunităţi reduse care participă la seminarul internaţional 

 

Rezultate: 

 

Realizarea unui Studiu despre nevoia de participare la viaţa democratică a comunităţii 

tinerilor cu oportunităţi reduse. Cercetarea a fost efectuată în România și Italia și s-a adresat 

populației cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani din zonele rurale. Prezentăm mai jos câteva din 

concluziile studiului la nivel național: 

1 septembrie – 

31 decembrie 

2011 

1 ianuarie – 31 iulie 

2012 

1 august –    31 

octombrie 2012 



 Majoritatea persoanelor intervievate consideră că participarea înseamnă implicarea în 

activități (pe baza întrebării “Ce crezi că înseamnă participarea?” (întrebare deschisă) 

 Participarea este asimilată cel mai des cu acțiunea de a vota  

 Acțiunea care naște cele mai mari confuzii cu privire la identificarea sa ca o formă de 

participare este ”a lua parte la simulări ale modului în care funcționeză autoritățile locale”  

 Cei mai importanți actori în participare sunt considerați a fi profesorii și părinții  

 Școlile, tinerii, profesorii și părinții sunt actori cu cel mai important rol în participarea 

tinerilor  

 Aproape 70% dintre tinerii intervievați nu au fost implicați într-o activitate extra-scolară.  

 Principala structură reprezentativă a tinerilor în școli este ”Consiliul Elevilor”  

 Cei mai mulți dintre tineri consideră că iau parte la deciziile care se iau în clasă 

 Cei mai mulți dintre tineri nu au fost niciodată implicați în proiecte dezvoltate de 

autoritățile locale  

 Tinerii consideră cu nu sunt repezentanți la nivelul autorităților locale  

 

 Cei mai mulți dintre tineri nu știu de existența activităților dezvoltate de ONG-uri în 

comunitățile lor  

 Cei mai mulți dintre tineri nu au fost niciodată implicați în activități dezvoltate de ONG-

uri  

 Tinerii cred că ONG-urile sunt interesate să implice tinerii în activitatea lor  

 Tinerii consideră voluntariatul o activitate/inițiativă prin care sunt de folos comunității 

fără sa fie plătiți  

 Doar 26% dintre tinerii intervievați au făcut voluntariat  

 În topul motivelor pentru care tinerii fac voluntariat se află dorința acestora de a fi de 

ajutor pentru ceilalți  

 Majoritatea tinerilor nu au făcut voluntariat pentru nu au avut informații despre astfel de 

oportunități sau nu au avut timp  

 Internetul este considerat principala cale de comunicare cu tinerii  

 

 

Seminarul internaţional 

Seminarul internaţional s-a 

desfăşurat în perioada 15-22 

iulie. Din România au fost 

selectaţi 9 tineri participanți în 

proiect, cu vârste cuprinse între 

17 şi 24 de ani, iar din Italia au 

participat 7 tineri cu vârste 

cuprinse între 23 şi 30 de ani. 

Seminarul a constituit un prilej 

pentru schimbul de experienţe şi 

bune practici între două ţări, 

între tineri, autorităţi locale şi 

societate civilă. 

 

 



Întâlniri de follow-up 
Întâlnirile de follow-up au avut loc în luna octombrie, atât în România, cât și în Italia. În fiecare 

țară au fost organizate câte 4 întâlniri de follow-up, la care au participat peste 240 de tineri din 

categoriile cu oportunitati reduse incluse in grupul țintă în fiecare țară. Întâlnirile au fost 

susținute de tinerii participanți la seminarul internațional care au prezentat și distribuit Toolkit-ul 

produs în cadrul proiectului, precum și rezultatele acestuia, multiplicând astfel propria experiență 

de participare.  

 

Toolkit – participarea tinerilor cu oportunităţi reduse 
Toolkit-ul reprezintă principalul instrument de diseminare a rezultatelor proiectului, dar şi un 

instrument de lucru pentru tinerii, factorii de decizie şi toţi cei care au beneficiat direct sau 

indirect de acest proiect. Toolkit-ul a fost publicat în luna septembrie 2012 şi a fost dezvoltat cu 

scopul de a contribui la înţelegerea principalelor concepte legate de participarea tinerilor şi de a 

propune acţiuni care pot fi implementate de tineri, autorităţile locale şi asociaţi de tineri, care să 

contribuie la creşterea participării tinerilor cu oportunităţi reduse. Conţinutul Toolkit-ului 

reprezintă exclusiv munca tinerilor şi a factorilor de decizie implicaţi în proiect, din România şi 

Italia.  

Structura Toolkit-ului: o scurtă introducere în care se explică cum şi de a fost creat acest Toolkit, 

un capitol dedicat Programului Tineret în Acţiune, care să îi facă pe tineri conştienţi de 

oportunităţile pe care acest Program le oferă, un capitol dedicat proiectului „Implicarea tinerilor 

cu oportunităţi reduse în procesul de luare a deciziilor”, prezentat ca bună practică cu putere de 

exemplaritate la nivelul european, o scurtă prezentare a categoriilor de tineri cu oportunităţi 

reduse, un capitol dedicat principalelor concepte legate de participarea tinerilor, de procesul de 

participare şi de procesul de luare a deciziilor şi un capitol dedicat Strategiei de creştere a 

oportunităţilor de participare ale tinerilor cu oportunităţi reduse, strategie elaborată de tinerii din 

Italia şi România în cadrul întâlnirii locale.  

Conţinutul Toolkit-ului a fost redactat în limba engleză şi tradus în limbile română şi italiană, 

astfel încât el să fie accesibil tuturor tinerilor din cele două ţări implicate în proiect, precum şi 

altor tineri interesaţi de creşterea oportunităţilor de participare ale tinerilor cu oportunităţi reduse. 

Toate cele trei versiuni au fost incluse într-o singură publicaţie, tipărită în 600 de exemplare şi 

disponibilă în toate cele trei limbi în format electronic.  

 

Emisiuni radio dedicate proiectului 

Au fost realizate 5 emisiuni radio pentru promovarea proiectului cu sprijinul Societății Române 

de Radio. Acestea au vizat: 

 Prezentarea proiectului, de ce a apărut acest proiect, programul Tineret în Acţiune, 

implicarea partenerilor, intervenţii telefonice din partea partenerilor din Italia 

 Rezultatele studiului 

 Aspecte şi rezultate de la prima întâlnire locală 

 Aspecte şi rezultatele ale seminarului internaţional 

 Impactul proiectului, diseminare si follow-up 

   

Co-finanţat de  

Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.3 Proiecte pentru Democraţie 

Participativă 

 



Aplicantul principal 

Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, România 

 

Parteneri 

 Consiliul Judeţean Ilfov, România 

 Arci Nuova Associazione Comitato Provinciale Chieti, Italia 

 Informagiovani Vasto, Italia 
 


