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În contextul în care în prezent, pe planetă trăiește cea mai
mai mare generație de tineret din istorie, toți ochii sunt îndreptați
spre aceasta și spre nevoile și problemele cu care se confruntă. Pentru
ca impactul pozitiv să fie resimțit la nivel individual, este necesar a
acționa la nivel local, prin implementarea de soluții sustenabile pentru
viitorul tinerilor.
Forumul Tinerilor din România promovează dialogul între
cei mai importanți actori sociali și implicarea tinerilor în procesul
de luare a deciziilor referitor la politicile de tineret. Ne propunem să
dezvoltăm în România un cadru deschis dezbaterilor și schimbului
de idei în rândul tinerilor, care să fie bazat pe evidențe și pe nevoile
reale ale acestora.
Această broșură pune în lumină nevoile și problemele cu
care tinerii se confruntă la nivel local, identificate în urma Caravanei
Naționale a Dialogului Structurat cu TINErii. Este necesar un dialog deschis și susținut între generația tânără și persoanele aflate în
poziții cheie de decizie, pentru a găsi soluții care să răspundă fidel la
problemele tinerilor români.
Publicația își dorește să deschidă drumul dezbaterilor constructive între Forumul Tinerilor din România și sectorul guvernamental și non-guvernamental, în scopul proiectării și implementării
de proiecte cu și pentru tineri.
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‘‘Ieșiți din zona de comfort! Faceți voluntariat, implicați-vă in comunitate, folosiți-vă de oportunitățile care vă stau la dispoziție! Doar așa puteți
să vă dezvoltați într-un mod armonios odată cu
comunitatea din care faceți parte!’’

Cătălin Pasăre Tobias

Ambasador al Dialogului Structurat cu TINErii
Județul Bistrița Năsăud
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FORUMUL TINERILOR

DIN ROMÂNIA
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Forumul Tinerilor din România este federaţia
neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce reprezintă 155
de organizaţii de tineret din România (6 naţionale şi 149 locale). Forumul Tinerilor din România a luat fiinţă la începutul
anului 2014 la iniţiativa a cinci organizaţii de tineret (Uniunea
Studenţilor din România, Federaţia Asociaţiilor de Basarabeni
din România, UN Youth România, Asociaţia Tinerilor Uniţi
şi Romanian Youth Sports Association), ca răspuns la nevoia
tinerilor de a-şi face vocea auzită în faţa decidenţilor politici,
autorităţilor locale şi naţionale, mediului de afaceri, partenerilor
sociali şi întregii societăţi civile.
Viziunea noastră este o lume în care tinerii îşi pot atinge
întregul potenţial, iar prin organizaţiile neguvernamentale
încurajăm, susţinem, implicăm şi reprezentăm tinerii din
România.

Participare
(mobilizare,
empowerment)

VALORI

Respect
pentru
diversitate şi
minorităţi

Inovare
Recunoaştere
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Egalitate

Nediscriminare

Obiectivele noastre:
1.
Stimularea participării democratice a tinerilor
2.
Cercetare în domeniul politicilor publice care vizează şi/ sau
influenţează viaţa tinerilor
3.
Elaborare de recomandări cu privire la politicile publice care
vizează şi/sau influenţează viaţa tinerilor
4.
Monitorizarea procesului de luare a deciziilor cu scopul de a promova drepturilor membrilor Forumului
5.
Ocuparea tinerilor pe piaţa muncii
6.
Incluziune socială

Domeniile prioritare de acțiune ale
Forumului Tinerilor din România:
1. Dialogul Structurat cu TINErii;
2. Educație pentru România: schimbarea paradigmei;
3. Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;
4, Turismul pentru tinerii europeni;
5, Sportul pentru TINEri – calea către un stil de viață sănătos.
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#Dialog structurat
Dialogul Structurat este un instrument folosit pentru
ca opinia tinerilor să fie luată în considerare în momentul
realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene.
Pentru a reuşi acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la
discuţii tinerii şi persoanele aflate în poziţii decizionale cheie.
Mai mult decât atât Dialogul Structurat implică şi segmentul
de consultări cu tineri şi organizaţiile de tineret şi este
implementat în cicluri de lucrări de câte 18 luni, cu o tematică
şi o prioritate comună, divizată în 3 rânduri de consultări.
Dialogul Structurat este, totodată, un instrument
folosit pentru implicarea activă a tinerilor în dezbaterile şi
dialogurile politice privind agenda europeană. Este o urmare
directă a Cărţii Albe a Tineretului şi consecinţă logică a
Pactului European pentru Tineret. Dialogul Structurat
contribuie la implementarea Planului D pentru Democraţie,
Dialog şi Dezbatere al Comisiei Europene.

Sursă foto: http://www.youthforum.org/
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#Context European

#Reţeaua de Ambasadori

Actualul ciclu de Dialog Structurat cu TINErii se
derulează în perioada Iulie 2014- Decembrie 2015, sub trioul Președințiilor Consiliului Europei, Italia, Letonia și
Luxembourg. Trio-ul definește obiectivele pe termen lung și
pregătește o agendă comună cu privire la principalele subiecte
și probleme, iar Consiliul va colabora în comun timp de 18
luni. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “Împuternicirea
tinerilor”, cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică.

Ideea Forumului Tinerilor din România de a crea și coordona o Rețea Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii este prima și singura inițiativă
de acest tip din țara noastră, fiind selectat astfel un grup
național de tineri, cu reprezentativitate în peste 80% dintre județele României. Ambasadorii trebuie să acționeze
la nivel local cu scopul de afla ideile și sugestiile tinerilor
și nu pentru a le reprezenta oficial interesele în fața
autorităților sau pentru a le rezolva problemele.

Dialogul Structurat își are originile în anul 2005, când
o Rezoluție a Consiliului Uniunii Europene a invitat Comisia
Europeană să dezvolte un sistem de dialog structurat cu tinerii,
organizațiile de tineret, experții pe problematici de tineret și
persoanele aflate în poziții de decizie la nivel public.

Punctual, rolul fiecărui Ambasador este de a organiza cel puțin
o consultare cu tinerii, la nivel local în județul său, în rural și în
urban și de a transmite la nivel național probleme identificate
și soluțiile propuse. Ambasadorii trebuie să acționeze la nivel
local cu scopul de afla ideile și sugestiile tinerilor și nu pentru
a le reprezenta oficial interesele în fața autorităților sau pentru
a le rezolva problemele. Dialogul Structurat este un prim pas al
rezolvării unei probleme, comunicarea plecând de la nivel local, ajungând la nivel central și apoi revenind la nivel local prin
intermediul acțiunilor concrete și al politicilor implementate la
nivel național sau european.

#GrupulNaționaldeLucru
Forumul Tinerilor din România este membru al Grupului
Național de Lucru privind Dialogul Structurat cu TINErii.
Grupul își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului
Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie
2015. În acest sens, Forumul Tinerilor din România va organiza
numeroase dezbateri cu tinerii, în diverse județe ale țării, pentru a
afla problemele reale ale acestora și pentru a centraliza soluțiile
și opiniile pe care tinerii le au cu privire la subiectele date.

Evenimentele din cadrul Caravanei Naționale mi-au demonstrat că tinerii au un potențial extraordinar, însă așteaptă un implus pentru a trece la acțiune.
Sunt de părere că astfel de evenimente sunt foarte importante pentru ca
tineri să conștientizeze importanța implicării lor active în societate.
(Sergiu Șerban- Ambasador al Dialogului Structurat
cu TINErii din Județul Neamț)
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#CaravanaNațională
Până în prezent, Forumul a
consultat prin evenimente
locale peste 1800 de TINEri din
rural și urban, elevi și studenți,
membri ai unor ONG-uri sau
NON-membri.
• 17 județe
• 30 de evenimente
• peste 1.800 de tineri

BH

Vatra Dornei, Dorna Cândreni, Broșteni, Crucea, Vicovu de SUS, Iacobeni (SV)
Oltenița, Com. Nana, Com. Chiselet (CL)
Armășești, Fetești și Urziceni (IL)
Roman și Ruginoasa (NT)
Iași (IS)
BT
SM
Slatina (OT)
MM
SV
Brașov (BV)
BN
IS
SJ
București (B)
NT
Sfântu Gheorghe (CV)
CJ

MS

HG
BC

AR

VS

AB
SB

TM

Sibiu (SB)
Botoșani (BT)
Bistrița & Beclean (BN)
Constanța (CT)
Turnu Măgurele (TR)
Râmnicu-Vâlcea (VL)
Craiova (DJ)
Târgoviște (DB)
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De ce o caravană națională a dialogului
structurat cu TINErii?

?

Pentru că ne dorim ca informația să
ajungă la cât mai mulți tineri români din toate
județele țării, indiferent dacă sunt din mediul
urban sau din mediu rural, dacă sunt membri ai
unor ONG-uri sau dacă se află sau nu în sistemul
educațional. Considerăm că toți tinerii sunt egali și trebuie să
beneficieze de acces la informații și oportunități. Numai printr-o generație tânără educată în spiritul responsabilității civice
putem genera impactul pozitiv de care România are nevoie.
Ce își propune caravana?
Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii
își propune să ajungă în toate județele României, pentru a se
întâlni cu tinerii din orașe și sate, în scopul de a le facilita acestora dialogul cu autoritățile locale, județene și naționale. Tinerii sunt un pilon cheie ale societății și trebuie educați în spiritul participării civice și al responsabilității. De asemenea, prin
caravană mijlocim accesul tinerilor la informații determinante
pentru dezvoltarea lor personală și profesională, prezentându-le diverse proiecte la care pot aplica sau livrând traininguri
diverse.
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‘‘În urma evenimentului organizat la Braşov
mi-am dat seama că tinerii care vor și aleg să se
exprime sunt auziţi! Mai mult decât atât, dacă
noi ne expunem problemele într-un dialog
constructiv, mediul local se va plia mult mai
eficient după nevoile noastre. Îmi doresc să mai
organizez o activitate de informare în mediul
rural, unde elevii nu au acces atât de uşor la
informaţii şi resurse, pentru a le oferi direcţii
concrete de acţiune.’’

Oana Zaharie

Ambasador al Dialogului Structurat cu TINErii
Județul Brașov
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#NevoiIdentificate
În urma celor 29 de dezbateri din țară, după consultarea directă cu
peste 1.800 de tineri, putem afirma faptul că tinerii se confruntă cu următoarele probleme:
Top 5 cele mai frecvente probleme și nevoi ale tinerilor, la nivel național:
1. Lipsa dialogului activ, structurat și periodic între tineri și autorităţi
2. Lipsa locurilor de muncă în comunitățile mici (municipii, comune)
3. Inexistența unui call de fonduri pentru dezvoltarea administrativă a
celor mai performante ONGuri
4. Lipsa de informare şi sprijin privind parcursul profesional pe care să-l
aleagă.
5. Programă școlară încărcată, necorelată cu nevoile elevilor/ studenților
și ale pieței muncii
Consider că evenimentul a avut
un impact pozitiv în rândul tinerilor, aceștia
fiind plăcut surprinși de oportunitățile oferite de activitățile
de voluntariat. În urma evenimentului am observat tineri care
și-au exprimat dorința de a se implica în societate, de a comunica cu autoritățile, de a își expune părerea nu doar într-un cadru
personal, ci și în fața unor persoane care îi pot ajuta să facă o
schimbare și de a rezolva evenimentele prezente din societate.
(Andreea Adăscăliței- Ambasador al Dialogului Structurat
cu TINErii din județul Botoșani)
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Privind însă strict comunitățile în care Caravana a ajuns,
menționăm următoarele nevoi:
Sibiu (SB)
1. Lipsa interesului pentru
promovarea și conservarea
clădirilor de importanță istorică
2. Lipsa recunoașterii stagiilor efectuate de studențești in străinătate
3. Lipsa stagiilor de formare
profesională pentru elevi

Comuna
Chiselet (CL)
1. Lipsa unui program de
consiliere în carieră pentru elevi
2. Programele de voluntariat
promovate insuficient
3. Lipsa unei farmacii și a
unui parc

Roman(NT)
1. Tinerii nu sunt
informați cu privire la
modalitatea în care funcționează
administrația locală și cum ar
trebui să aplice pentru o
finanțare de proiect.
2. Lipsa unui cinematograf
și a pistelor pentru
bicicliști

Urziceni (IL)
1. Lipsa unui loc
pentru desfășurarea
activităților sportive
2. Lipsa unui loc de recreere pentru
tineri, de tipul Centru de Tineret
3. Probleme de infrastructură, în
special privitoare la carosabil
Problema câinilor vagabonzi

Comuna
Ruginoasa (NT)
1. Lipsa unei săli de sport
pentru școala generală
2. Laboratoare lipsite de dotările
necesare
3. Lipsa de activități sportive
și educative extracurriculare

Turnu Măgurele (TL)
1. Rata abandonului
școlar în creștere
2. Tinerii nu își
cunosc drepurile
3. Lipsa locurilor de
muncă pentru tineri
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Ce așteptări au tinerii de la mediul politic?

corectitudine toleranță zero
față de corupție
includerea
tinerilor în implicare
procesul în promovarea
decizional responsabilității
civice

apropierea
de tineri

respectarea transparență
tuturor legilor decizională
țării

Cum își doresc să fie consultați de către organele de decizie
ale statului române/ de către autoritățile locale?
Constant
și structurat

Prin
intermediul unor
întâlniri
directe

implicare Prin
Prin dezbateri sesiuni semestriale
intermediul unor publice, oricând
de întâlnire cu repreformulare
zentanții localișiagenții
cetățenii
online
guvernamentali.
solicită
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#SoluțiilePropuseDeTineri
Programe de
job shadowing &
internshipuri în
instituțiile publice

Promovarea
activităţilor ONGurilor şi a altor
entităţi care oferă
tinerilor o alternativă
pentru petrecerea
timpului liber

Încurajarea
afacerilor
mici și a
celor de tip
SRL-D

Crearea unui
call de granturi
administrative
pentru ONGurile
performante

Dezbateri
periodice

Realizarea unor
ghiduri informative
şi orientative despre
carieră

Crearea unui
program de tip
*Capitala de Tineret
a României*

Organizarea de către
DJST-uri ale unor
gale de recunoaștere
a ONG-urilor și a
voluntarilor locali

Școli de vară,
seminarii
informative,
traininguri

Promovarea
unui stil de
predare care să
echilibreze partea
teoretică cu cea
practică

Actualizarea Legii
Tinerilor și
adoptarea unei Legi
a Internshipului

Crearea de Consilii
Locale ale Tinerilor și
sprijinirea lor de către
autoritățile locale
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Note to YOUth:

Ce am reușit să realizăm până la acest moment:
• Oferirea de consultanță și sprijin în vederea depunerii de
proiecte de tineret și sportive pe call-ul de proiecte al Ministerului
Tineretului, pentru organizații locale
• Petiție publică pentru sprijinirea unei trupe locale de teatru
• Crearea, pentru tinerii din Urziceni, a programului Primar
pentru o zi!
• Vizită de studiu pentru elevii claselor I-VIII la Primăria
Comunei Ruginoasa
• Lansare campanie de informare Mă informez și apoi acționez!
în Bistrița (BN) în urma nevoii identificate în cadrul Caravanei
• Colaborarea cu Primăria Municipiului Brașov în vederea
înființării unei Filiale a Forumului Tinerilor din România,
Primăria oferind spațiul pentru sediu.
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TINERILOR
DIN ROMÂNIA

Note to YOUth:

Dacă doriți să deveniți parteneri ai
Caravanei Naționale a Dialogului
Structurat cu TINErii, persoana de
contact este:
Eliza Chirilă- Project Manager
eliza.chirila@forumul-tinerilor.ro
0768 857 726

Contact:

#ForumulTinerilor
contact@forumul-tinerilor.ro
www.forumul-tinerilor.ro

Parteneri:
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Universitatea
Româno-Americană

www.facebook.com/forumultinerilor

