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Dialogul Structurat cu TINErii – formulă europeană de succes ce trebuie extinsă!
În perioada 6-8 noiembrie 2015, va avea loc la București Gala Națională a
Dialogului Structurat cu TINErii, eveniment organizat de Forumul Tinerilor din România,
în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului.
Forumul Tinerilor din România își propune cu această ocazie să recunoască într-un
cadru oficial entuziasmul și eforturile depuse de către tinerii implicați, dar și să îi motiveze în
a continua consultările. În acest scop, vor fi premiați Ambasadorii care au avut un impact
major în facilitarea participării tinerilor în viața comunității din care provin, precum și
partenerii care au ajutat la organizarea evenimentelor la nivel local.
Rețeaua Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii, creată și
coordonată de Forumul Tinerilor din România, reprezintă mecanismul prin care este
promovat Dialogul Structurat ca instrument care aduce împreună la masa discuțiilor tinerii și
persoanele aflate în poziții decizionale cheie la momentul elaborării politicilor de tineret.
Această inițiativă este prima și singura de acest tip din țara noastră, fiind selectat astfel un
grup de tineri, cu reprezentativitate în peste 80% din județele României. Rețeaua
definește un spațiu al responsabilității sociale, al cetățeniei active, al oportunităților de
dezvoltare și al implementării de proiecte în parteneriat.
Forumul Tinerilor din România face parte din Grupul Național de Lucru, ce își
desfășoară activitatea în coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie
2014 – decembrie 2015, pe perioada trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene
asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. În calitate de membru al acestei formațiuni,
Forumul va canaliza atenția celor 100 de tineri prezenți către prioritatea trio-ului,
„Împuternicirea tinerilor”, accentul fiind pus pe garantarea drepturilor tinerilor şi
sprijinirea participării acestora la viaţa democratică.

www.forumul-tinerilor.ro

„Aceste zile vor fi dedicate diseminării rezultatelor obținute în cadrul Caravanei
Naționale a Dialogului Structurat cu TINErii și vor facilita conturarea unei viziuni asupra
extinderii procesului. Astfel, urmare a unei analize obiective, critice și eficiente a activității
Rețelei de Ambasadori, vom configura o nouă strategie și un nou plan de acțiuni.
În actualul context în care tinerii din România strigă că doresc să participe la
viața democratică, inclusiv la elaborarea politicilor care au un impact direct asupra lor,
extinderea procesului de Dialog Structurat cu TINErii ar însemna o asigurare a realizării
acestui deziderat. Cerem extinderea Dialogului deoarece atunci când spunem politici în
domeniul tineretului ne referim atât la muncă, antreprenoriat, participare, voluntariat cât și la
educație (atât formală cât și non-formală), cultură, sport, sănătate și incluziune
socială.” declară Radu PETRARIU, Președinte Forumul Tinerilor din România.

Forumul Tinerilor din România reprezintă platforma națională neguvernamentală, apolitică,
non-profit, în domeniul tineretului, ce reunește 165 de organizații din întreaga țară. Viziunea
Forumului este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile
neguvernamentale încurajăm, susținem și reprezentăm tinerii din România.
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