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MINUTA CONSULTARE STANDARDE IN LUCRUL CU TINERII 

18.10.2018 -- București 

 

În cadrul consultării din data de 18.10.2018 desfăşurata la Hotel Andy în Bucureşti în intervalul orar 16-19 şi la care 

au participat reprezentaţi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul tineretului din Bucureşti, 

Ilfov și Regiunea Sud Muntenia a fost realizată o consultare ce a vizat 3 teme: 

 Standarde si metode de lucru cu tinerii, pornind de la întrebările: ce consideră lucrătorii de tineret/ specialişti 

care lucrează cu tinerii că ar trebui să fie minim făcut, realizat în lucrul cu tinerii (informare oportunităţi, 

consiliere personal şi profesional, mentorat, reprezentare, etc)? Ce metode folosesc în lucrul cu tinerii si cu ce 

rezultate? Ce servicii au către tinerii din comunitate şi cu ce rezultate? 

 Nevoile pe care le au lucrătorii de tineret  pentru a iniţia şi susţine activităţi de lucru cu tinerii, pornind de la 

întrebările: Care sunt nevoile pe care lucrătorii de tineret le au pentru a iniția şi susţine activităţi de lucru cu 

tinerii? Care ar fi condiţiile în care şi-ar desfăşura activitatea aşa cum îşi propun? Ce anume îi împiedică? Cu 

cine ar putea lucra pentru a crea condiţiile mai bune? Cine ar putea sprijini şi cum? 

 Monitorizarea activităților de tineret, pornind de la întrebările: ce instrumente folosesc (dacă folosesc) pentru 

a monitoriza, măsura progresele tinerilor, impactul activităţilor? Care sunt obiectivele de dezvoltare pentru 

tinerii cu care interacţionează şi cum ajung să le îndeplinească, cum ştiu că le-au îndeplinit? 

 

Următoarele subiecte au fost abordate: 

 prezentarea proiectului, a liniei de finanțare și a organizațiilor beneficiare (beneficiar și parteneri) 

 prezentarea participanților 

 discuții pe subiectele supuse consultării după metodologia cafenelei publice, cu participanții împărțiți în două 

grupuri care au abordat pe rând: (1) nevoile lucrătorilor de tineret și (2) standardele care pot fi formulate și 

modalități de monitorizare a lucrului cu tinerii 

 prezentarea principiilor orizontale ale POCA: egalitate de șanse și dezvoltare durabilă în contextual 

standardelor de lucru cu tinerii 

 concluziile consultării 

 

Pe parcursul discuţiei cu participanţii în ceea ce privește nevoile pe care le au lucrătorii de tineret au fost 

identificate urmatoarele: 

 Lipsa spaţiilor de lucru pentru Centrele de Tineret 

 Necesitatea unui sprijin susţinut şi constant din partea autorităţilor locale; de exemplu, prin asigurarea unui 

spaţiu unde se pot desfăşura activităţi 
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 Identificarea instituţiilor publice şi/sau private unde îşi poate desfăşura activitatea lucrătorul de tineret 

(Fundaţii Judeţene de Tineret, Centre de Tineret ale DJST, organizaţii neguvernamentale, Biserica, aripa de 

tineret a Partidelor Politice, în penitenciar- secţia pentru minori) 

 Lipsa resurselor financiare pentru cheltuieli administrative şi pentru remunerarea lucrătorilor de tineret 

 Necesitatea unor programe de formare profesională şi /sau de perfecţionare, acestea fiind necesare în 

vederea realizării unui program de dezvoltare profesională pentru un lucrător de tineret 

 Nevoia de a avea o procedura de lucru bine definită 

 Necesitatea standardizării privind competenţele lucrătorilor de tineret  

 Lipsa unui cod etic/deontologic pentru lucrătorii de tineret 

 Necesitatea cunoaşterii nevoilor concrete pe care le au tinerii 

 Necesitatea de a se adapta la tehnologia informaţională şi la partea de social media cu care tinerii sunt în 

permanenţă conectaţi 

 

Pe parcursul discuţiei cu participanţii în ceea ce privește standardele în lucrul cu tinerii și monitorizarea 

activităților au fost propuse urmatoarele: 

 Este necesar ca standardele elaborate să asigure implicarea tinerilor în activități de la A la Z, adică de la 

planificarea activității până la evaluarea sa, iar acest lucru se poate asigura prin: 

o Continuitatea activității cu aceeași tineri (activitățile de tineret eficace nu se opresc la un singur 

eveniment în care sunt implicați tinerii) 

o Promovarea activităților pentru atragerea tinerilor în toate etapele 

o Colaborarea cu diferite instituții care țintesc și implică și ele tinerii, cum ar fi școlile 

o Dezvoltarea de strategii locale și organizaționale de tineret care să asigure continuitatea și 

concentrarea activităților pentru îndeplinirea unor obiective specifice. O atenție specială trebuie 

acordată și faptului că tinerii trebuie implicați și în dezvoltarea streategiilor despre care vorbim. 

 Este necesară standardizarea mai bună a competențelor și parcursului de pregătire a tinerilor 

 Alte elemente care ar putea fi standardizate în activitatea de tineret: 

o Ciclul de activitate (pentru orice tip de activitate, acest element vizează și asigurarea implicării tinerilor 

și continuitatea activităților) 

o Abordarea activităților deschise și separate a celor dedicate 

o Siguranța în activitățile de tineret 

o Etica pentru lucrătorii de tineret și pentru relațiile dintre participanți 

o Sistemele de monitorzare (colectare de dovezi) pentru: 

 Nevoile tinerilor 

 Progresul tinerilor 

 Calitatea activităților realizate 

 În discuție s-a abordat și problema posibilității de a standardiza condițiile de lucru cu tinerii. 


