
 
Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România 

cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149 

 

MINUTA CONSULTARE STANDARDE ÎN LUCRUL CU TINERII 

16.11.2018 -Timișoara 

 

În cadrul consultării din data de 16.11.2018 desfășurată la sediul Fundației Județene pentru 

Tineret din Timișoara în intervalul orar 17:00-19:30 și la care au participat reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul tineretului din Județele Timiș și din 

Arad a fost realizată o consultare ce a vizat 3 teme: 

 Standarde de securitate în lucrul cu tinerii 

 Principii de etică și standarde etice în lucrul cu tinerii 

 Standarde privind pregătirea lucrătorilor de tineret 

La consultare, din echipa de proiect au participat cei doi experți politici publice de tineret: Ioana 

Ipate și Irina Lonean 

 

Au fost atinse în discuție următoarele subiecte: 

 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 trei grupuri care au abordat pe rând temele propuse și având în vedere 

următoarele aspecte: 

- scopul unui cod etic și rolul unui astfel de cod 

- identificarea valorilor morale care stau la baza profesiei de lucrător de tineret 

/activităților de tineret 

- stabilirea unui set de standarde de conduită profesională 

- clarificarea responsabilităților și acțiunilor de tineret care vor rezolva în practică posibile 

conflicte/situații de natură etică 

- eliminarea  practicilor inadecvate/imorale care pot apărea în exercitarea activității de 

lucru cu tinerii 

 

A. Principii etice în lucrul cu tinerii despre care s-a discutat  în cadrul consultării 

 Principiul justiției sociale: asigurarea de egalitate de șanse privind accesul tinerilor la 

informații, servicii, resurse și participarea/implicarea acestora în procesul de luare a 

deciziilor 
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 Principiul demnității și unicității persoanei: lucrul cu tinerii presupune înlăturarea formelor 

de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex, orientare sexuală, varstă, convingeri 

politice/religioase, deficiență  fizică sau psihică  

 Principiul integritații: în lucrul cu tinerii se acționează cu onestitate și responsabilitate în 

concordanță cu misiunea și standardele profesionale ale lucrătorului de tineret 

 Furnizarea de servicii în beneficiul tinerilor 

 Respectarea confidentialității în lucrul cu tinerii  

 Aplicarea obiectivă și imparțială a reglementărilor legale și a normelor etice 

 

Standarde etice: 

 Asumarea  angajamentului  față de tinerii cu care se desfășoară activități prin acțiuni care 

să promoveze /asigure bunăstarea tânărului 

 Respectarea principiului autodeterminării ( tinerii sunt implicați în luarea deciziilor)  

 Furnizarea de servicii numai în contextul unei relații profesionale 

 

Pe parcursul discuției cu participanții în ceea ce privește standardele etice au fost identificate 

urmatoarele: 

 Necesitatea /nevoia ca tinerii voluntari să-și cunoască în detaliu drepturile și obligațiile, de a 

le fi explicate și detaliate înainte de începerea efectivă a programului de voluntariat; s-a 

propus ca pentru noii voluntari să fie organizate team-buildinguri/întâlniri astfel încât să aibă 

posibilitatea să se cunoască între ei, să fie pregătiți înaintea desfășurării evenimentelor, să 

experimenteze în practică ceea ce au de făcut înainte de semnarea efectivă a contractului de 

voluntariat 

 Necesitatea stabilirii unor limite, reglementarea relațiilor dintre persoanele care lucrează cu 

tinerii și aceștia, stabilirea unor limite ale relaționării, precum și interzicerea introducerii sau 

consumului de alcool, droguri, materiale pornografice în sediul instituțiilor și/sau organizațiilor 

neguvernamentale care derulează activități de tineret în timpul desfășurării respectivelor 

activități 

 Menționarea în scris printr-o clauză a interzicerii relațiilor sexuale între lucrătorul de 

tineret/coordonatorul de voluntari și tinerii beneficiari/voluntari 

 Nevoia formării profesionale inițiale a lucrătorilor de tineret pe partea de cod etic și 

deontologic 

 În activitatea sa lucrătorul de tineret să acționze ca un mentor pentru tinerii cu care 

desfășoară activități, să le transmită anumite valori morale, să stabilească limitele relației 

profesionale cu tânării 
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 Necesitatea unor întâlniri unu la unu între lucrătorul de tineret și respectivii tineri beneficiari 

din care să învețe metode care să-i ajute/sprijine să iasă din anumite situații, contexte în care 

se pot afla la un moment dat 

 

B. Ce acoperă standardele de siguranță în lucrul cu tinerii? 

 Cerințele pe care grupul este obligat să le pună în aplicare (de exemplu asigurarea) și 

persoanele pe care aceste cerințe le acoperă (adică voluntari și personal). 

 Nevoia ca lucrătorii de tineret să aibă grijă rezonabilă pentru sănătatea și siguranța 

proprie și pentru ceilalți. 

 Desemnarea unui anumit personal pentru anumite roluri (de exemplu, responsabilul 

pentru securitatea activităților, responsabilul PSI, responsabilul de prim ajutor) și 

detalierea responsabilităților pentru aceste persoane și asigurarea formării 

 O declarație privind consumul de băuturi / fumat / consumul ilegal de droguri pe perioada 

activităților de tineret. 

 Politici de protecție a copiilor în acord cu legislația națională 

 Utilizarea formularelor de consimțământ 

 Realizarea analizelor de risc pentru toate activitățile 

 Dezvoltarea unor modele pentru toate documentele necesare din punct de vedere legal și 

procedural 

 Verificarea periodică a sistemelor de siguranță, în special PSI și a altor echipamente de 

protecție dacă este cazul 

 Utilizarea unor proceduri determinate în caz de accident pentru fiecare participant, 

inclusive cunoașterea unor contacte de urgență pentru participanții la activități 

În ceea ce privește siguranța și securitatea în lucrul cu tinerii au fost identificate urmatoarele: 

 Nevoia asigurării siguranței emoționale a tinerilor astfel încat să nu se simtă marginalizați, 

discriminați, supuși abuzurilor fizice sau psihice 

 Necesitatea instruirii tinerilor cu privire la siguranța fizică și psihică 

 Nevoia ca lucrătorul de tineret să aibă o abordare imparțială, obiectivă în felul în care 

interacționează cu tinerii 

 Necesitatea desemnării unei persoane responsabile de asigurarea siguranței participanților 

în cadrul evenimentelor de tineret, preferabil aceștia să fie de ambele sexe, astfel încat atât 

tinerele cât și tinerii băieți să poată anunța/informa responsabilul /responsabila fără temeri  

dacă li se întâmplă ceva, dacă sunt victimele unui abuz fizic/emoțional/sexual 

 Necesitatea asigurării unor condiții de siguranță pentru tinerii care participă la diferite 

evenimente (a fost menționată slaba comunicare dintre organizatorii evenimentelor de tineret 

și instituțiile care asigură ordinea și siguranța publică) 
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 Folosirea debriefing-ului ca metodă de lucru pentru a afla dacă unui tanăr i-a fost lezată 

siguranța emoțională și luarea măsurilor astfel încât acest tip de lezări să nu se mai repete 

pe viitor, iar dacă se întâmplă să existe și o variantă clar trasată de rezolvare  

 

La finanul discuției au fost prezentate princiile orizontale ale POCA: egalitate de șanse și 

dezvoltare durabilă în contextul standardelor de lucru cu tinerii și al principiilor de etică discutate. 

La final concluziile consultării au for prezentate de experți participanților. 

 


