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MINUTA CONSULTARE STANDARDE ÎN LUCRUL CU TINERII 

25.01.2018 – Iași 

 

În cadrul consultării din data de 25.01.2019 desfășurată la Iași, intervalul orar 15:00-17:30 şi la care au 

participat reprezentați ai organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul tineretului și 

organizațiilor studențești din Iași, precum și reprezentanți ai DJST Iași și profesori de liceu, a fost 

realizată o consultare ce a vizat 2 teme: 

● Standarde în lucrul cu tinerii outdoor 

● Standarde în lucrul cu tinerii în spațiul virtual 

La consultare din echipa de proiect au participat manager de proiect (Alina Pop), specialistul comunicare 

(Marilena Chiriță) și expertul politici publice de tineret (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 două grupuri care au abordat pe rând temele propuse şi având în vedere următoarele aspecte: 

- care ar trebui să fie regulile de urmărit în activitățile de tineret în aer liber / outdoor? 

- cum asigurăm spații outdoor sigure pentru tineri, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic? 

- care ar trebui să fie regulile de urmărit în interacțiunea dintre lucrătorul de tineret și tineri în 

spațiul virtual / online? 

- cum asigurăm spații virtuale sigure pentru tineri, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic? 

 

Concluziile discuțiilor au fost următoarele: 

A. în ceea ce privește lucrul cu tinerii outdoor: 

● este esențială informarea tinerilor cu privire la contextul și spațiul activităților, chiar dacă acest spațiu 

este deschis 

● este esențială evaluarea riscurilor specifice pentru fiecare tip de spațiu deschis și de activitate 

propusă, planificarea pentru siguranța tinerilor în raport cu riscurile identificate și informarea tinerilor 

în acord cu aceste riscuri 

● este fundamentală buna coordonare în echipa lucrătorilor de tineret care desfășoară activități cu 

tinerii outdoor și adaptarea mărimii acestei echipe la mărimea și profilul grupului de tineri cu care se 

lucrează 

● lucrătorii de tineret trebuie pregătiți / specializați pentru tipul de activități pe care îl desfășoară 

● ar fi util ca centrele de resurse pentru ONG și lucru cu tinerii să pună la dispoziția organizațiilor de 

tineri și de studenți resurse, inclusiv informații și asistență pentru dialogul cu autoritățile publice, în 
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special cele locale, mai ales în contextul solicitării aprobărilor pentru activități de amploare în spațiul 

public 

 

B. pentru orice tip de activitate cu tinerii 

 

 standardele de lucru cu tinerii ar trebui să includă prezența unei persoane specializate în lucrul cu 

tinerii la nivelul tuturor autorităților administrației publice locale (măcar la nivel de municipiu) 

 orice activitate de tineret trebuie bazată pe analiza nevoilor grupului țintă, ce se poate realiza în 2 

etape: 

o analiza nevoilor generale ale tinerilor – ca parte al unui proces de planificare strategică pentru 

acțiuni de tineret necesar atât la nivel de localitate sau județ, cât și la nivelul fiecărei 

organizații 

o analiza nevoilor specifice ale fiecărui grup țintă cu care se lucrează – de realizat de o manieră 

foarte simplă la începutul fiecărei activități 

 atât tinerii cât și lucrătorii de tineret au nevoie de un plan de dezvoltare cu o monitorizare atentă a 

progresului realizat prin activități de tineret, pentru a identifica și continua activitățile utile pentru 

dezvoltarea tinerilor și pentru a păstra nivelul de motivare necesar pentru continuarea acestor 

activități 

 lucrătorii de tineret trebuie să dezvolte la nivel excelent competențe de comunicare cu tinerii, atât 

online, cât și față în față. 

 

C. pentru lucrul cu tinerii în spațiul virtual 

 

 informarea tinerilor cu privire la regulile de conduită în spațiul virtual, inclusiv regulile privind 

gestiunea datelor personale și a imaginii, este esențială și cade în responsabilitatea lucrătorilor de 

tineret 

 spațiul virtual este un mijloc excelent de comunicare și motivare a tinerilor. Profilul tinerilor din 2018 -

2019 arată că aceștia nu pot fi motivați dacă li se oferă doar un rol pasiv în activități. Pentru a da 

posibilitatea tinerilor să se implice, instrumente digitale și disponibile online pot fi folosite pentru a 

transforma orice activitate într-un joc (gamification). 

 

La finalul discuției au fost prezentate principiile orizontale ale POCA: egalitate de șanse și dezvoltare 

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

 


