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Furnizarea serviciilor publice în statele membre ale Uniunii Europene
Serviciile publice pot fi încadrate în mai multe categorii în funcție de motivul pentru
care ele devin servicii publice:
i.

ii.

iii.

În unele cazuri este vorba despre servicii prin care autoritățile publice asigură o
funcționare a societăților pe care le administrează, asigurând nivelul de control
necesar pentru a face conviețuirea cetățenilor posibilă, așa cum sunt serviciile
de evidență a persoanelor, emitere și gestionare a unor acte, urbanism, apărare
și ordine publică.
În alte cazuri (de exemplu o parte dintre utilitățile publice: alimentarea cu
apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale,
termoficarea) serviciile publice sunt „monopoluri naturale”, mecanismele
pieței nefuncționând satisfăcător pentru a permite furnizarea lor la un preț
rezonabil pentru toți cei care au nevoie de ele.
Nu în ultimul rând unele dintre seviciile publice sunt servicii de complexitate
mare, pe care piața le poate oferi doar la prețuri prohibitive pentru cei mai
mulți dintre cetățeni. Pe de altă parte, aceste servicii reprezintă instrumentul
de asigurare a unor drepturi fundamentale ale cetățenilor, existând, așa cum
am subliniat, un acord larg cu privire la faptul că autoritățile publice trebuie să
susțină aceste servicii: serviciile de urgență, serviciile de sănătate, serviciile de
învățământ.

În timp ce serviciile din prima categorie nu sunt aproape niciodată cedate de
autoritățile publice către privați, serviciile din a doua și a treia categorie pot fi
externalizate sau privatizate, cu condiția existenței unor reglementări stricte și a
realizării unui control eficient al livrării acestor servicii.
Există o mare varietate în modul de furnizare a serviciilor publice în statele membre
ale Uniunii Europene, influențată de organizarea administrativă a acestora, de gradul
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de descentralizare din fiecare dintre statele membre și de gradul de privatizare
prezent în statele membre în ceea ce privește furnizarea serviciilor publice.
Din punct de vedere teoretic un serviciu public poate fi oferit:






de la nivel central
de la nivelul entităților federale, în cazul statelor federale
de la nivel regional, în cazul statelor în care regiunile reprezintă entități
administrative, nu doar statistice
de la nivel departamental
de la nivel local (municipal)

În cazul serviciilor publice furnizate la nivel regional, departamental sau local trebuie,
de asemenea făcută diferența între:



serviciile publice furnizate deconcentrat – de către instituțiile guvernamentale
de la nivelul central care sunt reprezentate în teritoriu
serviciile publice furnizate descentralizat – de către autorități publice care se
bucură de autonomie locală și o libertate relativă în organizarea și finanțarea
livrării serviciului public respectiv, în limitele și la nivelul de calitate, de acces,
de transparență etc. definite de legislația națională (sau definită la nivelul
entității federate)

Atât guvernul central, cât și instituțiile deconcentrate, cât și cele descentralizate pot
furniza direct sau indirect servicii publice, astfel:



furnizarea directă a serviciilor publice se realizează prin furnizori publici
furnizarea indirectă a serviciilor publice se realizează prin:
o externalizare către o entitate privată deținută sau controlată de o
instituție publică
o externalizare către o entitate selectată prin achiziție publică
o acreditarea unor furnizori privați pe baza unor reglementări privind
procesul de furnizare și calitatea serviciilor publice
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În cele mai multe dintre cazuri, pentru servicii publice de complexitate mai mare,
atât atunci când sunt furnizate direct, cât și atunci când sunt furnizate indirect de
instituțiile publice, autorități separate de reglementare și control asigură:






reglementări privind procesul de furnizare a serviciului
reglementări privind limitele minime de calitate ale serviciului
reglementări privind modul de taxare a serviciului, dacă este cazul unei taxări
aplicate cetățeanului-consumator
acreditare, dacă este cazul
monitorizare și control periodic al modului de furnizare al serviciului.

Reglementarea și controlul pot fi realizate de aceeași autoritate, dar cel mai adesea
sunt realizate de autorități separate, între care o comunicare trebuie asigurată pentru
a asigura perfecționarea reglementărilor pe baza monitorizărilor și controalelor
realizate.
Adesea referirea la servicii publice include:









Apărarea națională
Justiție
Servicii de urgență (pompieri, ambulanță etc.)
Servicii de ordine publică
Evidența populației
Emiterea și gestionarea pașapoartelor
Emiterea și gestionarea permiselor de conducere și a documentele de
înregistrare a vehiculelor
Servicii de utilități publice:
o Alimentare cu apă și canalizare
o Alimentare cu energie electrică
o Alimentare cu gaze naturale
o Termoficare
o Salubrizare
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Servicii sociale
Servicii de asigurare a locuințelor, în general corelative serviciilor sociale
Urbanismul și planificarea teritoriului, inclusiv amenajarea și amenajarea
spațiilor comune pentru comunități
Servicii de transport în comun
Servicii de învățământ, incluzând predarea, dar și întreținerea școlilor și
asigurarea accesului la educație
Servicii de sănătate de diferite feluri
Servicii de poștă
Servicii de telecomunicații
Servicii de radio și televiziune
etc.

O parte din serviciile publice pot fi descrise de asemenea ca fiind bunuri publice
(utilizarea lor de către un utilizator nu le consumă și nu îi exclude pe alți utilizatori de
la acestea), dar cele mai multe dintre ele sunt servicii nu pot fi oferite la niveluri de
acces și calitate mulțumitoare pentru cei mai mulți dintre cetățeni de către piața
liberă.
Serviciile de apărare și cele judiciare sunt întotdeauna administrate la nivel național,
ele fiind de esența statului modern. De asemenea, în totă Europa, serviciile care țin
prin natura lor de comunicații la distanță sunt administrate de regulă la nivel național
sau al entităților federate în statele federale. Este cazul serviciilor de poștă,
telecomunicații, radio și televiziune, transport pe distanțe lungi (inter-regional) și
transportul bunurilor de utilitate publică (gaze naturale, energie electrică).
Din rațiuni ce țin de legătura lor directă cu infrastructura și caracteristicile geografice
locale, serviciile de urbanism și planificarea teritoriului, serviciile de distribuție de
utilități publice (apă și canalizare, termoficare, salubrizare), serviciile de asigurare a
locuințelor, serviciile de transport în comun locale sunt asigurate la nivel local, de
municipalitate sau la nivelul unor asocieri de municipalități. Acestea din urmă sunt din
ce în ce mai mult încurajate în state care nu au trecut prin reforme administrativ-
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teritoriale de limitare a numărului de localități (prin comasarea lor) așa cum s-a
întâmplat în Estonia, de exemplu. Astfel, în vederea asigurării eficienței furnizării
serviciilor care depind de condițiile geografice și infrastructurale locale, dar care au o
eficiență de scară dovedită (sunt mai eficiente dacă sunt furnizate la o scară mai
mare), asociațiile intercomunitare sunt puternic încurajate în Franța și în alte state cu
sisteme administrative similare.
De asemenea, în cazul serviciilor de utilități publice (atât cele administrate la nivel
local, cât și cele administrate la nivel național sau regional, incluzând rețele de
transport pe distanțe lungi), mai mult decât în toate celelate cazuri de servicii
publice, externalizarea serviciilor publice de utilități este larg răspândită.
Serviciile publice pentru tineri sunt din acest punct de vedere într-o situație
deosebită. Ele pot fi considerate atât de interes naţional și organizate la nivel
central, cât și de interes local și descentralizate. De asemenea, serviciile pentru
tineri pot fi furnizate atât de autorități, cât și de către mediul privat, în special de
către organizații neguvernamentale de și pentru tineret. Vom arăta în cele ce
urmează că private din perspectiva serviciilor publice activitățile de tineret sunt
un hibrid. Acestea au avantajul că un număr mare de actori este interesat de
furnizarea lor, dar și dezavantajul că, în lipsa unei bune organizări și standardizări
a activităților se obține un nivel și o calitate neunitară a serviciilor și activităților
disponibile pentru tineri disponibile pe teritoriul țării.
Se ridică, de regulă, două probleme cu privire la standardizarea serviciilor
descentralizate:
a) echilibrul dintre reglementare și grija guvernului pentru asigurarea calității și
autonomia locală, cu riscul suprareglementării unor elemente
b) dificultatea de a fixa ținte minime pentru indicatori, dată fiind varietatea mare
a condițiilor de furnizare a serviciilor
Soluțiile utilizate pentru a depăși aceste probleme includ:
A. standardizarea operațională, a procesului de oferire a serviciilor publice
(transparență, accesibilitate, simplificare – prin one stop shops)
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B. ghiduri pentru dezvoltarea standardelor și indicatorilor de performanță la
nivel local (Italia)
C. evaluări periodice privind performanța serviciilor publice – chiar fără să
existe standarde: benchmarking explicit sau implicit (Italia, Irlanda)
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Tipologia standardelor de calitate și cost utilizate pentru furnizarea serviciilor publice
către cetățeanul consumator/utilizator
Standardele privind serviciile sunt văzute ca moduri de îmbunătățire a serviciilor. În
ceea ce privește serviciile publice, în toate statele europene în care sunt dezvoltate
(în diferitele lor forme), standardele de calitate au drept scop îmbunătățirea modului
de furnizare și/sau rezultatele serviciilor respective.
Pe de o parte, standarde privind costurile sunt dezvoltate pentru a permite atât
decontarea costurilor realizate de un furnizor de servicii publice din bugetele publice,
cât și recuperarea costurilor atunci când nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru
includerea serviciului în categoria celor publice. Pe de altă parte, standardele privind
costurile permit furnizorilor de servicii publice să-și eficientizeze activitatea până la
momentul la care costurile reale ajung la nivelul costurilor standard sau devin mai
mici decât acestea.
Niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene nu au sisteme unitare,
centralizate, bazate pe o metodologie comună de standardizare a modului de
furnizare a serviciilor publice. În statele membre din Europa Centrală și de est se
poate observa o preocupare mai mare pentru standardizare. De asemenea, în unele
dintre aceste țări (cum sunt Bulgaria și România sau unele dintre țările baltice) se
poate identifica și o preocupare pentru a dezvolta un sistem unitar de standardizare.
Cea mai vizibilă inițiativă în acest sens a fost dezvoltată în Bulgaria, dar nu a fost
implementată până în prezent.
Există două tipuri principale de standardizare de calitate pentru serviciile publice:
A. Standarde operaționale cu privire la aspecte furnizarea serviciilor publice
B. Standarde cu privire la calitatea rezultatelor furnizării serviciilor
Din prima categorie de standarde fac parte și sistemele de standarde de calitate
utilizate internațional sau la nivel european: ISO, CAF etc., dar și sistemele de carte
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ale cetățenilor/carte de servicii publice larg răspândite în Europa și sistemele de
recunoaștere a calității serviciilor (Costumer Service Excellence Standards – Marea
Britanie, Référentiel Marianne – Franța).
A doua categorie se întâlnește mai rar în Uniunea Europeană. Cel mai adesea
standarde de calitate pentru rezultatele serviciilor publice livrate sunt definite la
nivelul fiecărui furnizor de servicii în parte, iar atingerea unui prag minim de calitate
se poate realiza prin intermediul unor mecanisme de tip benchmarking, care duce la
comparații între comunități și furnizori și care are potențialul de a motiva eforturi
pentru îmbunătățirea calității serviciilor.
În situația serviciilor publice furnizate direct, la ghișeul/biroul public (servicii de tip
front office), cum sunt serviciile de preluare și prelucrare a unor întrebări și solicitări,
de emitere și eliberare a unor documente, avize, permise etc., cele două tipuri de
standarde se suprapun.

Cartele de servicii
Unul dintre cele mai răspândite moduri de standardizare a serviciilor publice sunt
cartele de servicii, elaborate într-un număr mare de țări după un model inițiat în
Marea Britanie. Cartele de servicii reprezintă standarde declarate și publicate de
furnizorii de servicii publice, standarde pe care cetățenii utilizatori sunt îndreptățiți
să le aștepte și să le ceară. Prin aceasta cartele de servicii sunt moduri de a crește
accesul la servicii publice și transparența procesului administrativ de furnizare a
serviciilor publice, moduri de a motiva furnizorii de servicii publice să-și crească
performanțele și de a asigura răspunderea furnizorilor de servicii publice pentru
situațiile în care standardele minime de calitate nu sunt atinse.
După modelul britanic, elaborat în 1991, cartele au fost văzute ca fiind „pseudocontracte” încheiate de furnizorii de servicii publice cu cetățenii-contribuabiliutilizatori de servicii publice, în această triplă calitate a acestora. În toate cazurile
însă, cartele de servicii se referă în primul rând la standardele privind furnizarea
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serviciilor, fixând condițiile minime de acces (fizic, mijloace de comunicare, timp de
așteptare și livrare, acces lingvistic etc.), transparență (informare) și corectitudine în
livrarea serviciilor.
Cartele de servicii sunt în prezent răspândite în Irlanda și sunt utilizate în mai multe
state europene, inclusiv în Bulgaria. În cele mai multe dintre statele membre nu sunt
obligatorii și nici atunci când sunt obligatorii, ca în cazul bulgar, nu sunt utilizate la
nivelul tuturor furnizorilor de servicii publice.
Prin natura lor cartele de servicii nu țin cont de nivelul la care serviciul este furnizat
și, acolo unde sunt formulate și utilizate, sunt asumate atât de furnizori de servicii
publice la nivel central, cât și de furnizori de servicii publice la nivel local.
Cartele pot include standarde „soft”, de tipul: „fiecare cetățean va fi tratat cu
respect în cel mai scurt timp posibil”. Dar aceste standarde nu sunt suficiente dacă nu
sunt dublate de standarde „hard”, de tipul: „cererea oricărui cetățean va fi preluată
în maximum 15 minute”.
De regulă cartele cetățenilor sunt formulate fie din perspectiva cetățeanului (de tipul:
„Veți primi un răspuns în maximum 2 săptămâni de la depunerea cererii”) sau prin
referire la cetățean în relația cu furnizorul de servicii publice (de tipul: „Fiecare
cetățean va primi un răspuns la cererea sa în maximum 2 săptămâni”). Cartele nu
formulează standarde prin referire la procesul administrativ, de tipul: „98% dintre
cereri vor fi procesate în maximum 2 săptămâni”, dar ele se bazează pe plafoane
fixate de această manieră și care sunt monitorizate și evaluate periodic. În cazul
irlandez această evaluare se realizează o dată la 2 ani, atunci când planurile de
acțiune sunt refăcute.
Modelul irlandez oferă un forte bun exemplu cu privire la rolul cartelor de servicii și a
standardelor formulate în cadrul acestor carte, respectiv îmbunătățirea serviciilor,
deoarece standardele cresc odată ce activitățile dintr-un plan sunt implementate și un
prag minim de calitate este atins.
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Standardele de referință
Standardele de referință sunt, în unele cazuri, cum este cel francez, dezvoltări ale
cartelor de servicii publice, menite să asigure o aplicare unitară a principiilor de bună
guvernare formulate de cartele de servicii.
Standardele de referință permit unei autorități externe o verificare a îndeplinirii lor,
spre deosebire de carte care sunt declarative și se bazează exclusiv pe automonitorizare și auto-evaluare din partea instituțiilor care le formulează. Pe baza
verificării externe, realizate la cererea furnizorului de servicii publice, autoritatea de
verificare emite un „certificat” sau permite afișarea unei „etichete” care să certifice
calitatea serviciilor. Furnizorul de servicii publice este supus unor verificări periodice
pentru a-și păstra „eticheta”.

Indicatorii de performanță
Indicatorii de performanță sunt parte dintr-un proces mai larg de asigurare a calității
în administrația și serviciile publice. Indicatorii de performantă ai serviciilor publice
încurajează măsurarea și evaluarea periodică a calității, oferind repere măsurabile și
comparabile (de-a lungul timpului – longitudinal și între instituții – transversal) pentru
a genera rezultate concludente ale evaluărilor și pentru a motiva astfel instituțiile
furnizoare de servicii publice să-și îmbunătățească serviciile.
i de performanță sunt formulați în trei moduri, astfel:
a) indicatori și ținte de performanță referitoare la procesul de furnizare a
serviciului public sunt formulate la nivel național cu privire la operațiunile pe
care acesta le presupune și mai ales asigurarea accesului cetățenilor utilizatori,
a informației de care aceștia au nevoie și a transparenței necesare pentru
asigurarea responsabilității. Acest tip de indicatori însoțesc adesea standarde
de referință, cum este Référentiel Marianne (în cazul anumitor angajamente).
De asemenea, aceste standarde sunt prezente în state cu mai mare grad de
centralizare administrativă, cum este Malta.
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b) Indicatorii de performanță sunt formulați la nivel național, în timp ce țintele
de performanță sunt stabilite la nivelul fiecărui furnizor de servicii publice,
pe baza listei de indicatori formulată uniform pentru toți furnizorii. Acest mod
de stabilire a indicatorilor de performanță se utilizează în cazul serviciilor
publice descentralizate, în Italia, Franța, Danemarca, Suedia etc.
c) Indicatori de performanță sunt formulați la nivelul fiecărui furnizor de
servicii publice, în raport cu un plan de acțiune pentru îmbunătățirea
serviciului public. Este cazul indicatorilor formulați în Irlanda, pentru
implementarea planurilor de acțiune bianuale care însoțesc cartele de servicii
conform sistemului prezentat mai sus în acest raport. Este, de asemenea, cazul
mai multor servicii publice din Belgia.

Benchmarking și indicatori comparativi
În țările nordice (Danemarca, Suedia), în Franța, în Italia, Irlanda, Olanda etc. s-au
dezvoltat sisteme de benchmarking sau de comparații extinse, pe baza unor
indicatori comuni, între localități. În cadrul acestor comparații sunt incluși și
indicatori privind calitatea (procesul de furnizare și rezultatele) serviciilor publice.
Comparația se face fie prin auto-completarea, de către fiecare localitate a unor baze
de date disponibile online (Italia), fie prin anchete realizate de organizații ale
autorităților locale (Irlanda), fie prin publicarea periodică a unor rapoarte statistice
de către institutele naționale de statistică (țările nordice).
Astfel dezvoltat, instrumentul este utilizat pentru motivarea îmbunătățirii
performanței în unele localități. De asemenea, benchmarking-ul este util pentru a
identifica cele mai bune practici, cele care dau cele mai bune rezultate în ceea ce
privește indicatorii de performanță și pentru a investiga mai departe care sunt
mecanismele utilizate pentru a asigura această performanță crescută. Mai departe
aceste practici pot fi preluate, adaptate și replicate.
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Tinerii și politica de tineret în Uniunea Europeană
Nivelul european
Tinerii reprezintă resursa absolut necesară de care fiecare societate are nevoie pentru
a-şi asigura funcţionalitatea. Cel puţin la nivelul Uniunii Europene ,,a venit timpul ca
tineretul să fie considerat ca forţă pozitivă în construirea Europei, nu ca problemă de
administrat în nume propriu şi trebuie să li se ofere tinerilor mijloacele necesare să îşi
exprime ideile şi să le confrunte cu idei similare ale celorlalţi participanţi la
societatea civilă”.1
Articolul 165 din TFUE prevede acțiuni ale Uniunii Europene care să încurajeze
dezvoltarea schimburilor de tineri și a celor de animatori socioeducativi, adică
lucrători de tineret, și, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
participarea tinerilor la viața democratică din Europa. Articolul 166 permite UE să
pună în aplicare o politică de formare profesională pentru a sprijini și completa
acțiunile statelor membre. Acesta atribuie Uniunii sarcina de a facilita accesul la
formarea profesională și de a încuraja mobilitatea instructorilor și a stagiarilor, în
special a tinerilor.
Dincolo de aceste articole, copiii și tinerii profită de politicile UE din alte domenii,
precum educația, formarea profesională și sănătatea, sau de politicile legate de
drepturile și protecția copiilor și a tinerilor.
Politica de tineret presupune un parteneriat între trei actori: politicienii – cei care au
puterea legitimă în formularea şi aplicarea politicilor în domeniu, lucrătorii de tineret
– reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret – aflaţi în contact
permanent cu beneficiarii acestor politici şi specialiştii în domeniul politicii de
tineret.2 Chiar dacă la nivel european a existat permanent tendința de prioritizare a
1

Cartea Albă a Comisiei Europene – Un nou elan pentru tineretul Europei, p .3.
Sorin MITULESCU – Cercetător principal – Direcţia de Studii şi Cercetări pentru Problemele Tineretului,
Interviu realizat pe 11 martie 2008.
2
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participării tinerilor, la nivel național, în acest domeniu, statele membre sunt direct
responsabile pentru transferul politicilor și priorităților europene.
Uniunea Europeană propune acţiuni menite să permită statelor membre să-şi
coordoneze mai uşor eforturile care vizează accesul tinerilor la educaţie şi la piaţa
muncii, totodată urmărind implicarea acestora în societate. Strategia Comisiei
subliniază în mod special importanţa educaţiei informale, a voluntariatului şi a
formării profesionale pe piaţa locurilor de muncă. Comisia Europeană recunoaşte
importanta unui dialog periodic cu tinerii, deveniţi o resursă care trebuie valorificată,
mai ales in condiţiile actuale de îmbătrânire demografică, care pot afecta dezvoltarea
socio-economică la nivel european.
În Europa, în anii `70, munca de tineret şi politicile în domeniu aveau un caracter
predominant naţional, accentul fiind pus pe creşterea capacităţii organizaţionale a
structurilor care activează în domeniul tineretului şi pregătirea liderilor şi a
lucrătorilor de tineret, iar începând cu anii `90 prioritatea mutându-se pe cooperare
internaţională, pe analiza impactului politicilor de tineret şi consultarea societăţii
civile în elaborarea şi implementarea politicilor de tineret, pentru a obţine o mai bună
cunoaştere şi înţelegere a generaţiei tinere. Încă de la început, principalul obiectiv al
muncii de tineret a fost acela de a oferi tinerilor oportunităţi reale pentru a-şi
construi propriul viitor, susţinându-i, astfel, în procesul de integrare în societate şi în
cel de tranziţie la viaţa adultă.
Din punct de vedere formal, la nivelul statelor europene, statutul persoanelor care
lucrează cu tinerii cunoaşte variaţii semnificative, în sensul că, pe de o parte, sunt
state în care acesta poarta numele de „youth worker”, cum ar fi United Kingdom,
Olanda, Danemarca, Germania, dar şi state în care acesta apare cu denumiri precum
„social animator”, „social worker” (Franţa, Polonia etc.) şi, pe de altă parte, sunt
state, cum este şi cazul României, în care persoanele care lucrează cu tinerii, din
structurile administrative sau sectorul neguvernamental, sunt încadrate în posturi care
nu exprimă, prin denumirea pe care o poartă, specificul activităţii desfăşurate, astfel
încât şi beneficiarilor direcţi să le fie clar care sunt specialiştii la care ar putea apela
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cu încredere. Chiar dacă în România din 2012 este reglementată ocupația „lucrător de
tineret”, aceasta nu este încadrarea administrativă pentru personalul Direcțiilor
Județene pentru Sport și Tineret, care reprezintă statul la nivel local și organizează
activități de tineret. Pe de altă parte, în administrația locală nu sunt angajați
lucrători de tineret. Ocupația este mai populară în rândul organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret.
Viitorul Europei depinde de tineri și eforturile Uniunii Europene de a prioritiza
participarea tinerilor. În acest context se dezvoltă mai mult și politici naţionale de
tineret în statele membre. Existența unei politici naționale de tineret determină, în
același timp, angajamentul guvernului față de acest segment și angajamentul
practicienilor – lideri și lucrători de tineret pentru obținerea rezultatelor scontate prin
programe și politici. Pusă în practică prin documente și programe, politica națională
de tineret trebuie să îndeplinească cinci criterii de bază: acoperire geografică și
socială, cooperarea între toți factorii interesați, competența celor care o aplică și
formarea lor specifică, planificarea costurilor și claritatea obiectivelor. (Denstad,
2009) În plus, coerența politicii de tineret și eficiența sa determină considerarea
tineretului ca resursă, nu ca problemă de rezolvat și este singurul mecanism prin care
se poate asigura trialogul – autorități, cercetare, tineret și poate determina apariția
ulterioară a unui corp critic de cetățeni, cetățeni activi în viața comunității. (Hart,
1997)
În 2009 Comisia Europeană prin noua strategie în domeniul tineretului, pentru
perioada 2010-2018 (OJ C 311, 19.12.2009, p. 1–11), stipula clar rolul tineretului,
nemaifiind considerat o categorie problematică, ci resursa necesară menținerii și
dezvoltării constructului European. Obiectivele generale ale strategiei sunt crearea
unui număr mai mare de oportunități și a unei mai mari egalități de șanse pentru
tineri în educație și pe piața forței de muncă și promovarea cetățeniei active, a
integrării sociale și a solidarității în rândul tinerilor. Sunt prevăzute inițiative în opt
domenii de acțiune: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și
antreprenoriatul, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile voluntare,
incluziunea socială, tineretul și lumea și creativitatea și cultura.
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Politica europeană de tineret, prezintă etape ușor identificabile și clar adaptate
necesităților evoluției constructului european. Cu instrumente și politici destinate
reducerii problemelor economice și sociale cu care se confruntau tinerii, în anii 80, se
trece la o etapă marcată, mai degrabă, de nevoia de furnizare a unor instrumente
care să determine participarea tinerilor, în anii 90 și început de 2000. Din 2013
accentul a căzut de portretizarea acestui grup ca resursă pentru dezvoltare, resursă
ce are nevoie de instrumente care să îi permită educația și formarea. Evoluția
constructului european a fost clar pusă la încercare, de efectele crizei economice și
sociale, începând cu anul 2008 și mecanismele care pot să continue evoluția sunt clar
determinate de participarea unui corp de cetățeni care, pentru a contribui la
procesele democratice, are nevoie scheme care să permită dezvoltarea individuală,
prin dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor.
Activitățile din cadrul strategiei se organizează în cicluri de trei ani. Pentru cel mai
recent ciclu, din perioada 2016-2018, Consiliul a identificat șase obiective principale:
(1) o mai mare incluziune socială a tuturor tinerilor; (2) o mai mare participare a
tuturor tinerilor la viața democratică și civică în Europa; (3) facilitarea tranziției
tinerilor de la adolescență la vârsta adultă, în special în ceea ce privește integrarea
pe piața forței de muncă; (4) acordarea de sprijin pentru sănătatea și bunăstarea
tinerilor, inclusiv pentru sănătatea mintală; (5) contribuții la abordarea provocărilor și
a oportunităților erei digitale pentru politica în domeniul tineretului, pentru
activitățile pentru tineret și pentru tineri; și (6) contribuții la valorificarea
oportunităților și a provocărilor pe care le reprezintă creșterea numărului de migranți
și de refugiați tineri în Uniunea Europeană.
Lansată în 2010, Strategia Europa 2020 se concentrează asupra tinerilor și se axează
pe mai multe obiective, printre care reducerea abandonului școlar timpuriu, creșterea
procentului tinerilor absolvenți și dezvoltarea unui pachet cuprinzător de inițiative
politice în domeniul educației și al ocupării forței de muncă. Printre acestea se
numără programul de mobilitate profesională „Primul tău loc de muncă EURES”, care
facilitează plasarea forței de muncă în toată Europa.
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În comunicarea sa din mai 2018 intitulată „Implicarea, conectarea și responsabilizarea
tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret” (COM(2018)0269), Comisia a propus să
se acorde o atenție deosebită următoarelor domenii de activitate:
-

promovarea participării tinerilor la viața democratică și civică;

-

conectarea tinerilor din Uniunea Europeană și din afara acesteia pentru a
promova angajamentul voluntar, mobilitatea în scop educațional, solidaritatea
și înțelegerea interculturală;

-

sprijinirea capacitării tinerilor prin intermediul calității, al inovării și al
recunoașterii activităților de tineret.

Programe europene pentru tineret
Uniunea Europeană susține tinerii prin mai multe programe în care se acordă finanțare
actorilor guvernamentali, dar mai ales neguvernamentali pentru activități de tineret
care să încurajeze dezvoltarea tinerilor atât pe linie formală, pentru angajare, cât și
non-formal, pentru dezvoltare personală și socială armonioasă.
A. Programele de finanțare relevante ale UE
1. Erasmus+
Erasmus+ conține un capitol special privind tineretul, pentru care s-au alocat
aproximativ 2,1 miliarde EUR. Obiectivele sale specifice sunt: (1) îmbunătățirea
nivelului de competențe și aptitudini fundamentale ale tinerilor; promovarea
participării la viața democratică în Europa și pe piața muncii, a cetățeniei active, a
dialogului intercultural, a incluziunii sociale și a solidarității; (2) promovarea
îmbunătățirii calității activităților de tineret; (3) completarea reformelor în materie
de politici la nivel local, regional și național și sprijinirea dezvoltării unei politici
pentru tineret care să fie bazată pe cunoștințe și pe date concrete; și (4) consolidarea
dimensiunii internaționale a activităților pentru tineret și a rolului lucrătorilor și al
organizațiilor pentru tineri ca structuri de sprijin pentru aceștia.
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Erasmus+ sprijină în mod direct Serviciul european de voluntariat. Serviciul european
de voluntariat este menit să ajute tinerii să petreacă o perioadă de timp în afara țării
lor, participând la proiecte de voluntariat. Acest sistem de învățare non-formală este
certificat în toată Europa prin intermediul instrumentului de recunoaștere Youthpass.
Programul Erasmus pentru tineri antreprenori, desprins din programul Erasmus+, le
permite antreprenorilor în devenire să învețe din experiența unor antreprenori care
conduc mici întreprinderi în alte țări participante.

2. Erasmus 2021-2027
În propunerea sa pentru noul program Erasmus 2021-2027 (COM(2018)0367), Comisia
recomandă dublarea bugetului la 30 miliarde EUR în perioada de programare 20142020 și alocarea a 3,1 miliarde EUR pentru tineret. Unul dintre obiectivele propunerii
este acela de a promova o identitate europeană prin intermediul experienței de
călătorie DiscoverEU, care va oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul și
diversitatea culturală ale Europei. Printre beneficiarii programului se vor număra
elevii și studenții din învățământul superior, dar și stagiarii și lucrătorii de tineret.

B. Alte inițiative ale UE
1. Garanția pentru tineret
În aprilie 2013, Consiliul a adoptat o recomandare privind instituirea unei Garanții
pentru tineret (JO C 120, 26.4.2013, p. 1–6). Aceasta reprezintă un angajament istoric
pentru a garanta că tinerii primesc o ofertă de calitate pentru un loc de muncă,
pentru formare sau studii complementare în termen de patru luni de la pierderea
locului de muncă sau de la terminarea studiilor. Deși statele membre trebuie încă să
pună în aplicare și să finanțeze această politică, cofinanțarea UE este deja disponibilă
pentru regiunile în care rata de șomaj a tinerilor este de peste 25 %, prin intermediul
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unei linii bugetare specifice, al inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor și al Fondului social european.

2. Corpul european de solidaritate
Corpul european de solidaritate (CES) este o inițiativă lansată de Comisia Europeană
în decembrie 2016. Această inițiativă le permite tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de
ani să desfășoare o activitate de voluntariat sau să lucreze în cadrul unor proiecte în
țara lor de origine sau în alte țări. Un număr total de 72 000 de tineri s-au înregistrat
până în prezent, iar 7 000 dintre aceștia sunt implicați în mod direct în activități de
solidaritate. În august 2018, Comisia a invitat părțile interesate să prezinte idei
privind noi proiecte în cadrul inițiativei. Un total de 44 milioane EUR a fost alocat din
bugetul UE pentru proiectele selectate, care vor fi deschise tuturor tinerilor din
Europa, dar nu numai. La 11 iunie 2018, Comisia a publicat propunerea sa privind
Corpul european de solidaritate pentru perioada de după 2020, alocând 1,26 miliarde
EUR pentru a permite unui număr de aproximativ 350 000 de tineri să participe la
activități de solidaritate (COM(2018)0440).

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consliul Europei
Politica Uniunii Europene în domeniul tineretului a fost permanent influențată și de
politica Consiliului Europei în acest domeniu, instituție ce vine cu un cadru ideal al
participării tinerilor la procesul decizional, prin existența structurii de comanagement, asigurată de Consiliul Consultativ pe Probleme de tineret, Consiliu ce
are drept egal de vot în cadrul definirii cadrului și priorităților în domeniul tineretului.
Participarea tinerilor, în cadrul Consiliului Europei este garantată de Carta europeană
a participării tinerilor la viața regională și locală (1992), Cartă ce sugerează
autorităților locale să furnizeze tinerilor mecanisme de participare în procesul
decizional fie direct, fie prin intermediul liderilor de tineret.
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Dacă la nivelul Consiliului Europei participarea tinerilor devine prioritate încă din anii
90, Uniunea Europeană vine relativ târziu cu documentul care marchează prioritizarea
participării tinerilor ca sector distinct – Carta Albă a Tineretului (2001). Acest
document deschide cadrul esențial pentru participarea tinerilor, definind conceptul de
dialog structurat – prin imaginarea unor cadre de dialog între tineri și autoritățile
publice și la nivel local și regional.
În 1998 a fost lansat Parteneriatul pentru tineret dintre Uniunea Europeană și Consiliul
Europei. Acesta se bazează pe principiul unei implicări echilibrate a instituțiilor
partenere în ceea ce privește prioritățile politice, managementul, finanțarea și
vizibilitatea. Scopul general este de a stimula sinergiile între activitățile orientate
spre tineret ale celor două instituții, lucrând pe teme de interes pentru ambele
instituții și pe teme care justifică o abordare europeană comună. Activitățile
parteneriatului pentru tineret UE-CoE abordează nevoile tinerilor și domeniul mai larg
de tineret, inclusiv factorii de decizie, experții guvernamentali, cercetătorii în
domeniul tineretului, practicienii de tineret și organizațiile de tineret. Acoperirea
geografică cuprinde statele membre ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei și
alte state semnatare ale Convenției culturale europene, precum și țările vecine din
sudul Mediteranei.
Comisia Europeană și Consiliul Europei sunt principalii actori ai parteneriatului UE-CE
pentru tineret. De asemenea, sunt implicate mai multe entități, cum ar fi Forumul
european al tineretului, Agențiile naționale ale programului Erasmus+ al Comisiei
Europene (, Centrele de Resurse SALTO, ERYICA și Eurodesk, precum și partenerii
guvernamentali (CDEJ) și neguvernamentali ai Consiliului Europei (Consiliul
consultativ), ministerele responsabile cu problemele de tineret din statele membre și
organismele de cercetare. Activitățile de parteneriat beneficiază, de asemenea, de
experiența acumulată de către centrele europene de tineret de la Strasbourg și
Budapesta și Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei de la Lisabona. Toate deciziile
sunt luate în comun de către cele două instituții partenere în cadrul Consiliului de
administrare a parteneriatului. Acesta reunește reprezentanți ai Comisiei Europene și
ai Consiliului Europei și observatori.
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Astfel, pentru practicieni – lucrători și lideri de tineret și pentru grupurile informale
de tineret, apariția conceptului și aplicarea sa ulterioară au fost cele mai importante
etape în transferul ariei prioritare – participarea tinerilor, în dimensiunea practică.
Dialogul structurat presupune crearea unor mecanisme eficiente și sustenabile de
consultare a tinerilor, tineri care în acest proces de dialog cu autoritățile publice,
devin parteneri egali de dialog. În tot acest proces, structurat de la nivel local, la
nivel european, este absolut necesară asigurarea participării tinerilor în procesul
decizional. Participarea tinerilor este re-prioritizată în aprilie 2009 când Comisia
Europeană lansa O strategie a UE pentru tineret - investiție și mobilizare - O metodă
deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților
tineretului. Strategia venea cu o nouă perspectivă asupra metodei deschise de
coordonare (reînnoită) și pentru abordarea provocărilor şi oportunităţilor pentru
tineri.
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Activități și metode de lucru cu tinerii. Standardele propuse în Uniunea Europeană și
la nivelul Consiliului Europei
Conform politicii europene de tineret, activitățile de lucru cu tinerii au trei
caracteristici esențiale:
-

Tinerii aleg să participe

-

Activitatea se desfășoară acolo unde sunt tinerii

-

Recunoaște că tânărul și lucrătorul de tineret sunt parteneri într-un proces de
învățare

În Irlanda, Actul privind munca în domeniul tineretului din 2001 prevede că,
activitatea de lucru cu tinerii "înseamnă un program planificat de educație destinat
sprijinirii și dezvoltării dezvoltării personale și sociale a tinerilor prin participarea lor
voluntară și care: (a) completează educația formală, academică sau profesională și (b)
este furnizat în principal de către organizațiile voluntare pentru tineret".
Cu toate acestea, se poate spune că, „această definiție privește activitatea de tineret
în primul rând în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor. Dar, unii ar susține că aceasta
este o viziune limitată și că o definiție a muncii de tineret este esențială în ideea că
activitatea de tineret ar trebui să vizeze implicarea în societate și susținerea
schimbării sociale într-o societate inegală”.3
Activitatea pentru tineret cuprinde o gamă largă de activități (de exemplu, sociale,
culturale, educaționale, sportive și politice) desfășurate cu, de către și pentru tineri,
prin învățarea non-formală și informală.
Activitatea de tineret îi ajută pe tineri să-și atingă întregul potențial. Ele încurajează
dezvoltarea personală, autonomia, inițiativa și participarea în societate. Activitățile
3

Jenkinson, H. (2000). "Youth work in Ireland the struggle for identity," Irish Journal of Applied Social
Studies, 2(2).
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de tineret oferă educație în afara școlii, precum și activități de agrement gestionate
de lucrători profesioniști sau voluntari din domeniul tineretului și de liderii de tineret.
Activitatea organizată în moduri diferite - prin intermediul organizațiilor conduse de
tineret, al organizațiilor pentru tineri, al grupurilor informale sau al serviciilor de
tineret și al autorităților publice.
Învățarea non-formală a devenit parte a discursurilor internaționale despre politici
publice în domeniul educației la finalul anilor ’60. Atunci a fost legată în principal de
conceptul de învățare pe tot parcursul vieții și definită ca recunoașterea importanței
educației, învățării și formării care se întâmplă în afara instituțiilor educaționale
recunoscute.
Ulterior, activitățile de învățare non-formală au devenit cea mai importantă
componentă al lucrului cu tineri, chiar dacă trebuie subliniat că nu toate activitățile
de tineret sunt și activități de învățare non-formală. De asemenea, învățarea nonformală este utilizată și în activități de lucru cu copii și adulți, nefiind limitată la
activitățile de tineret.
Consiliul Europei consideră că învățarea non-formală ar trebui să fie:
-

Voluntară

-

Accesibilă oricui (în mod ideal)

-

Un proces organizat cu obiective clare de învățare

-

Participativă

-

Centrată pe formabil / participant

-

Generatoare de abilități de viață și să pregătească participanții pentru
cetățenie activă

-

Bazată pe implicarea individului și grupului într-o manieră colectivă

-

Orientată pe proces și cu o abordare holistică
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-

Bazată pe experiențe și acțiuni concrete

-

Organizată pe baza nevoilor și intereselor de învățare ale participanților /
formabililor4

Activitățile de tineret, de învățare non-formală sau de alt tip, se pot desfășura:
-

-

într-un spațiu determinat special pentru activități de tineret: centru de
tineret;
în orice spațiu în care se află tinerii: activități de tineret de tip „detached
yout work”;
în școli, activitățile de tineret din instituțiile de învățământ formal fiind o
categorie aparte în munca de tineret, complementând în mod planificat
activitatea curriculară și fiind mai bine coordonată cu aceasta decât alte
activități de tineret
pe baza unui program prestabilit care urmărește cu atenție dezvoltarea unui
grup de tineri;
prin activități planificate pentru orice tânăr dorește să participe, fie că
acesta este sau nu integrat într-un program pe o perioadă mai lungă:
activități deschise de lucru cu tineri.

Pentru orice activitate de învățare non-formală există standarde de calitate ce pot fi
utilizate, stabilite de și pentru Departamentul de Tineret al Consiliului Europei,
aplicarea lor fiind obligatorie programele finanțate de Consiliul Europei. Aceste
standarde includ:
1. Realizarea unei analize de nevoi relevantă.

4

Adaptare după Siurala, Lasse (2005), „European Framework for Youth Policy and Compass – A Manual
for Human Rights Education with Young People” (www.coe.int/compass)
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2. Stabilirea unor obiective de învățare concrete, tangibile și evaluabile.
3. Definirea competențelor și a rezultatelor de învățare ale participanților.
4. Relevanța cu privire la programele și prioritățile Consiliului Europei (sau ale altor
instituții. Acest standard se aplică doar în proiectele care vizează CoE.) Adaptarea sa
presupune realizarea de activități de tineret relevante nu doar pentru tinerii cu care
se lucrează (prin respectarea standardelor 1-3 de mai sus, ci și la prioritățile
organizației/instituției care conduce/inițiază/organizează activitățile, cu singura
condiție ca aceste priorități să fie ele însele guvernate de intenția de a servi cât mai
bine interesul superior al tinerilor.
5. Alocarea unui timp adecvat procesului de pregătire.
6. Mobilizarea unei echipe competente de facilitatori ai fiecărei activități.
7. Integrarea învățării interculturale, care promovează diversitatea și incluziunea
tinerilor în general (pentru activitățile cu componentă internațională, interetnică sau
interconfesională, dar nu numai).
8. Recrutarea și selecția adecvată a participanților. Selecția trebuie să asigure
transparență, oportunități egale și obiectivitate.
9. Folosirea consistentă a principiilor de învățare non-formală: centrare pe participant,
orientată spre acțiune și bazată pe valori.
10. Documentarea procesului și a rezultatelor (ceea ce noi numim evidence based
learning).
11. Un process serios și deschis de evaluare.
12. Condiții optime pentru desfășurarea activității. Ca principiu general succesul unei
activități nu ar trebui să depindă niciodată de dotările existente, dar metodologia
activității trebuie adaptate la resursele materiale, umane și de timp disponibile, în
acord cu nevoile participanților și principiile promovate de organizație. Odată
realizată această adaptare și acordul, activități desfășurate cu resurse minime pot
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avea succesul planificat fără probleme.

În 2015 Comisia Europeană a lansat cadrul comun pentru dezvoltarea calității
activităților de tineret5. Documentul remarcă faptul că „lucrul cu indicatorii,
instrumentele și sistemele de calitate este esențial pentru dezvoltarea continuă a
activității pentru tineret și are un potențial mare de a contribui la creșterea
credibilității și recunoașterea sectorului muncii pentru tineret în ansamblu. Cu toate
acestea, pentru a îndeplini această funcție, această activitate trebuie să fie un proces
comun pe care toate părțile interesate îl implică, ia în serios și concepe într-un mod
care îmbunătățește reflecția critică și soluțiile creative.”
Primul pas fundamental este construirea unui set de indicatori legați de principiile de
bază și de forma specifică și de stabilirea activității de tineret la îndemână. În această
lucrare, toate părțile interesate trebuie să fie incluse și să se întâlnească reciproc ca
resurse.
Următorul pas este acela de a crea instrumente de calitate care să permită colectarea
de cunoștințe necesare pentru a arăta dacă și în ce măsură în realitate sunt atinși
indicatorii, de ex. tineri participă într-adevăr activ la evaluarea muncii pentru tineret.
Chiar dacă există deja instrumente de calitate, acestea nu ar trebui să fie pur și
simplu copiere. Dimpotrivă, ele trebuie revizuite și adaptate condițiilor locale pentru
a se asigura că toate părțile interesate le consideră adecvate scopului lor.
Documentul european propune un sistem bazat pe următoarea structură:
1. Principiile fundamentale ale lucrului cu tinerii ghidează calitatea
2. Pentru fiecare principiu sunt fixați indicatori de calitate, care reflectă
standarde de calitate
3. Pentru fiecare indicator de calitate sunt stabilite instrumente care ajută la
măsurarea calității / gradului de realizare al indicatorului
5

Document disponibil online: http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
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4. Pentru fiecare indicator sunt fixate rezultate și efecte de urmărit pentru a
verifica atingerea nivelului de calitate dorit

Un exemplu similar cu cel propus la nivel european este cel irlandez. În Irlanda
activitățile organizațiilor de tineret sunt standardizate. Orice organizație poate
acredita activități de lucru cu tinerii dacă demonstrează autorităților publice din
domeniu că respectă standardele. Standardizarea se bazează pe 5 principii, 22 de
indicatori, 10 standarde și pentru fiecare standard o grilă de progresie. Principiile și
primele 4 standarde, relevante în primul rând pentru activitatea de lucru cu tinerii,
sunt prezentate în anexă. Standardele 5-12 sunt legate de modul de organizare și
funcționare al organizațiilor care urmăresc acreditarea.
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Centrele de tineret
Centrele de tineret sunt acele spații pregătite pentru tineri și destinate lor în care
tinerii pot găsi îndrumare, consiliere, oportunități de dezvoltare personală și de
petrecere a timpului liber și oportunități de învățare. Un centru de tineret nu este
doar un program de activități pentru tineri, ci trebuie să fie și un spațiu fizic destinat
organizării actor activități. Dar, pe de altă parte, un spațiu ce poartă „eticheta” de
centru de tineret, dar care nu organizează constant programe adaptate nevoilor
tinerilor din comunicate în care se află nu este cu adevărat un centru de tineret.
Centrele de tineret asigură servicii și activități pentru tineri gratuit (în cele mai multe
situații) sau contra cost (de regulă, dacă această soluție este adoptată, așa cum se
întâmplă în unele state membre ale UE, se practică o cotizație de membru pentru
accesul la serviciile centrelor de tineret). Serviciile și activitățile de tineret sunt
realizate de lucrători de tineret sau alți specialiști, angajați sau voluntari, dar în
activitățile centrelor de tineret pot fi mobilizați și voluntari cu mai puțină experienţă,
care să sprijine lucrătorii de tineret profesioniști sau specialiștii în activitățile lor.
Ca și pentru alte activități de tineret, desfășurate în alte spații, este esențial pentru
un centru de tineret să reprezinte un spațiu sigur, din punct de vedere fizic și
emoțional, pentru tineri.
Studiile6 cu privire la centrele de tineret se referă la 5 ingrediente cheie pentru
acestea:
1. Proprietatea tinerilor
Această calitate a centrelor de tineret se referă la sentimentul de proprietate și
apartenență pe care tinerii îl dezvoltă și păstrează cu privire la centrul de tineret.
Tinerii trebuie să simptă că centrul de tineret este al lor și ei sunt stăpânii
activităților desfășurate în centru, în timp ce lucrătorii de tineret sunt acolo ca să îi
6

Centre for Community Youth Development, „What Makes For A Successful Youth Centre?”
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sprijine. Sentimentul de proprietate vine cu responsabilitatea pentru centrul de
tineret și pentru ce se întâmplă în el și cu responsabilitatea participării la deciziile
care se iau în centru. Regulamentele interne făcute de tineri sunt un alt semn pozitiv
al proprietății tinerilor asupra spațiului. Chiar dacă de cele mai multe ori
regulamentele sunt făcute de lucrătorii de tineret, stabilirea unei relații de
comunicare și coordonare în care tinerii sunt consultați și direct implicați în luarea
deciziilor este extrem de importantă. Dacă pereții sunt văruiți sau pictați de tineri ar
putea însemna că ei au proprietatea spațiului. Doar dacă decizia asupra văruirii sau
pictării pereților aparține în totalitate tinerilor, abia atunci proprietatea va fi a lor.
2. Mentorat
Mentoratul le poate oferi tinerilor sprijinul de care au nevoie pentru a începe o
activitate pentru care nu au suficientă încredere în ei, le poate oferi modele atunci
când acestea lipsesc și inspirație pentru pasiuni în dezvoltare ale tinerilor.
3. Coordonare
Chiar dacă se pot organiza activități de tineret cu resurse minime, totuși în orice
situație este nevoie de un bun management al resurselor disponibile și atunci când
resursele sunt disponibile foarte limitat este necesar și un efort de mobilizare de
resurse. Mai mult, fără coordonare corespunzătoare resursele se pierd foarte ușor, iar
capacitatea centrului de a oferi servicii și activități tinerilor se diminuează.
Coordonarea centrului de tineret poate fi în sarcina unor specialiști sau manageri, dar
este important ca tinerii să fie implicați în coordonare, pentru a asigura proprietatea
tinerilor menționată mai sus.
4. Conectare la comunitate
Centrele de tineret depind de cele mai multe ori de sprijinul comunității locale pentru
a funcționa bine. Fie că e vorba de resurse materiale (nu neapărat bani) sau de
voluntari locali pentru diferite evenimente, comunitatea este o resursă importantă a
centrului de tineret. De asemenea, centrul trebuie să-și adapteze oferta de servicii și
activități la nevoile tinerilor din comunitate și să încerce să anticipeze nevoile pe care
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tinerii le au pentru a se integra mai bine în comunitatea lor ca adulți, pe viitor. O
relație de schimb este întotdeauna binevenită – de exemplul tinerii dintr-un centru
de tineret din Marea Britanie îndepărtează în fiecare an zăpada depusă la
monumentul eroilor din oraș. Implicarea tinerilor în sprijinul direct al comunității
este un mod dovedit de a împuternici (empower) tinerii și de a porni implicarea
cetățenilor în comunitățile proprii, importantă în procesul de reînnoire al fiecărei
comunități. (Warner și Langlois, 2002)
5. Sustenabilitate
Activitatea de tineret este o activitate ce are în centru tinerii și în perspectivă,
întotdeauna, dezvoltarea, dat fiind că statutul de tânăr este prin definiție dinamic. În
acest context sustenabilitatea este un element cheie al activităților de tineret, nu
doar al celor din centre.

Exemple de aplicare a acestor condiții/ingrediente cheie pentru centrele de tineret sunt
numeroase în Europa. Consiliul Europei a dezvoltat un sistem de criterii de calitate pe baza căruia
oferă o etichetă de calitate pentru centre de tineret. Setul de criterii de calitate include
următoarele criterii și indicatori:
1. Centrul trebuie să aibă misiunea principală de a servi sectorul tineretului și tinerii
Indicatori
1.1. Programul centrului se concentrează în primul rând pe tineri și pe cei care lucrează cu
tinerii și pentru tineri
1.2. Majoritatea activităților educaționale din centru corespund definiţiei educației nonformale
1.3. Centrul este implicat în instruirea persoanelor care la rândul lor promovează educația
non-formală a tinerilor.
2. Centrul trebuie să promoveze cooperarea internațională în sectorul tineretului
Indcatori
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2.1. Centrul găzduiește și promovează activitățile internaționale și multilaterale
2.2. Centrul poate demonstra că este implicat în activități ale sectorului de tineret la nivele
mai largi europene / internaționale
2.3. Centrul depune eforturi pentru a multiplica bunele practici de la nivel internațional
(Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, rețelele specifice) și
răspândirea cunoștințelor și valorilor prin activități de formare și promovare la nivel
național, regional și local.
3. Centrul trebuie să aibă un mandat clar din partea autorităților publice7
4. Centrul trebuie să aibă personal educațional intern care să susțină activitățile
Indicatori
4.1. Centrul are cel puțin un membru al personalului educațional intern responsabil pentru
asigurarea coerenței conceptuale, asigurarea calității și susținerea activităților, inclusiv a
celor conduse de personalul educațional extern
4.2. Echipa de formatori din centrul este suficient de mare pentru numărul și volumul
activităților desfășurate
4.3. Centrul poate demonstra competența personalului său pentru activități educaționale nonformale bazate pe valori, cu o dimensiune internațională.
5. Centrul trebuie să aibă facilități de cazare într-un campus în care se află și spațiile pentru
activitățile de tineret
Indicatori
5.1. Centrul are capacitatea de a oferi cazare și masă într-un campus sau o structură de
cazare, deoarece a trăi împreună este o parte integrantă a conceptului / procesului
educațional
5.2. Facilitățile de cazare ale centrului sunt de așa natură încât grupul nu trebuie să se
deplaseze într-un alt loc (în afara campusului) pentru activități sociale, educaționale, de

7

Acest criteriu este de asemenea detaliat cu indicatori, dar având în vedere specificul etichetei de calitate a
Consiliului Europei pentru Centre de Tineret, acești indicatori nu mai sunt relevanți ca exemplu pentru
standardizarea activităților de lucru cu tinerii în România și nu sunt detaliate aici.
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dormit și așa mai departe. Pentru eticheta de calitate a CoE:
•

Cazarea este asigurată în interior cu facilități de igienă de bază adecvate

•

Cazare în corturi și în camping nu este eligibilă

•

Spațiul închiriat nu se califică

5.3. Capacitatea de cazare a centrului este adaptată organizării de sesiuni și proiecte de
tineret internaționale sau activități similare (adică poate să găzduiască aproximativ 35 de
participanți sau mai mulți dacă activitatea centrului o cere).
6. Centrul oferă un mediu de lucru tolerant și sigur, respectând diversitatea și demnitatea
umană
Indicatori
6.1. Centrul demonstrează coerența programelor și a acțiunilor sale în raport cu valorile
Consiliului Europei prin practicile sale de lucru și organizare
6.2. Centrul este accesibil tinerilor cu nevoi speciale, atât în ceea ce privește programele, cât
și infrastructura sa (accesibilitatea este asigurată)
6.3. Centrul urmărește în mod activ o abordare ecologică
6.4. Centrul poate furniza dovezi documentare că standardele naționale sunt respectate în
ceea ce privește securitatea la incendiu, siguranța muncii, accesibilitatea și sănătate și
igienă.
7. Centrul oferă condiții adecvate pentru activități de tineret
Indicatori
7.1. Centrul oferă condiții de lucru flexibile și adecvate pentru activitățile care utilizează
metodologia educației non-formale și o atmosferă adecvată și favorabilă activităților
internaționale
7.2. Personalul centrului înțelege cum funcționează educația non-formală și că rolul lor este
de a susține activitățile.
8. Centrul oferă o infrastructură minimă adaptată activităților internaționale cu diverse
grupuri de participanți
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Indicatori
8.1. Condițiile de lucru în centru sunt potrivite pentru diferite formate de activități, activități
metodologice interactive, precum și seminarii, conferințe și întâlniri
8.2. Centrul poate oferi soluții pentru grupurile care doresc să lucreze cu interpretare
simultană
8.3. Personalul cheie (management, recepție, educație, securitate) are competențe în limbi
străine (în special engleză sau franceză). Cursuri de limbi străine ar trebui să fie oferite
pentru a îmbunătăți abilitățile celor care vorbesc limbi străine deja și pentru cei din
echipa care încep de la zero.
9. Centrul contribuie la dezvoltarea activităților de tineret de calitate
Indicatori
9.1. Centrul pune în aplicare în mod regulat evaluarea ca bază pentru învățare și autoîmbunătățire
9.2. Centrul dezvoltă modele noi și inovatoare de lucru pentru tineri
9.3. Centrul face schimb de informații cu alți actori din sectorul tineretului cu privire la
conținutul și calitatea muncii lor, precum și cu profesioniștii și voluntarii implicați în
dezvoltarea activității de tineret la nivel național și internațional
9.4. Centrul își produce propriile materiale educaționale și le difuzează pentru sectorul
tineretului la nivel național și internațional.
10. Centrul asigură implicarea tinerilor, a organizațiilor de tineret și a asociațiilor în
dezvoltarea conceptelor și programelor sale
Indicatori
10.1.
Centrul ia în considerare situația și preocupările tinerilor în dezvoltarea
programului său
10.2.
Centrul este un aliat al societății civile de tineret, care pledează în fața factoriilor
de decizie să ia în considerare punctele de vedere și preocupările tinerilor în procesul de
elaborare și punere în aplicare a politicilor
10.3.
Centrul solicită expertiza organizațiilor de tineret, asociațiilor și structurilor care
au competențe specifice relevante pentru a îmbogăți anumite activități și le consideră
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consultanți
10.4.
Centrul dezvoltă activități cheie și cele mai bune practici într-un mod participativ
cu tinerii, organizațiile de tineret, asociațiile și structurile.
11. Centrul contribuie la orientarea politicilor de tineret
Indicatori
11.1.
Centrul este o locație în care o diversitate de factori interesați reflectă implicațiile
activității de tineret în politica de tineret
11.2.
Centrul este angajat în susținerea directă a politicilor solide de tineret, cu alte
cuvinte, pentru o legătură mai puternică între realitatea pe teren a tinerilor și conținutul
politicilor de tineret
11.3.
Centrul realizează activități regulate privind politica de tineret în care implică
autoritățile publice responsabile de tineret.
12. Centrul promovează valorile Consiliului Europei8
13. Centrul promovează programele Consiliului Europei
14. Centrul are proceduri financiare transparente și mecanisme de control
Indicator
14.1.
Centrul poate demonstra că există mecanisme relevante de gestiune financiară și
de responsabilitate, în conformitate cu reglementările fiscale naționale și non-profit.
15. Centrul este orientat spre servicii și client
Indicatori
15.1.
Utilizatorii / clienții centrului sunt invitați în mod sistematic să furnizeze evaluări
și feedback privind serviciul oferit de centru
15.2.
Managementul centrului ia în considerare evaluările utilizatorilor / clienților și
feedback-ul pentru a îmbunătăți calitatea serviciului în mod continuu.

8

Aceste criterii sunt de asemenea detaliate cu indicatori, dar având în vedere specificul etichetei de calitate a
Consiliului Europei pentru Centre de Tineret, acești indicatori nu mai sunt relevanți ca exemplu pentru
standardizarea activităților de lucru cu tinerii în România și nu sunt detaliate aici.
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Alte exemple de standarde de calitate pentru centrele de tineret pot fi oferite în
Europa. În anexă este prezentată o grilă de analiză și auto-evaluare a calității
activităților de tineret deschise realizate în cadrul centrelor de tineret din
Finlanda (în limba engelză).
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ANEXA
Structura de standarde de calitate pentru acreditarea organizațiilor care lucrează cu tineri în Irlanda
PRINCIPII
Principii cheie
1. Activități orientate către tineri:
recunoașterea drepturilor tinerilor și
participarea activă și voluntară ca
centrală
2. Angajament pentru promovarea
securității și bunăstării tinerilor

3. Educație și dezvoltare

Indicatori
1.1.
Analiză de nevoi sistematică
1.2.
Servicii care răspund nevoilor tinerilor
1.3.
Servicii care cresc puterea socială a tinerilor
1.4.
Tinerii implicați în designul, furnizarea și evaluarea serviciilor și activităților de
tineret
1.5.
Tinerii participă voluntar
2.1.
Programe și mediu de sprijin pentru tineri
2.2.
Proceduri și practici în acord cu standardele de protecția copilului
2.3.
Proceduri și practici pentru sănătatea și securitatea tuturor participanților
2.4.
Utilizarea sistemelor potrivite de asigurări
2.5.
Respectarea legislației relevante
3.1.
Bazate pe teorie și practică
3.2.
Utilizarea unei palete largi de metode de lucru cu tinerii
3.3.
Programe relevante și diverse pentru a răspunde unei palete largi de nevoi și
interese
3.4.
Dovezi privind învățarea planificată și neplanificată (informală) în timpul
activităților de tineret
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4. Promovarea și asigurarea egalității și
incluziunii pentru toți tinerii și
adulții

3.5.
4.1.
4.2.
4.3.

5. Promovarea calității activităților de
tineret și îmbuntățirea permanentă

5.1.
5.2.

STANDARDE
1. Planificare
Standardul lipsește
Lipsește o intenție clară a
activităților
Planificarea este realizată rar
Nu sunt fixate obiective
Nu sunt fixate ținte și rezultate
așteptate
Planuri operaționale nu există

Dezvoltarea competențelor personale și sociale ale tinerilor
Servicii accesibile, inclusive și integrate
Politici, programe și practici în acord cu legislația privind egalitatea
Politici, programe și practici care promovează diversitatea, egalitatea și
incluziunea
Promovarea și practicarea inovației și gândirii critice
Serviciile urmăresc să se inspire din cele mai bune practici

Toate activitățile de lucru pentru tineri sunt planificate și concepute în funcție de nevoile
tinerilor, evidențiind o intenție clară, obiective și rezultate așteptate.
Standard în curs de atingere
Standard atins
Standard avansat
Intențiile din spatele
Intențiile din spatele
Intențiile din spatele
activităților sunt în mare parte activităților sunt clare
activităților sunt clare și
clare
cuprinzătoare (în raport cu
nevoile tinerilor
Planificarea există, dar este
Planificarea este structurată
Planificarea este structurată,
nestructurată
implementată și revizuită
periodic
Obiectivele există, dar sunt
Obiectivele sunt identificate și
Obiectivele sunt identificate și
neclare
atinse în mare parte
atinse
Ținte și rezultate așteptate
Ținte și rezultate așteptate
Ținte și rezultate așteptate
sunt fixate
sunt atinse în mare parte
sunt atinse în întregime
Planuri operaționale în curs de
Planuri operaționale există
Planuri operaționale
dezvoltare
documentate, implementate și
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Nu se realizează planificare
strategică
2. Activități
Standardul lipsește
Personalul nu își cunoaște rolul
Personalul nu are competențele
pentru a-și îndeplini rolul
Activitatea se desfășoară
neadecvat
Nu sunt urmărite standardele
de bună practică
Activitatea nu se bazează pe
monitorizare și evaluare
Activitatea nu e legată de
rezultatele urmărite

revizuite periodic
Planificare strategică
desfășurată, implementată și
planul operațional realizat
Toate activitățile de tineret sunt furnizate de personal calificat corespunzător, în conformitate
cu principiile bunei practici și sunt axate pe rezultate
Standard în curs de atingere
Standard atins
Standard avansat
Personalul își cunoaște în
Personalul își cunoaște clar
Personalul își cunoaște clar
general rolul
rolul
rolul și competențele
Personalul dezvoltă
Personalul are competențele
Personalul are competențele
competențele pentru a-și
pentru a-și îndeplini rolul
pentru a-și îndeplini rolul și a-și
îndeplini rolul
dezvolta competențe
suplimentare
Activitatea este satisfăcătoare
Activitatea se desfășoară
Activitatea se desfășoară
în cele mai multe privințe
adecvat în toate privințele
excelent în toate privințele
Sunt urmărite standardele de
Sunt identificate și urmărite
Sunt identificate și urmărite
bună practică
bune practici relevante
bune practici relevante, dar
sunt și generate bune practici
Activitatea se bazează parțial
Activitatea se bazează în mare
Activitatea se bazează solid pe
pe monitorizare și evaluare
parte pe monitorizare și
monitorizare și evaluare
evaluare
Activitatea e legată superficial
Activitatea este ghidată de
Activitatea conduce la
de rezultatele urmărite
rezultatele urmărite
atingerea tuturor rezultatelor
urmărite
Planificare strategică în
desfășurare

Planificare strategică realizată
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3. Progres
Standardul lipsește
Activitatea nu răspunde
nevoilor tinerilor
Nu există strategii pentru
implicarea tinerilor
Nu există măsuri de sprijin
pentru implicarea tinerilor
(măsuri care să-i încurajeze să
participe și să-i ajute să
depășească unele bariere)
Nu este vizibil un progres al
tinerilor
Nu este accentuată importanța
învățării tinerilor
Realizările tinerilor nu sunt
recunoscute
4. Monitorizare și
evaluare

Toate activitățile de tineret se desfășoară proactiv, oferind strategii și sprijin care le permit
tinerilor să progreseze și să realizeze ce își doresc
Standard în curs de atingere
Standard atins
Standard avansat
Activitatea răspunde în mare
Activitatea răspunde nevoilor
Activitatea răspunde nevoilor
parte nevoilor tinerilor
tinerilor proactiv
tinerilor proactiv și este
centrată pe asigurarea
dezvoltării continue
Unele strategii pentru
O paletă largă de strategii cu
O paletă largă de strategii cu
implicarea tinerilor sunt
eficacitate dovedită pentru
eficacitate dovedită și
utilizate
implicarea tinerilor sunt
inovatoare pentru implicarea
utilizate
tinerilor sunt utilizate
Unele măsuri de sprijin pentru
O paletă largă de măsuri de
O paletă largă de măsuri de
implicarea tinerilor sunt
sprijin cu eficacitate dovedită
sprijin cu eficacitate dovedită
utilizate
pentru implicarea tinerilor sunt și inovatoare pentru implicarea
utilizate
tinerilor sunt utilizate
Progresul tinerilor este
nestructurat
Accent limitat pe importanța
învățării tinerilor
Realizările tinerilor sunt uneori
recunoscute

Progresul tinerilor este
structurat
Accent pe importanța învățării
tinerilor
Realizările tinerilor sunt
recunoscute și înregistrate

Progresul tinerilor este
structurat și promovat
Învățarea în rândul tinerilor
este centrală pentru activități
Realizările tinerilor sunt
recunoscute, înregistrate și
recompensate
Toate activitățile de tineret sunt monitorizate și evaluate pentru a determina eficacitatea și
eficiența lor, pentru a măsura rezultatele învățării și pentru a îmbunătăți oferta de activități
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Nu sunt folosite metode de
evaluare

pentru tineri
Standard în curs de atingere
Monitorizarea și evaluarea se
realizează ad-hoc și nu sunt
structurate
Un număr limitat metode de
evaluare utilizate

Evaluările, dacă sunt realizate,
nu sunt înregistrate
Nu există indicii privind
eficacitate
Nu există indicii privind
eficiența
Nu sunt stabilite obiective de
învățare
Activitatea nu se bazează pe
rezultatele evaluărilor

În unele situații evaluările sunt
înregistrate și documentate
Există unele indicii privind
eficacitate
Există unele indicii privind
eficiența
Sunt stabilite câteva obiective
de învățare
Activitatea se bazează indirect
pe rezultatele evaluărilor

Standardul lipsește
Monitorizarea și evaluarea nu
se realizează

Standard atins
Monitorizarea și evaluarea se
realizează și sunt structurate

Standard avansat
Monitorizarea și evaluarea sunt
încorporate în toate activitățile

Un mix de metode de evaluare
este utilizat

Un mix de metode de evaluare
este utilizat și acesta
contribuie și la identificarea
bunelor practici
Evaluările sunt înregistrate,
documentate și diseminate
Eficacitatea este clar
demonstrată de evaluare
Eficiența este clar demonstrată
de evaluare
Obiectivele de învățare sunt
atinse în totalitate
Activitatea și dezvoltarea
serviciilor se bazează direct pe
rezultatele evaluărilor

Evaluările sunt înregistrate și
documentate
Eficacitatea este înregistrată
de evaluare
Eficiența este înregistrată de
evaluare
Sunt stabilite și atinse
obiective de învățare
Activitatea se bazează direct
pe rezultatele evaluărilor
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Criterii de evaluare și autor evaluare a activităților deschise de tineret. Model din Finlanda

AUDITING AND SELF-ASSESSMENT MODEL FOR YOUTH WORK,

OPEN YOUTH EVENINGS

Work community activities
ASSESSMENT

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

1. Goalorientation

Clear and operational goals
have been defined for the
activities, the achievement
of which is monitored and
assessed regularly. The
goals are clearly linked to
the city strategy.

The educational
importance of the activities
is actively discussed, but
no concrete goals have
been derived from these
discussions.

The activities are strongly
steered by tradition and the
youth leaders’ expertise.

2. Situation
management

The youht leaders’ actions
manifest sensitivity to the
needs of the group or an
individual (sense of
situation). Youth leaders
maintain control over the
facilities used.

The goals take into consideration
topical phenomena or matters, such
as the joint application period,
applying for a summer job, the
human rights week, etc.
Young people influence the content
of the goals through an agreed upon
method: participatory budgeting, a
collaborative planning day, etc.
The youth leaders treat the youths
equally and are actively present. The
time is not spent with one youth or
group.

The youth leaders’ time is
primarily spent with one
youth or group of youths.
Inspection rounds are
carried out in the used
facilities (supervision
aspect).

The youht leaders’ work
time is taken up by time in
the office or tasks that do
not involve interaction with
the youths.

CRITERIA
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ASSESSMENT

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

3. Operating
models

The operating models also
incorporate principles for
rewarding the youths and
equal treatment.

The operating models are only
changed based on shared
agreement. The work community
has a model for making sure that
everyone is familiar with shared
procedures.

The youth leaders agree on
procedures for addressing
bullying, racism, threats,
violence and substance
abuse on a case-by-case
basis.

4. Safety

The safety aspect is a
natural part of the
planning, implementation
and assessment of the
activities.
The division of duties
related to the youth
evenings has been agreed
upon in advance and is
clear. They are applied
according to the situations,
flexibly and equally.
The strengths and expertise
of the youth leaders are

The safety aspect has been thought
of holistically. Psychological and
physical safety is taken into account
in the activities.

The youth leaders have
discussed the operating
models in advance. There
are shared procedures for
putting youths on “time
out” that are respectful to
the youths.
A risk assessment/a safety
plan is in use.

The division of duties and
responsibilities related to the youth
evenings has been agreed upon in
advance.

The division of duties and
responsibilities is agreed
upon on a case-by-case
basis during the activity.

The division of duties and
responsibilities is unclear.

Some of the strengths and expertise
of the youth leaders have been

The expertise of the youth
leaders is spontaneously

The strengths and expertise
of the youth leaders have

CRITERIA

5. Division of
responsibilities
of the youth
leaders

6. Utilising the
expertise of the
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A rescue plan has been
prepared and discussed.
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ASSESSMENT
CRITERIA

youth leaders

7. Interaction
between the
youth leaders

8. Internal
communication

9. Knowledge of
the area and
fieldwork

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

utilised in the activities.
Learning by youth leaders is
enabled.
The interaction between
the youth leaders is fluent,
natural and professional
regardless of who is
working the shift (e.g.
hourly employees, trainees
or “borrowed” employees).

utilised in planning and
implementing the activities.

utilised in implementing
the activities.

The youth leaders work as a team.
The flow of information related to
the activities of the evening and the
youths is fluent and complete.

The youth leaders
understand that they are
role models even in mutual
interaction, but the
interaction is selective and
separate youth leaders
pairs or groups are formed.

The work community has
come up with a suitable
procedure for making sure
that necessary information
is communicated to all
employees.
The phenomena of the area
are discussed and the
resulting conclusions guide
the planning of the

Meeting practices support internal
communication, for example agreed
upon standard themes on the
agenda.

A person responsible for
internal communication
has been designated.

been identified but they are
not being sufficiently
utilised.
Sensitivity to the situation is
lacking in the interaction
among the youth leaders.
“Anything and everything”
is discussed in the presence
of the youths, which
undermines the pedagogical
aspect.
Internal communication
within the work community
relies on random
discussions.

The knowledge obtained about the
area is utilised in planning the
activities. Fieldwork is regular and
planned. Digital channels are also

There are up-to-date
statistics and first-hand
information about the
area. The services of the
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Information about the area
exists, but it is not regularly
updated.
Information about the area
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ASSESSMENT

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

activities. Collected
information is relayed
forward in the area’s
networks.

utilised when getting to know the
area.

area are known. Fieldwork
in the area is conducted
occasionally.

10. Collaboration
and
partnerships

New partners are actively
sought and their expertise
is utilised in implementing
the activities. Partnerships
and activities are assessed
together. All parties benefit
from partnerships.

Youth activities are coordinated with other
actors to avoid overlaps.
Participation in
professional networks is
regular.

11. Utilising data in
planning the
activities
- statistics,
research data,
experiences

Activities are assessed and
developed
comprehensively with the
help of data, such as
indicators, research data
(the school health survey,
for example) and other upto-date data on young

The local needs and offering of other
parties are taken into account in
planning the activities. Some of the
activities are implemented in
collaboration. Professional networks
are utilised and the information
gained from them is actively shared
in the work community.
Experience-based information from
employees and networks is collected
about activities in addition to the
compilation of indicators.

= information on the area’s
services and actors,
demographic data, the area
as depicted by socioeconomic indicators.
The work community has
information about services
for young people in the area
and a connection to central
professional networks
exists.

CRITERIA

Indicators are discussed
and their changes are
analysed in the work
community.
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Agreed upon indicators are
compiled about activities.
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ASSESSMENT
CRITERIA

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

The customer feedback system is
versatile, encompassing
questionnaires, discussions, verbal
feedback. The feedback is discussed
with the youths and taken into
consideration in planning the
activities.

The youth leaders
spontaneously collect
customer feedback
through a variety of
methods. The feedback is
processed in the
community.

The youths provide verbal
feedback.

people and the area.

12. Utilising
customer
feedback in
planning the
activities

Customer feedback is
collected systematically
from the parents of the
youths participating in the
activities and from partners
as well. The results are
compared to other
information received from
youths (in participatory
budgeting, for example)
and information collected
about the area.
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ASSESSMENT
CRITERIA

13. Active
interaction

14. Meeting the
youths as
individuals,
familiarity with
the youths

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

The youth leaders take the
initiative in their actions
and consider all youths at
the centre. The youth
leaders support dialogue
among the youths and
challenge the youths to
interact with one another.
The youth leaders and the
youths express trust for
one another in their
interactions.
The life situations of the
youths are known,
excluding occasional
visitors. The work
community has agreed on a
division of duties in regard
to providing support to the
youths and youth groups.

The youth leaders participate with
the youths in the activities and build
interaction situations. The
interaction between the youth
leaders and the youths is natural.

The authority of the youth
leaders is emphasised in
the interaction situations.
The dialogues are primarily
initiated by the youths.

The youth leaders are
passive and primarily only
intervene in case of
problems. The interaction is
limited to maintaining
order.

The work community has
information about the youths. The
community knows who they are,
what their backgrounds are and
some personal information (e.g.
school, friends and hobbies). The
youth leaders in the work
community can assess the need for
support of a youth and act

The youths actively
participating in the
activities are known by
name, in addition to which
some basic background
information about them is
known, such as age and
neighbourhood.

Most of the youths are
known superficially, for
example their first names
are known. Potential need
for support is not identified.
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ASSESSMENT
CRITERIA

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

accordingly.
15. Promoting
well-being:
sleep, rest,
nutrition,
exercise,
substance-free
lifestyle

In planning the activities,
consideration has been
given to how the activities
support and increase youth
well-being. Supporting
well-being is a crosscutting
idea in the implementation
of the activities.

The health impacts of the methods
and the content of the activities and
their importance to youth well-being
are taken into consideration in the
activities: cooking clubs, kiosk sales,
event catering, providing exercisebased activities, etc.

Matters related to wellbeing are raised in
discussions with youths.

The comprehensive
promotion of a healthy
lifestyle has not been given
much consideration.
Substance abuse, smoking
and energy drinks are
discussed with the youths.

16. Youth work
methods and
tools

The work community
actively develops new
methods for implementing
the activities. The methods
allow the youths to be
given/to take on various
responsibilities.
The youth leaders’ work
reflects an active approach
to preventing

The methods and tools are versatile
and the youth leaders have good
expertise in using them. Methods
that allow the youths to easily
establish new friendships are used in
the activities.

The methods and tools are
suitable to the target
group and enable many
youths to participate in the
activities.

The use of the methods has
not been given much
thought. The activities are
based primarily on
discussions and meetings.

The youth leaders have the
sensitivity to identify discriminatory,
racist and disrespectful actions.

Cases of discriminatory
actions and speech are
intervened in and the work

Cases of discriminatory
speech and actions are
intervened in mainly when

17. Intervening in
discrimination
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ASSESSMENT
CRITERIA

18. Equality and
gender
sensitivity

19. Environmental
education

4 EXCELLENT
discrimination. The youth
leaders have developed
their expertise in human
rights themes, which is
reflected in the
implementation of the
activities as well.
The youth leaders
recognise how their own
actions and speech affect
the realisation of equality
and gender sensitivity at
the youth centre.
Conscious actions are taken
to transcend the
boundaries of traditional
gender roles and avoid
heteronormative speech.
Environmental education is
considered in all activities
in a crosscutting manner.

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

community has shared
rules for doing so. The
youths know the
guidelines.

things go overboard.

Themes related to gender, gender
identity, gender expression, sexual
orientation and equality are raised
actively and naturally in discussions
with the youths.

The youth leaders discuss
matters related to the
theme and recognise the
importance of gender and
sexuality to the growth of
the youths. Gender
diversity is understood.

The needs of girls, boys and
youths belonging to sexual
or gender minorities have
not been given much
consideration in the
planning and
implementation of the
activities.

Environmental education is visible in
the form of events, campaigns,
theme nights and discussions with

Environmental education is
reflected in the activities in
that the youths are steered

No thought has been given
to the environmental
education aspect as part of
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CRITERIA

20. Digitality

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

The youths have plenty of
opportunities to work for
the good of the
environment and they are
supported in tackling
environmental issues.
Digitality has become a
natural part of daily
activities. Digital media and
technology are utilised and
handled in a goal-oriented
and versatile manner.

the youths.

to recycle and save energy,
and in some ways in the
content of the activities.

the activities. Environmental
education is occasional.

Digitality is taken into consideration
in planning and implementing the
activities. Methods and types of
activities that promote youth
participation or strengthen the
media expertise and digital skills of
the youth, for example, are utilised
in the activities.

Phenomena related to
digitality are discussed
with the youths. Digital
media and technology are
utilised to some degree in
planning and implementing
the activities.

The increasing prevalence of
digital media and
technology in everyday life
is recognised and their
impact on the lives of the
youth are understood. The
utilisation of digital media
and technology has not
been given any thought in
the planning and
implementation of the
activities.
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ASSESSMENT
CRITERIA

21. Collaboration
with the homes

22. The centre’s
operating
culture

23. The youths’
learning

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

Communication with the
homes is fluent. Activities
that parents/guardians find
it easy and natural to
participate in are organised
at the youth centre.
The youth centre has a
culture of respectful and
polite speech and
behaviour, which is
reflected in the form of a
relaxed and accepting
atmosphere.

Contact has been established with
the parents of the youths who
regularly visit the youth centre and
positive feedback about the youths is
also conveyed to their parents.

Parents have been
informed about the
activities and principles of
the youth centre through
the parents’ evenings held
at schools, for example.
The youth leaders have a
uniform approach to
intervening in
inappropriate behaviour.
The rules encourage the
youths to consider the
other people visiting the
centre, and the rules are
expressed positively.

The parents of a youth are
contacted only when the
youth commits a serious
violation of the rules.

The learning, development
and success of the youths
are central, conscious
principles that guide the
activities in a systematic

Methods that enable the youths to
learn new skills are utilised in the
activities (social skills, increasing
knowledge, self-knowledge, practical
skills).

When the youth leaders are present,
the speech between the youths is
mutually respectful. A “kind look”
from an youth leader is enough to
remind the youths of good
behaviour.

The youths’ learning is
recognised and
documented when
necessary so that they can
be provided with
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Inappropriate language and
behaviour are addressed
when they go overboard.
The i youth leaders do not
always understand their
importance as role models.
The activities are steered
with rules that are primarily
based on what is NOT
allowed.
No thought has been given
to the learning aspect. The
learning of individual youths
is discussed occasionally.
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CRITERIA

4 EXCELLENT

3 GOOD

manner.

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

certificates on their activity
when applying to
educational institutions,
for example.

II The youths’ role in implementing the activities
ASSESSMENT
CRITERIA

24. Scope of
involvement

25. Decisionmaking
structure or
operating
model for
participation
26. Peer activities

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

The youths and youth leaders plan,
implement and assess the activities
together. The youth leaders have
been able to inspire the youths to
participate.
The structures and systems related
to the participation activities have
been created together and are
continuously developed with the
youths.

The youths are given
responsibility and they have a
major role in the
implementation of separately
agreed functions.
The participation structure or
operating model is versatile, so
that every youth finds a way to
participate that is suitable for
them.

The youths occasionally
participate in planning or
implementing the activities.

The youths present ideas
spontaneously and give
feedback on the activities
after the fact.
No clear structure exists for
youth participation and it is
infrequent. The youths are
asked to provide ideas for
the activities and wishes
regarding procurement.

The youths participate in peer

Peer activities are established.

A structure has been
created for the
participation activities,
such as an event group, a
centre committee, a centre
meeting, a participation
group.
The centre has youths
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ASSESSMENT
CRITERIA

27. The youths as
local actors

28. Interaction
among the
youths

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

activity planning and peer activities
are planned. Peer youths have
their own events in which they can
share experiences, learn new
things and participate in the
development of peer activities.

The youths have the opportunity
to participate in various
functions based on their own
interests. The youths’ own areas
of expertise are utilised.

activities are in place.

The work community agrees on a
way based on which information
about local development projects
and other such matters is
immediately made available to the
youth leaders and the youths.
Discussions are held with the
youths on what projects the centre
will actively participate in.
Interaction between the youths is
natural. New youths are
incorporated into the activities as
equals. The youths have the
opportunity to join a peer group

The youth leaders support the
youths and their participation in
agreed projects, for example
planning new skating sites, sport
park equipment procurement,
increasing the pleasantness of
malls.

working as peer youth
leaders or assistants to the
youth leaders, but they
have not undergone any
training or orientation.
Peer activities are
infrequent.
Public officials and other
actors are invited to the
youth centre to talk about
projects and “stuff” that
the youths can participate
in if they want to.

Interaction between the
youths is natural, but an
youth leaders is often
needed to settle problems.

Interaction between the
youths is selective. Some of
the youths remain outside
of the circles.

The youths are also capable of
solving disputes themselves.
Youths with different
backgrounds “fit” in the same
space.
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The youths are occasionally
told about local functions
that they could participate
in, such as events,
residents’ evenings,
influencing city planning,
etc.
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CRITERIA

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

1 INSUFFICIENT/POOR

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

Preventing the generation of waste
as well as the recyclability of
products and packaging are taken
into consideration in the planning
of procurements. All disposed
items and materials are made
available for reuse. The amount of
mixed waste generated is very low
thanks to effective recycling and
preparation.
Before procurements are made,
discussions are always held about
the need that the procurement is

Preventing the generation of
waste is given some
consideration in the planning of
procurements. Waste sorting is
taken for granted and works
well at the location.

The customers and youths
also participate in waste
sorting, but attention has to
be directed to it often and
reminders have to be issued
frequently.

Waste sorting is carried
out primarily by the youth
leaders alone.

Procurements are carried out
primarily in an environmentally
friendly manner by, for

The environmental aspects
of products, such as ecolabelled products, items that

Procurements have been
made based on price and
appearance. Sustainability

and they participate in building the
youth centre into a community
that is important to them and
others.

III Resources
ASSESSMENT
CRITERIA

Sustainable
development
29. Sorting and
recycling

30. Sustainable
procurements
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CRITERIA

31. Energy
consumption

1

INSUFFICIENT/POO

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

to fulfil and whether it would be
possible to fulfil said need with a
used or borrowed item or a service
instead. Environmental friendliness
(= eco-labels, eco-efficiency, lifecycle), ethics and Fair Trade goods,
depending on the procurement,
are always taken into consideration
in procurement. The youth leaders
have knowledge of
environmentally friendly
procurement.
Reducing energy consumption has
been taken into consideration in a
crosscutting manner in all activities
at the centre. Energy saving
potential is taken into
consideration in equipment
procurement. The possibilities of
using renewable energy have been
explored and there are (small-

example, favouring eco-labelled
products, items that have a long
service life or can be repaired
and taking recyclability into
consideration. Items are also
procured used where applicable
and the entire life-cycle of the
product is considered when
making procurements.

have a long service life or
can be repaired and
recyclability, have been
taken into consideration to
some degree in the centre’s
procurements.

and recyclability are
considered occasionally.

The centre has created good
preconditions and practises for
reducing energy consumption.
The space is furnished in an
energy-friendly manner,
window and other seals are
checked annually, the
temperature is monitored using
thermometers, electrical

Some measures for reducing
energy consumption have
been implemented, for
example unnecessary lights
and equipment are turned
off when they are not used.

No issues related to the
consumption of energy
have been taken into
account at the centre.
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32. Practicality
and
pleasantness
of the facilities

33. Activity
equipment

4 EXCELLENT

3 GOOD

scale) solar panels or other forms
of renewable energy in use at the
centre. Energy saving solutions are
actively discussed with building
management. The work
community is committed to saving
energy and does so in all of its
activities.
The possibility of easily adjusting
the facilities to meet the needs of
various groups has been taken into
consideration in furniture solutions
and interior design.

equipment is not kept on
needlessly, refrigerators and
freezers are de-iced annually
and their temperatures are
maintained at an appropriate
level.

The activity equipment is up-todate – digitality taken into
consideration, for example – and it
corresponds to the needs and

The needs of different groups
have been taken into
consideration in the interior
design solutions: there are quiet
corners, spaces for larger
groups to hang out in, room to
play, TVs or loud games are not
a distraction, individual
discussions are possible.
The youth centre provides the
opportunity to try out
equipment that not all homes
can afford to purchase or

2 SATISFACTORY

1

INSUFFICIENT/POO
R

The facilities are clean and
comfortable. Practicality and
cleanliness have been taken
into account in the
materials.

The general appearance of
the facilities is somewhat
colourless and drab. A
cleaner could come around
more often...

The centre has a fairly wide
variety of different activity
equipment, but some of the
equipment is in poor

There is little in the way of
activity equipment and it is
primarily hidden in
cabinets.
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34. Communicatin
g about the
activities

4 EXCELLENT

3 GOOD

2 SATISFACTORY

wishes of different groups as well
as children and youths of different
ages.

accommodate due to their size.

condition, for example
playing cards are torn, ping
pong paddles are frayed,
etc.

Communicating about the activities
is carried out in a systematic
manner using a wide variety of
different methods and channels
and utilising digital solutions. The
appearance and content of the
information material address and
interest the target group. The
communication is interactive and
utilises the expertise of the youth.

The content of the
communication and the tools
selected are suitable to the
target group. Communication in
digital channels is regular,
versatile and interactive.

The content of the
communication is
appropriate. An agreedupon identifier is used in the
materials (logo). The basic
information of the activities
on the website is up-to-date
and digital channels (such as
social media) are utilised in
the communication to some
degree.
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1

INSUFFICIENT/POO
R

The target group for the
communication has not
been thought out and the
content is lacking. Digital
channels are not utilised in
the activities and the
website is not up-to-date.
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