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Minuta întâlnirii Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice 

privind standardele activităților de lucru cu tinerii 

15.02.2019 - București 

 

A doua întâlnire a Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice 

privind standardele activităților de lucru cu tinerii s-a desfășurat la București (Hotel 

Ibis Parlament) în data de 15.02.2019 în intervalul 10:00-13:30. 

La întâlnire au participat – în urma procesului de selecție realizat: Yolanda Florescu - 

Fundația Județene pentru Tineret Timiș (FITT), Andreas Novacovici - Consiliul 

Tinerilor Instituționalizați, Andrei Dobre - Romanian Agel Appeal, Cătălin Lazăr - 

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Marius Petică - Consiliul Studențesc FIFT din 

Galați, Elena Lupoaea-Petrea - Cercetașii României - Centrul Local "Orizont" Brașov, 

Marian Bojincă - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Sabina Antoici - 

Policy Center for Roma and Minorities, Mariana Păun - A4Action, Bianca Cristina 

Butacu - Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA, Diana Sabo - Asociația DEIS, 

Alexandra Canta - YMCA Baia Mare, Geanina Constantin - Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (AN), și membri 

în echipa proiectului: Alina Pop - manager de proiect (YMCA), Roxana Pașcan – 

asistent manager proiect (YMCA), Marilena Chiriță – responsabil comunicare și relații 

publice (AYI), Răzvan Victor Sassu – președinte AYI. 

Următoarele subiecte au fost abordate: 

 Progresul proiectului 

 Prezentarea rezultatelor consultărilor și cercetării comparative 

 Versiunea inițială a politicii publice privind standardele, discuții pe abordarea 

standardelor progresive, care să încurajeze dezvoltarea organizațiilor care 

lucrează cu tinerii 

 Discuții cu privire la: 

o posibile standarde etice în lucrul cu tinerii 

o posibile standarde de consultare, monitorizare și evaluare în lucrul cu 

tinerii 

o posibile standarde pentru activitățile de tabără și turism pentru tineri 

 Planificarea lucrului în Grupul Național de Lucru pentru formularea politicii 

publice privind standardele activităților de lucru cu tinerii și pentru advocacy 
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La începutul întâlnirii au fost prezentate rezultatele proiectului în lunile octombrie 

2018-ianuarie 2019, inclusiv rezultatele consultărilor de la Timișoara (noiembrie), 

Baia Mare (decembrie), Iași (ianuarie), rezultatele consultării online realizate până la 

data întâlnirii și rezultatele celor 2 cercetări comparative, privind standardele pentru 

servicii similare cu cele de tineret din România și standarde pentru servicii și 

activități de tineret din Europa. 

Au fost ulterior prezentate pe scurt cele 3 propuneri de standarde elaborate în până 

la întâlnirea grupului de lucru pe baza consultărilor și a cercetării, respectiv 

propunerile de cod etic pentru lucrătorii de tineret, propunerea de standarde pentru 

planificarea, monitorizarea și evaluarea activității și propunerea de standarde pentru 

tabere. 

Membrii grupului de lucru au făcut comentarii cu privire la documentele prezentate, 

comentarii care s-au referit la: 

- este nevoie să adăugăm standarde pentru activități, incluzând planificarea 

activităților, stabilirea obiectivelor etc. 

- este nevoie să adăugăm elemente legate de accesibilitatea la activități de 

tineret și tabere pentru tinerii cu dizabilități și standarde privind persoanele 

care însoțesc tinerii (mai ales, dar nu exclusiv, în cazul tinerilor cu dizabilități) 

- standardele pentru tabere pot să se integreze cu un sistem național de rating 

realizat pe o platforma electronică. E recomandat parteneriatul cu CNE și 

organizațiile studențești 

- trebuie să decidem dacă elaborăm o singură propunere de politică publică, 

având standardele propuse în anexă pentru varianta propusă (standardizarea 

unor elemente de lucru cu tinerii de o manieră progresivă, care să permită 

evaluare mai multor niveluri de calitate) sau dacă propunem și o a doua 

politică publică de dezvoltare a profesiei de lucrător de tineret în cadrul căreia 

să lucrăm la standardul ocupațional și eventual la standarde etice pentru 

lucrătorii de tineret sub forma unui cod 

- standardele pentru tabere pot fi integrate cu standarde pentru alte activități 

de tineret similare, care presupun cazarea tinerilor în același loc, asigurarea 

mesei, activități de învățare nonformală. În aceeași categorie de activități pot 

intra și schimburile de tineri 

- standardele dezvoltate în cadrul proiectului pot să fie o matrice/un checklist 

de auto-evalaure pentru organizațiile care lucrează cu tinerii 
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- standardele dezvoltate în cadrul proiectului pot să fie parte a 

metodologiilor/regulamentelor de funcționare a registrelor, bazate pe auto-

evaluarea făcută de organizații și pe verificări ulterioare (exhaustive sau prin 

sondaj) realizate de MTS 

- trebuie ca propunerea de politică publică să includă și un mecanism de 

motivare pentru organizațiile care lucrează cu tinerii ca să respecte 

standardele, de tipul deducerilor, reducerilor, facilităților, finanțărilor etc. 

- ar trebui să ne gândim atât la standarde pentru organizații, cât și la standarde 

pentru activități, separat de cele pentru organizații, astfel încât să poată să-și 

autoevalueze calitatea activităților cu tinerii și grupurile informale 

- propunerile de standarde trebuie să fie formulate într-un limbaj accesibil 

pentru lucrătorii de tineret 

- standardele trebuie să includă elemente care să favorizeze/recomande 

organizarea de activități pentru dezvoltarea de deprinderi de viață 

independentă în tabere și alte activități similare pentru tinerii instituționalizați 

și care ies din sistem sau pentru tinerii cu dizabilități 

- standardele trebuie să includă elemente care să favorizeze dezvoltarea de 

activități pentru tinerii vulnerabili 

- e necesară introducerea în standarde a unor elemente de management al 

riscurilor în cadrul standardelor 

- checklistul utilizat de finanțatori ar trebui să poată fi corelat, pe partea de 

calitate a activității de tineret, cu checklistul pe care noi îl promovăm la MTS 

- trebuie făcută o verificare foarte atentă a ceea ce există deja în reglementări 

care pot fi incidente pentru standarde (de exemplu chestiuni legate de 

autorizații de funcționare pentru tabere), astfel încât să nu propunem 

standarde în conflict cu legea 

- în afară de principiul nondiscriminării și tratamentului egal, deja menționat, 

este necesar ca și principiul dezvoltării durabile să se regăsească în standarde 

S-a conturat ideea că propunerea de standarde (partea centrală a politicii publice ce 

va fi propusă MTS) ar putea avea 3 părți: 

1) o parte dedicată modului de planificare a activităților, managementul riscurilor 

activităților, modul de organizare a metodelor și fluxul activităților/procesul, 

monitorizarea, evaluare, parte accesibilă tuturor celor care lucrează cu tinerii, 

inclusiv grupurilor informale 

2) o parte dedicată organizațiilor care lucrează cu tinerii, cu atenție ca aceasta să 

se refere exclusiv la modul de lucru cu tinerii, nu la managementul 
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organizațional, dat fiind că multe organizații fac activități de tineret alături de 

alte tipuri de activități și au și alte grupuri țintă 

3) o parte pentru activități de tip rezidențial: tabere, schimburi de tineri, 

training-uri etc. 

De asemenea, a rezultat din discuție că documentul de politică publică (cel pe baza 

căruia un extern – cum ar fi MTS – poate verifica calitatea activităților de tineret) 

trebuie diferențiat de documentul pentru lucrători de tineret și organizații, care 

trebuie să fie foarte simplu, concis și într-un limbaj accesibil. 

O parte importantă a discuției din cadrul grupului de lucru a fost legată e ideea de a 

dezvolta o propunere de politică publică ce ar trebui să sprijine 

dezvoltarea/consolidarea profesiei de lucrător de tineret. Discuția a atins 

următoarele aspecte: 

- Politica de consolidare a profesiei trebuie să includă: 

o Revizuirea standardului ocupațional și este nevoie să valorificăm 

momentul de față, pentru că procedura ANC presupune revizuirea 

acestuia în acest moment 

o Un cod etic 

o Dezvoltarea unui program de formare (de tipul tineREȚEA 3.0) 

o Dezvoltarea unor facilități de recunoaștere/validare a competențelor 

o Dezvoltarea unui corp profesional 

- este nevoie să discutăm în profunzime și de a decide dacă propunerea unui cod 

de etică este o strategie de preferat pentru întărirea profesiei de lucrător de 

tineret 

- înainte de dezvoltarea unui cod de etică trebuie să se dezvolte profesia 

lucrătorului de tineret, iar atenția noastră trebuie să se mute înspre standardul 

ocupațional 

- standardul ocupațional ar trebui să țină cont de cadrul european al calificărilor 

- standardul ocupațional poate să aibă în vedere și ocupația de consilier de 

tineret, existentă în COR fără standard ocupațional acreditat de ANC 

- standardul ocupațional poate să aibă în vedere calificări în trepte de 

competență, responsabilități și autonomie, cu o treaptă de jos care presupune 

competențe de animație bazate pe studii medii, responsabilitatea unui grup 

mic de tineri și autonomie ridicată, la treapta de sus care poate presupune 

competențe pedagogice, de supervizare și de management bazate pe studii 

superioare de specialitate, responsabilități și autonomie maximă 
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- standardul ocupațional ar trebui să aibă în vedere și nevoia de competențe de 

lucru cu tineri vulnerabili, cel puțin pentru unii dintre lucrători dacă se face o 

diferențiere de grade/trepte 

- doar dacă profesia se dezvoltă codul de etică al lucrătorului de tineret poate fi 

aplicat, altfel sunt prea puțini cei care vor trebui să urmărească legea 

În ceea ce privește activitățile următoare s-a agreat următoarea împărțire de sub-

grupuri de lucru: 

Propunerea de politică 
publică pentru 
dezvoltarea profesiei de 
lucrător de tineret și 
standardul ocupațional 

Standarde pentru 
activități de lucru cu 
tinerii, proces, 
monitorizarea, evaluare 

Standarde pentru 
activități specifice de 
tabere, schimburi de 
tineri etc. 

Alexandra 
Diana 
Geanina / Andrei P. 
Marian / Vlad 
Sabina 

Aureliana 
Yolanda 

Marius 
Victor 
Andreas 
Trompi (Elena) 

Andrei D. 
Mariana 
Yolanda 
Alin 
Andreas 

 

Calendarul agreat este următorul: 

- 15-25 februarie – schimb de resurse 

- 10 martie – draft de structură pentru fiecare dintre cele 3 standarde 

- 15 martie – finalizarea structurii și „diviziunea muncii” 

- 03 aprilie – primul draft al standardelor propuse 

- 03 sau 04 aprilie – următoarea întâlnire a grupului de lucru la București sau la 

Baia Mare 

Lucrul se va realiza prin crearea unui folder Google Drive. 

Următoarele întâlniri ale grupului de lucru în formulă completă, după cea din aprilie, 

urmează să fie organizate în iunie și octombrie. 

În cursul zilei de 15.02 comunicarea grupului a continuat pentru transmiterea la MTS a 

unei propuneri de utilizare a unora dintre standardele dezvoltate pentru 

metodologiile din domeniul tineretului (programe, proiecte și tabere). 

 


