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Standarde privind planificarea, monitorizarea și evaluarea activității de tineret 

 

„Activitățile pentru tineret reprezintă un termen general care include o serie amplă de activități de natură socială, culturală, educațională sau politică, 

realizate de tineri, cu tineri și pentru tineri. Aceste activități includ, din ce în ce mai mult, sportul și serviciile pentru tineri. Activitățile pentru tineret intră în 

sfera educației „extrașcolare”, non-formale, precum și a activităților specifice de petrecere a timpului liber gestionate de către animatorii pentru tineret, 

profesioniști sau voluntari, și de către liderii de tineret. Activitățile pentru tineret sunt organizate în diferite moduri (de către organizații conduse de tineret, 

organizații pentru tineret, grupuri informale sau prin intermediul serviciilor pentru tineret și al autorităților publice). Acestea se desfășoară sub forme și în 

cadre diferite (de exemplu, activități cu acces liber, activități de grup, activități bazate pe programe, de proximitate și la distanță1) și se concretizează la nivel 

local, regional, național și european.  

Activitățile pentru tineret se concentrează pe dezvoltarea personală și socială a tinerilor și permit accesul și participarea largă a tinerilor, pe baza nevoilor și 

intereselor acestora și ținând seama de mediul lor. O astfel de sferă vizată vine în completarea altor răspunsuri de politică pentru tineri și, prin urmare, 

activitățile pentru tineret pot oferi tinerilor puncte de contact, oportunități de asociere și progres.”2 

 

                                                             
1 Activități de outreach și detached youth work 
2 Concluziile Consiliului privind contribuția activităților de calitate pentru tineret la dezvoltarea, bunăstarea și incluziunea socială a tinerilor, 2013/C 168/03, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0614(02)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0614(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0614(02)&from=EN
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Următoarele standarde trebuie îndeplinite cel puțin la nivel satisfăcător pentru derularea de activități cu tinerii.  

Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

Înțelegerea 
contextului general 
și corelarea acestuia 
cu activitățile cu/ 
pentru tineri 

Corelarea activităților cu/ pentru 
tineri cu nevoile și contextul local, cu 
politici și strategii naționale și politici 
europene/ globale 

Corelarea activităților cu/ 
pentru tineriților cu nevoile și 
contextul local, dar și cu 
politici și strategii naționale 

Corelarea activităților cu/ 
pentru tineri cu nevoile și 
contextul local 

Lipsa corelării 
activităților cu/pentru 
tineri cu nevoile tinerilor 
și contextul în care se 
desfășoară 

Realizarea unei 
analize de nevoi 
pentru activitățile 
cu/ pentru tineri 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direcți 
(tineri) cât și asupra grupului țintă din 
comunitate/ zona de intervenție și 
corelarea cu tendințele naționale și/ 
sau europene 

Realizarea de analize a 
nevoilor/ intereselor 
beneficiarilor direcți (tineri) 
cât și asupra grupului țintă 
din comunitate/ zona de 
intervenție 

Realizarea de analize a 
nevoilor/ intereselor 
beneficiarilor direcți (tineri) 

Nu se realizează o 
analiză de nevoi 

Stabilirea unui scop 
și a unor obiective 
clare pentru 
activitățile cu/ 
pentru tineri 

Stabilire scop și obiective care se 
corelează cu nevoile identificate la 
nivel local, național, european cu 
stabilire de indicatori măsurabili, 
cuantificabili care sunt urmăriți în 
cadrul activităților 

Stabilire scop și obiective care 
se corelează cu nevoile 
identificate la nivel local și/ 
sau național cu stabilire de 
indicatori clari 

Stabilire scop și obiective prin 
corelarea rezultatelor din 
analiza de nevoi cu 
rezultatele așteptate ale 
activităților ce urmează a fi 
implementate 

Scopul și obiectivele 
activităților nu sunt 
explicit definite 

Realizarea 
comunicării 

Implementarea unui plan de 
comunicare coerent, care include 

Comunicarea activităților și 
rezultatelor acestora către 

Informarea/ comunicarea 
către beneficiarii direcți 

Beneficiarii nu sunt 
informați integral cu 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

activităților cu/ 
pentru tineri 

activități de promovare a activităților 
și diseminare a rezultatelor acestora 
la nivel național și/ sau european 

beneficiari, grupul țintă extins 
și către comunitatea locală 

(tineri) asupra activităților 
propuse 

privier la programul 
activităților și 
obiectivele lor. 

Etică/ valori Activitățile cu/ pentru tineri se 
proiectează și implementează având 
în vedere o politică clară de etică și 
valori, propuse de tineri 

Activitățile cu/ pentru tineri 
se proiectează și 
implementează din 
perspectiva unor linii valorice 
propuse de cei care 
implementează dar agreate 
de comun acord cu 
beneficiarii 

Activitățile cu/ pentru tineri 
se proiectează și 
implementează din 
perspectiva unor linii valorice 
specifice celor care 
implementează 

Valorile și normele etice 
nu sunt avute în vedere 
la planificarea 
activităților și nu sunt 
planificate răspunsuri 
pentru eventuale 
conflicte de valori sau 
dileme etice. 

Înțelegerea și 
aplicarea măsurilor 
de siguranță și 
protecție in cadrul 
activităților cu/ 
pentru tineri 

Realizarea și respectarea unui plan 
comprehensiv prin care siguranță și 
protecția tinerilor sunt privite holistic 
- d.p.d.v. emoțional, fizic, mental - și 
care include măsuri clare de 
prevenție/ intervenție 

Realizarea și respectarea unor 
proceduri interne cu referire 
la siguranța și protecția 
tinerilor (e.g. ROF/ ROI) 

Respectarea legislației în 
vigoare pentru desfășurarea 
de activităților cu/ pentru 
tineri (e.g. acorduri parentale, 
SSM, etc) 

Nu toate aspectele 
legislației în vigoare 
pentru desfășurarea de 
activităților cu/ pentru 
tineri (e.g. acorduri 
parentale, SSM, etc) 
sunt respectate 
întotdeauna. 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

Stabilire design și 
implementare a 
activităților cu/ 
pentru tineri 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
bazate pe obiective clare, sunt 
susținute prin planuri de dezvoltare 
personalizate, participative, motivând 
tinerii la acțiune și răspunzând 
nevoilor pe care chiar tinerii le-au 
identificat și implică comunitatea în 
ansamblul lor 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt bazate pe obiective 
clare, propun o abordare 
participativă, motivând tinerii 
la acțiune și răspunzând 
nevoilor pe care chiar tinerii 
le-au identificat și sunt bazate 
pe un plan de dezvoltare 
personalizat a tinerilor 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt construite pe obiective 
clare, în legătură directă cu 
nevoile identificate și 
contextul în care acestea se 
întâmplă 

Activitățile cu/ pentru 
tineri nu se desfășoară 
după o planificare clară 

Participarea tinerilor 
la activitățile de 
tineret 

Activitățile de tineret sunt propuse, 
concepute, planificate și desfășurate 
de tineri, cu sprijinul lucrătorilor de 
tineret. Activitățile sunt conduse de 
tineri (youth lead), în timp ce 
lucrătorii de tineret sun tuna dintre 
resursele la dispoziția tinerilor și îi 
motivează să își descopere interese 
noi 

Activitățile de tineret sunt 
realizate în colaborare între 
lucrătorii de tineret și tineri. 
Părerea tinerilor este 
solicitată la fiecare moment 
din procesul de concepere, 
planificare și desfășurare a 
activității și se ține cont de 
ea. 

Părerea tinerilor este 
solicitată la momentul 
conceperii activității de 
tineret și se ține cont de ea în 
măsura în care resursele 
disponibile permit acest 
lucru. 

Tinerii sunt doar 
beneficiari pasivi ai 
serviciilor și activităților 
care li se adresează și nu 
sunt consultați 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

Utilizarea metodelor 
de lucru cu tinerii 

Metodele utilizate în lucrul cu tinerii 
sunt diverse și alese având în vedere 
planurile de dezvoltare personalizate 
pentru tinerii beneficiari. Metodele 
sunt adaptate la nevoile și 
caracteristicile fiecăruia dintre tinerii 
beneficiari 

Metodele utilizate în lucrul cu 
tinerii sunt diverse și 
adaptate la nevoile și 
caracteristicile grupului țintă 
de tineri, în ansamblu 

Metodele de lucru cu tinerii 
utilizate sunt inspirate de 
bune practici în activitatea de 
tineret și de învățare non-
formală 

Metodele de lucru cu 
tinerii utilizate nu sunt 
specifice pentru 
activitatea de tineret și 
de învățare non-formală 

Pregătirea/ 
identificarea 
resurselor necesare 
(umane, materiale, 
informaționale, 
financiare, de timp) 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
planificate în funcție de resursele 
necesare și se lucrează pentru a aduce 
resurse suplimentare în funcție de 
nevoi 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt planificate în funcție de 
resursele necesare și sunt 
pregătite planuri alternative 
de adresare a riscurilor 

Activitățile cu/ pentru tineri 
au un minim de resurse 
identificate și alocate 

Activitățile cu/ pentru 
tineri nu dispun de toate 
resursele necesare 

Monitorizarea 
activităților cu/ 
pentru tineri 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
monitorizate structurat, se realizează 
un proces constant de feedback și se 
urmăresc indicatori prestabiliți de 
realizare 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt monitorizate și se 
realizează un proces de 
feedback cu participanții, pe 
baza căruia se realizează 
ajustări 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt monitorizate 
nestructurat pentru 
adaptarea design-ului, 
alocarea de resurse și se iau 
măsuri (nestructurate) pentru 
adaptare 

Activitățile cu/ pentru 
tineri sunt monitorizate 
nestructurat, iar 
rezultatele monitorizării 
nu se utilizează pentru 
adaptarea design-ului 
sau alocarea de resurse 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

Procesarea învățării Toate activitățile cu/ pentru tineri au 
planificate și realizează o procesare a 
experiențelor care se leagă coerent de 
planurile de dezvoltare ale tinerilor 

Activitățile cu/ pentru tineri 
presupun procesare coerentă 
a experiențelor, fie prin 
sesiuni dedicate exclusiv 
acestei componente fie prin 
discuții informale 

Activitățile cu/ pentru tineri 
presupun o minimă procesare 
a experiențelor (e.g. întrebări 
de reflecție nestructurate sau 
ne-individualizate) 

Activitățile cu/ pentru 
tineri nu include nicio 
procesare a 
experiențelor (e.g. 
întrebări de reflecție 
nestructurate sau ne-
individualizate) 

Evaluarea 
activităților cu/ 
pentru tineri 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
evaluate în raport cu obiectivele 
stabilite, planurile de dezvoltare ale 
tinerilor iar concluziile evaluării sunt 
folosite pentru îmbunătățirea/ 
extinderea activităților 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt evaluate în raport cu 
obiectivele stabilite și 
planurile de dezvoltare ale 
tinerilor 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt evaluate nestructurat, 
din perspectivă individuală și 
de grup 

Activitățile cu/ pentru 
tineri sunt evaluate 
nestructurat, exclusive 
din perspectivă 
individuală 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcător 1 insuficient / slab 

Realizarea de 
activități de 
continuare (follow-
up) 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
legate logic între ele, deservind 
scopului și obiectivelor stabilite, care 
duc la aplicarea planurilor de 
dezvoltare personalizate, beneficiarii 
fiind implicați constant 

După activitate, se urmărește 
coerent parcursul 
beneficiarilor prin aplicarea și 
urmărirea planurilor de 
dezvoltare personalizate 

Există un minim contact cu 
beneficiarii activităților după 
activitate, cel puțin online, 
pentru urmărirea/ 
îndeplinirea obiectivelor 
stabilite pentru activitate 

Nu există contact cu 
beneficiarii activităților 
după activitate 

Impactul activităților 
cu/ pentru tineri 

Activitățile cu/ pentru tineri sunt 
documentate și se urmărește 
impactul la nivelul tinerilor, iar pe 
baza acestora se realizează rapoarte/ 
centralizări care se comunică către 
comunitate/ stakeholders 

Activitățile cu/ pentru tineri 
sunt documentate și se 
urmărește impactul obiectiv 
la nivelul tinerilor prin 
planurile de dezvoltare 
personalizate 

Activitățile cu/ pentru tineri 
implică o minimă activitate de 
documentare a impactului, 
mai mult informală/ 
subiectivă 

Nu există o 
documentare a 
impactului activităților 

 


