Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149

Minuta întâlnirii Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice privind
standardele activităților de lucru cu tinerii
03.04.2019 - București
A treia 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 03.04.2019 în intervalul 10:00-17:00.
La întâlnire au participat – în urma procesului de selecție realizat: Yolanda Florescu Fundația Județene pentru Tineret Timiș (FITT), Andrei Dobre - Romanian Agel Appeal, Marius
Petică - Consiliul Studențesc FIFT din Galați, Elena Lupoaea-Petrea - Cercetașii României Centrul Local "Orizont" Brașov, Vlad Dumitrescu - Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile (FDSC), Sabina Antoici - Policy Center for Roma and Minorities, Iuliana Pavel - A4Action,
Diana Sabo - Asociația DEIS, Alexandra Canta - YMCA Baia Mare, Andrei Popescu - Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (AN),
Cosmin Catană – Curba de Cultură, Iuliana Pavel - A4Action, Alin Grigore – Forumul Tinerilor
din România (FTR) și membri în echipa proiectului: Alina Pop, Roxana Pascan – manager de
proiect YMCA, Marilena Chiriță, responsabil comunicare – AYI, Irina Lonean și Ioana Ipateexperți politici publice de tineret CDCD.
Următoarele subiecte au fost abordate:


Progresul proiectului de la ultima întâlnire a grupului de lucru, din februarie 2019



Prezentarea pe scurt a resurselor care pot fi utilizate pentru standardele pe care le
elaborăm, resurse care au fost și încărcate pentru accesul tuturor membrilor grupului
de lucru, pe Drive



Prezentarea structurii pentru standardele propuse: pentru standardele operaționale
urmând a se utiliza formularul Autorității Naționale pentru Calificări, în timp ce pentru
standardele privind activități de tineret și cele referitoare la standarde și/sau
schimburi de tineri se propune folosirea unei structuri progresive cu 4 trepte.



Prezentarea modului de organizare a grupurilor de lucru.
A. Propunere standarde pentru planificarea activitatilor de lucrul cu tinerii in general
și planificarea activităților organizațiilor care lucrează cu tinerii
B. Propunere standarde pentru planificarea schimburilor de tineri, taberelor și
activităților de turism pentru tineret
C. Completari/Propuneri Standard ocupațional lucrător de tineret și consilier de
tineret
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Planificarea activităților de advocacy pentru promovarea standardelor, în sinergie cu
alte proiecte similare

A. În cadrul grupului de lucru pentru standarde pentru activități de tineret în general au
fost identificate mai multe dimensiuni pentru standardizare, respectiv:


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



Realizarea unei analize de nevoi pentru activitățile cu/ pentru tineri



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



Realizarea comunicării activităților cu/ pentru tineri



Etică/ valori



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



Stabilire design și implementare a activităților cu/ pentru tineri



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



Monitorizarea activităților cu/ pentru tineri



Procesarea învățării



Evaluarea activităților cu/ pentru tineri



Realizarea de activități de continuare (follow-up)



Impactul activităților cu/ pentru tineri

Pentru fiecare indicatr s-a convenit să fie avute în vedere o serie de criterii principale care
pot fi măsurate conform unei scale de 4 trepte: absent/Insuficient, suficient, realizat,
avansat/excelent și au fost propuse conținuturi pentru acestea.
B. În cadrul grupului de lucru pentru standarde pentru planificarea schimburilor de tineri,
taberelor și activităților de turism pentru tineret s-a propus varianta de a urmări 3 etape
principale în stabilirea standardelor, respectiv
1. Planificarea activităților
2. Derularea /implementarea activităților
3. Evaluarea activităților
Pentru fiecare etapă s-a convenit să fie avute în vedere o serie de criterii principale care pot
fi măsurate conform unei scale de 4 trepte: absent/Insuficient, suficient, realizat,
avansat/excelent și și au fost propuse conținuturi pentru acestea.
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C. În cadrul grupului de lucru pentru standarde ocupaționale pentru lucrători și consilieri
de tineret au fost identificate responsabilitățile și atribuțiile necesare pentru fiecare dintre
cei doi profesioniști plecând de la analiza procesului de lucru cu tinerii și pe baza resurselor
existente: standardul actual, portofoliul lucrătorului de tineret propus de CoE, curriculum-ul
de curs pentru lucrători de tineret care acoperă de fapt toate activitățile de tineret, inclusiv
cele care ar trebui – în opinia Grupului de Lucru – să fie acoperite de consilierul de tineret.
La finalul întâlniri grupurile de lucru au prezentat rezultatele lor.
De asemenea, au fost discutate abordările următoare pentru advocacy, inclusiv organizarea
forumului și mesei rotunde în luna iunie și a unor întâlniri cu reprezentanții MTS.

