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Introducere în proiect
Dreptul la participare este recunoscut în Declarația Universală a
Drepturilor Omului, astfel încât toată lumea are dreptul de a participa
și de a-și exprima opinia cu privire la guvernul țării sale. Prin urmare,
personal sau de către reprezentanți, este un mijloc de a interveni în
mediul social.
Una dintre formele de participare este asociaționismul prin care
sunt oferite diferite funcții sociale.
Împreună cu acest drept fundamental, Strategia UE pentru tineret
favorizează participarea tinerilor la viața democratică, pe lângă sprijinirea angajamentului social și civic, asigurându-se că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate.
Proiectul nostru EmpowerYouth se bazează tocmai pe acest lucru,
pe împuternicirea tinerilor europeni, facilitând participarea lor la sistemele sociale, prin următoarele acțiuni:
• Instruiți lucrătorii și liderii tinerilor, astfel încât aceștia, la
rândul lor, să informeze, să motiveze, să instruiască, să însoțească și să consilieze tinerii în dezvoltarea proiectelor lor de
viață prin participarea tinerilor la diferitele sale aspecte: asociații, proiecte personale, programe europene sau întâlniri, printre
altele.
• Împărtășirea muncii noastre în cadrul proiectului pentru
toată lumea și, mai ales, pentru tineri, poate beneficia de aceasta.
• Favorizarea creșterii numărului de asociații, activități și
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proiecte de anvergură europeană în țările consorțiului.
Țintim în special două grupuri sociale:
• Pe de o parte, lucrătorii de tineret și liderii, astfel încât, la
rândul lor, să poată ajuta tinerii din acest domeniu. În acest
sens, un curs de formare va fi acordat unui grup selectat.
• Pe de altă parte, tinerii între 14 și 30 de ani trebuie să-i
implice în procesul de abilitare care le favorizează participarea
prin asociaționism.
Pentru a facilita cunoașterea atât a proiectului, cât și a acțiunilor
care urmează a fi dezvoltate, vor fi organizate sesiuni informative și
ateliere.

Pentru ce este manualul?
Manualul de instruire este un material folosit pentru a învăța lucrătorii de tineret și liderii cum să-i îndrume pe tineri să participe la
societatea europeană prin asociaționism. Include secțiuni legate de
antreprenoriatul social pentru a face publice competențele și competențele pe care tinerii trebuie să le dezvolte în procesul de abilitare.
Acest manual este inovator, deoarece există multe ghiduri de participare a tinerilor, dar nu există manuale de instruire pentru lucrătorii
de tineret care să le învețe cu aceste competențe, care să compileze,
de asemenea, bune practici în țările participante.
Manualul poate fi utilizat direct de către tinerii care doresc să își
creeze asociațiile, deoarece include aspecte de bază despre cum să
o facă. Este, de asemenea, transferabil către alte grupuri care trebuie
să își sporească participarea la societatea civilă (emigranți, femei din

INTRODUCERE

12

EmpowerYouth Project

mediul rural, etc.).
Acest manual este disponibil și pe site-ul web al proiectului pentru
descărcare gratuită.

Introducere în parteneri
Consejoven - Consiliul Tineretului din Ciudad Real
(Spania)
Este organismul de participare a tinerilor, care își
apără drepturile și interesele, în dezvoltarea culturală,
socială și economică din Ciudad Real.
Reprezintă tinerii prin asociații de tineret în fața diferitelor administrații publice și colaborează cu ei în tot ceea ce privește problemele
tinerilor.
Principalele sale obiective sunt apărarea intereselor tinerilor și promovarea participării și abilitării tinerilor prin asociaționismul tinerilor
și antreprenoriatul social.
Site-ul web: www.consejoven.org

INNETICA (Spania)
Este o asociație non-profit (ONG) a cărei misiune
este de a promova cooperarea între entități din întreaga Europă pentru a promova valorile europene.
Misiunea sa este de a promova proiecte de inovare
socială, pe lângă dezvoltarea de proiecte educaționale
și activități didactice.
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INNETICA lucrează și în zona tinerilor prin proiecte care promovează incluziunea lor profesională și nediscriminarea pe criterii de sex,
rasă sau religie.
Site-ul web: www.innetica.org

Associacão Juvenil de Deão - AJD (Portugalia)
Își propune să creeze și să dezvolte activități sociale, culturale, sportive și artistice pentru tineri, în
special în domeniul timpului liber, voluntariatului, cooperării și formării, promovând
și îmbunătățind accesul acestora la
informație, integrarea lor socială,
participarea cetățenilor și egalitatea
între bărbați și femei.
În ceea ce privește domeniul său de intervenție, asociația a lucrat
în principal cu copii și tineri din zonele rurale din Viana do Castelo.
Site-ul web: https://associacaodeao.wixsite.com/ajdeao

Asociatia Centrul de Copii si Tineret Sfantul Sebastian
(Romania)
Este un ONG de tineret care lucrează în Regiunea Centrală a
României și desfășoară activități durabile pentru copii
și tineri pentru a dezvolta procesul socio-profesional.
Scopul Asociației este de a stimula copiii și tinerii
prin participarea lor activă la viața comunității.
Site-ul web: www.centrul-sebastian.ro
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Concept
În ultimii 20 de ani s-au realizat eforturi semnificative pentru dezvoltarea politicilor, strategiilor de tineret, pentru abilitarea tinerilor, atât
la nivel național, cât și european. Unele dintre principalele obiective
ale acestor eforturi sunt:
• Să ofere tinerilor posibilitatea de a-și exprima opiniile și
de a se simți luați în considerare în politicile publice, acordând
o mai mare importanță factorului de tineret în politici precum
ocuparea forței de muncă și integrarea socială, educația, învățarea continuă, mobilitatea, lupta împotriva rasismului și xenofobiei;
• Să introducă noi modalități de implicare a tinerilor în viața
publică, îmbunătățirea informării tinerilor cu privire la problemele europene, încurajarea voluntariatului și îmbunătățirea cunoștințelor;
• Să încurajeze tinerii să depășească o serie de provocări
actuale, precum educația, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și sănătatea, printre altele;
• Să investească în tineri prin alocarea mai multor resurse
pentru dezvoltarea domeniilor politicii de tineret care afectează
tinerii în viața lor de zi cu zi;
• Să sporească capacitatea tinerilor prin promovarea potențialului pe care tinerii îl au pentru reînnoirea societății și contribuția la valorile și obiectivele Uniunii Europene; o atenție specială va fi acordată tinerilor cu mai puține oportunități.
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În general, nivelul dezvoltării și punerii în aplicare a politicilor, strategiilor și activității pentru tineret variază foarte mult, din cauza contextului național diferit al țărilor europene. Dar totuși, am putea identifica și vorbi despre noțiuni comune. Când vorbim despre conceptul
de tineret, am putea lua în considerare diverse aspecte precum vârsta,
interesele și aspirațiile, idealurile și obiectivele, rolul în cadrul comunității, influențele, responsabilitățile pe care și le asumă, etc. Când vorbim despre participare în general, ne-am putea referi la o acțiune de
implicare (subiectivă, prin aspirații, atitudini, cunoștințe și credințe) și
integrare individuală (obiectivă, prin dinamica proceselor de interacțiune), în raport cu acțiunea colectivă.
Rezumând, participarea înseamnă “a lua parte”, persoana astfel
decide să se implice, să intervină, să influențeze ceva, etc. Când vorbim în mod specific despre participarea tinerilor, am putea spune că
este un proces determinat de gradul de implicare al tinerilor și posibilitatea de a lua decizii și de a acționa asupra unor probleme specifice.
Participarea tinerilor trebuie înțeleasă nu doar ca o simplă ascultare, ci ca o participare activă și proactivă la dezvoltarea proiectelor,
în care tinerii generează idei și invită factorii de decizie să participe și
să se dezvolte împreună, fără a pierde niciodată rolul de coordonare,
spațiul pentru participare și puterea decizională.
Această participare trebuie promovată la trei niveluri: politic, asociativ și civic. În ceea ce privește participarea politică, se busca incrementar la formación, información e implicación de la se urmărește
creșterea formării, informării și implicării tinerilor în problemele democrației, într-un partid politic, în sistemul de guvernare și în sistemul legislativ la nivel local, național, regional și global; astfel putem contribui
la combaterea abținerii și dezinformării în rândul tinerilor și la încura-
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jarea implicării tinerilor în luarea deciziilor. La nivel de asociaționism,
a face parte dintr-o asociație de tineret face posibilă dinamizarea și realizarea anumitor obiective ca grup, având în vedere un scop comun.
În cele din urmă, încurajarea participării civice prin voluntariat și
activism servește ca o punte între noile forme de participare (cum ar fi
site-urile de socializare și alte forumuri de dialog), aducând perspectivele și opiniile lor în spații formale și politice de discuție.
De asemenea, la acest nivel de participare, ar trebui încurajat dialogul între tineri și factorii de decizie politici. În unele țări nu există un
concept sau o definiție specifică pentru participarea tinerilor. Măsurile, dacă există, sunt direcționate către populația generală și se concentrează doar pe promovarea participării publice, civice și politice.
Adesea nu există strategii sau acțiuni specifice întreprinse pentru
a facilita participarea tinerilor, pentru a le oferi instrumente sau pentru
a-i educa cu privire la modul de participare. În multe cazuri, nici tinerii,
nici alți actori sociali relevanți, precum politicienii, asistenții sociali,
familiile, profesorii nu au cunoștințe și nu înțeleg beneficiile participării pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a tinerilor. O
altă provocare pentru participarea tinerilor este lipsa sau insuficiența
organizațiilor de tineret.
În următoarele părți ale acestui manual vom încerca să clarificăm
importanța participării tinerilor, tipurile de participare ale tinerilor și
condițiile necesare pentru a se implica. De asemenea, vom analiza
formele de participare ale tinerilor și ne vom concentra pe cele mai
comune: voluntariat, asociații de tineret și antreprenoriat social).
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De ce participarea este importantă
Prin participare tinerii devin agenți ai schimbării în comunitățile lor,
dar dobândesc și noi abilități pentru schimbarea și îmbunătățirea propriei vieți.
Este important ca tinerii să exercite o cetățenie activă, astfel încât
să poată participa democratic, să recunoască problemele și să reflecteze asupra lor, activându-i pentru dezvoltarea socială și oferindu-le
instrumente pentru dezvoltarea abilităților dobândite în procesul de
educație non-formală.
Mai precis, participarea tinerilor este importantă deoarece:
• Este benefică dezvoltării personale, sociale și profesionale a tinerilor. Participarea facilitează dezvoltarea multor
competențe (cum ar fi abilitățile de comunicare și socializare,
lucrul în echipe, rezolvarea problemelor, gestionarea situațiilor
conflictuale, gândirea critică și creativă, învățarea din experiențele lor și din alte modele de rol, etc.);
• Participarea tinerilor ajută, de asemenea, la dezvoltarea
valorilor precum respectul și promovează incluziunea, îi ajută
pe tineri să se simtă parte a comunității, să se simtă implicați,
acreditați să producă o schimbare și nu poți deveni ușor intransigent;
• Îi învață pe tineri cum să se exprime liber, dar și într-un
mod constructiv și organizat, pentru a influența societatea.
A face parte dintr-o asociație sau un alt tip de organizație de
tineret ar putea canaliza, amplifica și transmite propria opinie
împreună cu opiniile altor membri, pentru a avea un impact mai
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mare;
• Participarea oferă cetățenilor posibilitatea de a implica și
de a interveni în viața socială a comunității. Participarea publicului (inclusiv a tinerilor) este necesară și este orientată spre a
răspunde nevoilor sociale, problemelor legate de ocuparea forței de muncă, locuințe, educație, cultură, agrement, sport etc.
Este important ca tinerii să ia parte activă la aceste procese
pentru a realizează măsuri care să răspundă în mod adecvat
nevoilor lor;
• Este un instrument pentru dezvoltarea soluțiilor la probleme specifice și exercitarea presiunii necesare asupra autorităților publice, pentru a obține de la acestea răspunsurile adecvate la probleme, nevoile și interesele colective. Este o condiție
pentru transformarea socială;
• Participarea este un factor cheie pentru construirea unei
culturi democratice în care toți oamenii au o atitudine activă și
sunt capabili să influențeze și să ia parte la luarea deciziilor
care le afectează viața și bunăstarea ca societate;
• Este un drept fundamental, recunoscut de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Actele Constituționale ale majorității țărilor;
• Este o modalitate de legitimare a democrației. Participarea directă a cetățenilor în viața publică este modalitatea de a
avea o adevărată societate democratică bazată pe participarea,
implicarea și atitudinea activă a tuturor membrilor săi, în care
toți oamenii pot și știu să își asume un rol activ în societate

SECȚIUNEA 1. PARTICIPAREA TINERILOR

21

EmpowerYouth Project

prin exprimarea opiniilor, făcând propuneri și acționând pentru
a satisface nevoile și cerințele lor.

Pe scurt, DE CE SĂ PARTICIPI:
Participarea este un drept, dar și o necesitate pentru orice persoană, deoarece ne învață lucruri utile pentru viața
noastră și pentru munca noastră.
Nevoile sociale, ocuparea forței de muncă, locuința, educația, cultura, agrementul, sportul necesită participare și prin
participare putem transforma realitatea oricărui grup social.
Pentru a face acest lucru, trebuie să ne organizăm și să cooperăm unii cu alții, cu agenți sociali diferiți și chiar instituții.
Participarea este un angajament care necesită stabilitate
și forme colective și, de cele mai multe ori, participare formalizată. Mai mult, participi pentru că vrei să te dezvolți, cu
alte cuvinte, evoluezi ca persoană.

Cum să încurajăm participarea
Este necesar să se încurajeze participarea tinerilor la toate nivelurile și dialogul acestora cu toate entitățile, agenții sociali și administrațiile publice.
Construirea și încurajarea participării ar trebui să se întâmple în
cazul în care tinerii se simt mai confortabil să exploreze noi activități
și să învețe de la ei. Deci, cel mai bun punct de plecare ar putea fi car-
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tierul, orașul, centrele educaționale precum școlile sau universitățile,
centrele comunitare și de tineret, primăriile, etc.
Încurajarea participării tinerilor înseamnă asigurarea mijloacelor
pentru a-și dezvolta creativitatea pe încredere, favorizând autogestionarea și co-gestionarea proiectelor și activităților. Prin urmare, administrațiile trebuie să acționeze pe principiul subsidiarității în ceea
ce privește societatea civilă, în ceea ce privește organizațiile care lucrează pentru tineri și în ceea ce privește organizațiile de tineret. Iar
principiul subsidiarității afectează, de asemenea, organizațiile, care
lucrează cu tinerii, ei înșiși.
Problemele sau nevoile pot fi rezolvate, iar obiectivele se realizează cu resursele tinerilor înșiși. Ei ar trebui să fie cei care desfășoară
singuri activitățile sau proiectele (autogestionare) sau în colaborare
cu alți agenți (co-management).
Participarea trebuie construită, fundamental, de jos în sus. Organismele de participare ale tinerilor precum diferitele consilii ale tinerilor (organele reprezentative ale asociațiilor și tinerilor, pe care le vom
vedea mai târziu) vor deveni mai puternice atunci când implicarea tinerilor în activități, proiecte, asociații, centre educaționale și de lucru
are o amploare și o importanță mai extinsă.
Pe de o parte, una dintre caracteristicile tinerilor este legătura lor
cu localul. În esență, ei se simt mai degrabă parte a orașului lor, decât
a provinciei, regiunii, țării, continentului sau globului. Ar putea fi o idee
bună să inițiezi participarea prin facilitarea implicării tinerilor în activități semnificative bazate pe interesele lor, nu prea departe de zona
lor de confort.
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Pe de altă parte, ar putea fi o idee bună, de asemenea, să dezvolți și
să folosești curiozitatea și interesul tinerilor pentru necunoscut, pentru diferit și nou și să construiești participarea prin activități de tineret
cu elemente interculturale la nivel internațional. În zilele noastre, în
Europa, mulți tineri trăiesc în contexte internaționale și interculturale,
datorită faptului că familiile lor se mută într-o altă țară sau studiază în
străinătate, etc. Deci, este necesar să cunoaștem bine profilul tinerilor
a căror participare și implicare încercăm să o încurajăm.
Câteva măsuri specifice qpe care le-am putea folosi în munca
noastră pentru a încuraja tinerii să participe:
• Prezentarea unor forme posibile de participare ale tinerilor, prezentarea beneficiilor aderării, precum: dezvoltarea capacităților lor personale; dezvoltarea abilităților de conducere și
lucru în echipă; transformarea lor în agenți ai schimbării;
• Ajutarea și încurajarea tinerilor să aibă o voce în comunitățile lor: să facă parte din crearea și dezvoltarea ideilor, să
transforme situațiile care îi afectează direct și indirect; să se
simtă integrați în procesul decizional politic și social; includerea tinerilor în toate domeniile vieții instituționale, astfel încât
perspectiva tinerilor să nu fie un domeniu în sine, ci să fie inclusă transversal în toată sfera publică;
• Arătându-le tinerilor că acțiunile lor au consecințe imediate asupra propriilor vieți și asupra celorlalți cetățeni. Prin
urmare, entitățile sau organizațiile publice și private, cum ar fi
școlile, universitățile sau cluburile, care au contact cu tinerii, trebuie să încurajeze participarea tinerilor pentru a crea noi inițiative sau pentru a se alătura unor forme existente de participare
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ale tinerilor;
• Recunoscând că tinerii sunt deja lideri în multe domenii
ale vieții sociale. Este important ca tinerii care participă la oricare dintre aceste forme de participare ale tinerilor să-și disemineze experiența către grupul de colegi, devenind un exemplu
și adesea o referință pentru ei. În acest fel, mai mulți tineri își
sporesc interesul de a se alătura diferitelor inițiative. Mai mult,
comunicarea publică a contribuției pozitive a tinerilor generează dezvoltare socială;
• Încurajarea participării și asocierii tinerilor, pe bază de
co-management și a formulelor de autogestionare în toate
domeniile: locuințe, muncă, formare, agrement, cultură, sport,
sănătate, politică, etc. Contribuția ar trebui să fie în principal la
nivel local: cartierul, orașul, locul în care studiază sau lucrează,
centrele educaționale și de lucru, Primăria, entitățile de tineret
și centrele de tineret;
• Diseminarea informațiilor către tineri aparținând tuturor
categoriile sociale, pentru a putea lua în considerare toate locațiile sociale posibile care au un loc în aceeași comunitate,
realizând integrarea între diferite contexte sociale, între religii,
rasă sau origine.
La nivel strategic, participarea tinerilor este de obicei susținută
atât de instituțiile publice, cât și de cele neguvernamentale, de la vârste mai mici până la maturitate. Tinerii care doresc să se implice în
societate pot înființa o asociație sau pot alege să colaboreze cu un
ONG deja creat sau cu o instituție publică.
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Strategiile pentru tineret sunt adesea adoptate cu scopul de a aborda participarea la nivel național și local și participarea publică, civică
și politică. Pentru mai multe detalii despre obiectivele strategice și
liniile de acțiune din Spania, Portugalia și România, faceți clic pe țări.

Pe scurt, AR INCLUDE:
· Promovarea participării și asocierii tinerilor, pe baza formulelor de co-management și autogestionare, și în toate domeniile (locuințe, angajare, formare, agrement, cultură, sport,
sănătate, etc.), atât la nivel local, în cartier, într-un oraș mai
mic sau unul mai mare, în centre educaționale și de lucru și în
contexte interculturale și proiecte de mobilitate internațională;
· Incorporarea perspectivei tinerilor în toate procesele de
luare a deciziilor de către administrațiile publice, în special la
nivel municipal;

· Comunicarea pe scară largă a contribuției pozitive pe
care tinerii o aduc la dezvoltarea socială;
· Încurajarea, în special, a participării (la toate nivelurile)
a tinerilor, în special a celor aflați în situații de excludere sau
risc, de exemplu, situația tinerilor imigranți.

Pentru a construi bune practici de participare, toți oamenii, tineri
și bătrâni, trebuie să învețe să participe și trebuie să ne educăm cu
toții în participare. Trebuie încercate formule de participare bazate pe
încredere.
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Dezvoltarea serviciilor orientate spre tineret și participarea tinerilor la nivel local pot interacționa pozitiv cu dezvoltarea unor planuri
globale de tineret locale sau municipale, pentru a completa strategiile naționale. Participarea se învață participând, dar nu este suficient.
Atât în sfera educației non-formale, cât și în curriculumul educațional
formal, educația participativă ar trebui să fie inclusă ca un instrument
fundamental pentru dezvoltarea tinerilor.
Un alt aspect important pentru dezvoltarea participării oricărui
grup este accesul la informații și, în zilele noastre, accesul la tehnologiile de comunicare, garantând participarea tuturor tinerilor în societatea informațională.

De ce tinerii nu participă și care sunt efectele
participării scăzute
Există multe motive care explică de ce tinerii nu doresc să participe
la aceste tipuri de proiecte, dar le putem rezuma după cum urmează:
• Majorității populației încă îi lipsește educația pentru participare deoarece nu există sisteme eficiente care educă “în” și
“pentru” participare. De exemplu, lipsa educației pentru participare care nu începe de la școala primară ci doar la liceu sau
mai târziu;
• participare. De exemplu, lipsa educației pentru participare care nu începe de la școala primară ci doar la liceu sau mai
târziu ci individualismul și competitivitatea. De aceea, tinerii vor
să participe doar dacă primesc ceva în schimb;
• Majoritatea tinerilor consideră că participarea servește
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puțin sau nu rezolvă nimic. Las encuestas han destacado que
los/as jóvenes, si proponen actividades, deben ser realizadas;
• Lipsa timpului și inegalitatea claselor sociale. Nu toți tinerii au mijloacele financiare pentru a facilita accesul la o participare egală. Tinerii cu posibilități financiare limitate lucrează
în timpul liber sau studiază mai mult pentru a dobândi în viitorul apropiat un alt statut social și financiar. Ca exemplu, tinerii
adulți au nevoie de bani pentru a avea grijă de un alt membru al
familiei sau pentru mijloacele de transport, etc.

Efectele neparticipării sunt după cum urmează:
· Participarea activă insuficientă a tinerilor la viața socială a comunității;
· Propunerile și apelurile la participare nu par captivante
sau nu reușesc să mobilizeze tinerii;
· Majoritatea caută soluții individuale la problemele lor
sau se așteaptă ca “alții” să le rezolve.

Tipuri de participare a tinerilor
Există mai multe criterii pe care le-am putea folosi pentru a analiza
diferitele tipuri de participare a tinerilor. Aici avem 2 dintre cele mai
comune moduri de a clasifica tipurile de participare a tinerilor: bazat
pe cine inițiază, dirijează și gestionează proiectul; și pe baza puterii

SECȚIUNEA 1. PARTICIPAREA TINERILOR

28

EmpowerYouth Project

decizionale a tinerilor.
Pe baza criteriilor care inițiază, dirijează și administrează proiectul:
• Tinerii nominalizați și cei informați: Proiectele sunt inițiate și gestionate de adulți; tinerii sunt invitați să își asume roluri
sau sarcini specifice în cadrul proiectului, dar sunt conștienți de
influența pe care o au asupra realității.
• Tinerii sunt consultați și informați: Proiectele sunt inițiate
și gestionate de adulți, dar tinerii oferă sfaturi și fac sugestii și
sunt informați cu privire la modul în care aceste sugestii contribuie la decizii sau la rezultatele finale.
• Inițiate de adulți, cu decizii luate în comun: Adulții încep
proiecte, dar tinerii sunt invitați să aibă puterea de luare a deciziilor și de asumare a responsabilitățile ca parteneri egali.
• Conduse și inițiate de tineri: Proiectele sau ideile sunt inițiate și coordonate de tineri; adulții pot fi invitați să ofere sprijinul necesar, dar un proiect poate continua fără intervenția lor.
• Luarea deciziilor comune: Proiectele sau ideile sunt inițiate de tineri, care invită adulții să facă parte din procesul decizional ca parteneri.
Pe baza criteriului care este puterea decizională a tinerilor:
• Manipulare: Puterea este concentrată în factorul de decizie, iar cel care face acțiunea nu este conștient de problemă și
poate avea dificultăți în înțelegerea a ceea ce este propus. Nu
este o metodă adecvată de participare. (Exemplu: participarea
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la un spectacol, un concert, etc. ca formă de participare).
• Decor: Luarea deciziilor se face de către persoana aflată la putere. Sunt acțiuni de prezentare participativă. (Exemplu:
carduri de tineret oferite de fiecare dintre localități sau regiuni,
care nu au ca obiectiv participarea directă a oamenilor, ci au mai
degrabă avantaje sau reduceri).
• Participare simbolică: Cei care participă se pot exprima,
dar luarea deciziilor este nulă. (Exemplu: semnează petiții sau
se manifestă în favoarea unei cauze).
• Informare și consultare: Cei care participă știu, pot discuta și înțelege decizia. (Exemplu: consilii sectoriale ale administrațiilor publice).
• Management partajat: Participanții pot face schimb de informații, dezbate, lua decizii și pot realiza acțiunea. Acesta ar
fi modelul participării reale și eficiente, iar exemplul este cel al
asociațiilor.

Condiții pentru a participa
1. Motivație: dorința de a participa
Motivațiile, interesele și așteptările, motivele care determină participarea, nevoile și interesele pe care doriți să le îndepliniți, și ceea ce
sperați să realizați prin participare, sunt multe și foarte diverse:
• Interese subiective sau ideologice;
• Nevoi de satisfacție socio-emoțională, precum apartenența, afacerea sau securitatea;
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• Nevoia de a comunica și de a face parte dintr-un grup,
de a obține rezultate percepând utilitatea participării, nevoia
de creștere personală și autorealizare. De asemenea, ceea ce
numim de obicei “angajament” este legat de motivație. Astfel,
în funcție de motivele care determină persoana să acționeze,
putem diferenția trei forme de angajament:
• Angajament personal: Individul se angajează în ceva,
predominant, din motive de folos personal. Acest beneficiu
nu trebuie să fie economic; poate fi personal sau social.
• Angajament social paliativ: Individul efectuează acțiuni paliative motivate de consecințele nedreptății sociale,
precum foamea, șomajul, dependența, dizabilitatea, etc.
• Transformarea angajamentului social: Individul se angajează într-o idee de transformare socială directă, transformând tineretul în protagonistul contextului lor social.
Un bun exemplu ar fi responsabilitatea asociațiilor de
a se asigura că motivațiile, interesele și așteptările oamenilor evoluează și se dezvoltă de-a lungul experienței participative, către un angajament social transformator. În acest
fel, acțiunile educației pentru valori sunt legate de acțiunile
educației pentru participare. De exemplu, educarea pentru
un consum responsabil ar putea fi originea comportamentului de consum responsabil și a participării la acțiuni punctuale și individuale ale consumului. Și acest lucru ar putea
duce la o abordare mai globală, un obicei de consum. Și în
consecință la organizarea unei acțiuni concrete de conștientizare, împreună cu alți tineri, sau la vânzarea de produse
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din comerț echitabil. Și în consecință încorporarea tinerilor
într-o asociație de comerț echitabil sau înființarea unei noi
asociații, indiferent dacă este sau nu o asociație de tineret.

Pentru ca tinerii să fie hotărâți să participe, trebuie să
fie îndeplinite câteva condiții specifice:
· Un sector activ al tinerilor, conștientizat de valoarea
participării;
· Să aibă în vedere egalitatea (părerile adulților și tinerilor
au aceeași pondere);
· Existența unui parteneriat între tineri și adulți;
· Să aibă identificate nevoile locale;
· Cunoașterea contextului, identității, stilului de viață al
tinerilor dintr-o comunitate; planificați activități relevante
pentru tineri, aceștia ar trebui să se simtă conectați și să se
identifice cu cauza;
· Receptivitatea la învățare, și din propriile greșeli;
· Reprezentarea intereselor tinerilor defavorizați;
· Disponibilitatea de a participa sau de a efectua lucrări
participative;
· Disponibilitatea de a deține puterea și controlul în pondere identică.
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2. Formare: învățând cum să participi
Nu este suficientă dorința de a vă implica, trebuie să știți cum să
participați și este important să aveți obiective clare și să vă familiarizați cu posibilele modalități de implicare. Participarea necesită instruire care să permită dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare
pentru a comunica și interacționa cu ceilalți și a acționa simultan.
Pregătirea pentru participare este în principal legată de valorile și
competențele dobândite prin educația formală și non-formală, de aspecte precum socializarea, intervenția socio-educativă, de asemenea.
În educația formală se realizează prin subiecte cheie, cum ar fi educația participativă sau alte subiecte conexe.
Astfel, avem:
• Educația formală: Acest tip de educație care se desfășoară preponderent în școală, cu subiectele sale cheie.
• Educația non-formală: Se face adesea referire la aceasta prin termeni precum educație comunitară, educație pentru
adulți, educație pe tot parcursul vieții și a doua șansă de educație. Se referă la o gamă largă de inițiative educaționale în comunitate, variind de la învățarea la domiciliu până la scheme
guvernamentale și inițiative comunitare, entități sociale. Este
intervenția socio-educațională care are loc în diverse domenii.
• Educația informală: Este învățarea care se desfășoară în
afara unui mediu formal de învățare; este învățarea zilnică prin
mass-media, familie, colegi, experiențele autogestionate ale tinerilor înșiși, într-un mod mai puțin perceptibil, dar nu din acest
motiv mai puțin eficient; în acest caz nu vorbim despre training
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în sens strict.

A ști cum să participi implică anumite competențe și condiții precum:
· Capacitatea de a face față constructiv unei situații conflictuale;
· Abilități și competențe în procesele de management și
participare;
· Un nivel minim de educație; la un nivel de bază, este necesar să comunicați corect între participanți și să obțineți dreptul și obligațiile lor de a participa;
· O înțelegere a ceea ce este o participare semnificativă.

3. Organizare: capacitatea de a participa
Dacă doriți și știți cum să participați, trebuie să puteți face acest lucru. Dacă canalele și mecanismele necesare nu există, în societate și
în organizații, participarea nu se poate materializa. Pentru a participa,
sunt necesare structuri care să faciliteze comunicarea, dezbaterea,
luarea deciziilor și modul de acțiune.
O structură de participare trebuie să fie coerentă și să se bazeze pe
criteriile democrației interne; acest lucru va facilita dezvoltarea deplină a angajamentului individului și poate fi observat în special în acele
grupuri care nu au adoptat forma juridică de asociere.
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În acest sens, unele condiții de bază pentru a putea
participa sunt:
· Să știe că au dreptul de a participa;
· Să aibă un cadru legal;
· Să aibă acces la informație și tehnologie;
· Securitate fizică și emoțională;
· Resurse financiare; sprijin economic pentru acoperirea
cheltuielilor activităților, permițând tuturor să se alăture activităților;
· Posibilitatea de a alege forma de implicare și zona cea
mai potrivită sau interesantă;
· Acces la participare pentru cei care nu sunt membri ai
nici unei structuri;
· Includerea grupurilor vulnerabile în activități și încurajarea participării acestora;
· Dezvoltarea infrastructurii de participare
· Crearea de politici favorabile participării.
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Forme de participare ale tinerilor
Participarea nu este un model de intervenție exclusiv al asociațiilor, dar trebuie să o înțelegem ca un mijloc de a interveni și transforma
mediul social care ne înconjoară.
Putem participa în diferite moduri, care vor fi explicate mai jos.

1. Voluntariatul
De obicei, este o formă de participare în care voluntarul are un interes social și ia măsuri în beneficiul terților.

2. Mișcările sociale
Sunt o formă de participare directă, care contribuie la canalizarea
acțiunilor colective ale cetățenilor.
Sunt un model de participare care s-a răspândit pe scară largă în
ultimii ani, în special în rândul grupului de tineri. Ca și caracteristici ale
mișcărilor sociale, putem enumera:
• Adaugă noi valori;
• Au capacitatea de a influența în momentul creării de opinii
• Propun noi modalități de proiectare a structurilor organizaționale;
• Prezintă o formă de participare mai puțin organizată sau
formală.
Exemple de acțiuni desfășurate adesea de mișcări sociale: educația de la egal la egal (Ex. programe de promovare a sănătății, campanii
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de sensibilizare, etc.); forumuri de discuții; semnarea de petiții; boicotarea produselor; manifestări.

3. Asociațiile
Sunt cea mai eficientă formă de participare în ceea ce privește implicarea, luarea deciziilor și acționarea. Vom scrie mai multe despre
această formă de participare în tot ghidul, deoarece asociațiile pot
transforma societatea cel mai mult.
Este adevărat că tinerii de astăzi participă mai puțin decât în vremurile anterioare la structurile de participare tradiționale, dar acest
lucru nu înseamnă că nu au preocupări, ci mai degrabă că au alte modalități de participare, deoarece, potrivit studiilor la nivel european,
național și la nivel regional, tinerii sunt dispuși să se angajeze și să
influențeze deciziile, în special pe cele care îi afectează pe ei înșiși,
dar trebuie să avem în vedere că nu toată lumea vrea să participe în
același mod și de aceea este necesar să investim în noi instrumente
și metodologii, astfel încât să aibă posibilitatea de a participa la toate
nivelurile și cu garanțiile stabilite.
Câteva exemple bune de activități și acțiuni desfășurate în cadrul
asociațiilor sunt:
• Participarea la diferite forme de educație non-formală;
• Să fii activ într-o organizație sau într-un club și să îți
asumi responsabilitatea pentru anumite domenii de lucru;
• Angajarea în schimburi de tineri care permit grupurilor
de tineri din diferite țări să se întâlnească, să trăiască împreună și să lucreze la proiecte comune pentru perioade scurte.
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Schimburile de tineri pot avea loc în afara mediului școlar. La un
schimb de tineri, tinerii se pot aștepta să participe la activități
precum ateliere, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, activități în aer
liber și multe altele.

4. Organe de reprezentare a tineretului
Aceste organisme servesc de obicei ca legătură între tineri și
factorii de decizie politică. Acestea sunt platforme în care tinerii și
organizațiile de tineret pot participa, își pot exprima opiniile, nevoile,
pot formula cereri, pot lua decizii, etc. Apoi, aceste organisme sunt
responsabile să transmită opiniile și cererile tinerilor către autoritățile
publice relevante.
Aceste organe de reprezentare ar putea lua diferite forme în funcție
de tipul de organizație, nivelurile puterii decizionale, sfera teritorială,
numărul de tineri reprezentați, tipul de participare, etc.
Aici vom menționa unele dintre cele mai comune forme de organisme de reprezentare ale tinerilor:
• Consiliile pentru tineret: De obicei sunt organizații neguvernamentale, adesea susținute și recunoscute de guvern ca
interlocutori între tineri și administrație. Principalele lor obiective sunt:
• Să apere interesele tinerilor și să promoveze participarea tinerilor și abilitarea acestora prin încurajarea mișcărilor
asociative ale tinerilor și a antreprenoriatului social.
• Să transfere propunerile, pretențiile și plângerile care
apar la Administrație, agenților sociali și mass-media. Toate
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acestea vizează răspunsul la problemele, preocupările și aspirațiile tinerilor și îmbunătățirea calității vieții lor.
În majoritatea țărilor există consilii naționale pentru tineret,
dar este, de asemenea, posibil să existe o structură mai descentralizată, așa cum este cazul în Spania, unde există consilii
regionale și locale de tineret. În secțiunea referitoare la poveștile de succes oferim mai multe detalii despre activitatea Consiliului tineretului din Ciudad Real (Spania) ca o bună practică în
încurajarea participării tinerilor.
Aici oferim link-uri către site-urile web ale consiliilor de tineret pe care le-am investigat în scopul acestui proiect:
• Consiliul Național al Tineretului din Spania (versiune în
limba engleză și spaniolă).
• Consiliul Național al Tineretului din Portugalia (versiune în limba portugheză).
• Consiliul Național al Tineretului din România (versiune
în limba engleză și română).
• Consiliul regional pentru tineret din Extremadura (Spania) (versiune în limba spaniolă).
• Consiliul tineretului din orașul Valencia (Spania) - link în
valenciană + Ce este Consiliul tineretului din Valencia (web
al municipiului Valencia) - în limba spaniolă.
• Consiliul local pentru tineret din Ciudad Real) (versiune
în limba spaniolă).
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• Consiliul Municipal al Tineretului din Viana do Castelo
(Portugalia) (versiune în limba portugheză).
• Consiliile consultative, consiliile de administrație,
federațiile: Pe lângă consiliile clasice de tineret, există și alte
forme. Prin intermediul acestora, tinerii sunt consultați și / sau
reprezentați. Cateva exemple:
• Federația Națională a Asociațiilor de Tineret (Portugalia) (în limba portugheză).
• Consiliul consultativ pentru tineret (Portugalia): Organism guvernamental prezidat de responsabilul pentru politica de tineret și care are în componență reprezentanți ai diverșilor actori cheie din sectorul tineretului (federații, consilii
de tineret, consilii studențești, cercetași, etc.)
• Consiliile consultative pentru tineret (România).
• Forumul Tineretului din România.
• Consiliul Tineretului din România (YCR).
• Fundația Tineretului București (FTMB).
• Rețeaua Națională a Centrelor de Voluntariat din România (RNCVR).
• Parlamentele tinerilor: Constau de obicei din activități
de educație non-formală menite să consolideze cunoștințele și
experiența despre procesele democratice.
• Alte organisme: Cum ar fi sindicatele universitare sau
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școlare, sindicatele centrelor de tineret, sindicatele studențești
din învățământul superior, etc.
• Organisme publice: Cum ar fi ministerele tineretului, institutele, agențiile, primăriile, consiliile județene, etc.
• Participarea tinerilor la democrația reprezentativă:
Tinerii ca alegători și tinerii ca reprezentanți politici. În ceea ce
privește participarea politică, cele mai comune forme de participare sunt apartenența la partide politice și sindicate și participarea la alegeri (atât pentru a vota, cât și pentru a fi ales).
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Dacă ai o pasiune pentru participare, nimic nu va mai fi la fel! Vei
trăi cu această pasiune pentru tot restul vieții și vei continua să faci
parte din asociații, alte organizații și proiecte sociale. Îți va schimba
pur și simplu mentalitatea, modul în care interacționezi și modul în
care poți influența și îmbunătăți lumea din jur.
Nu este vorba de a face din participare o întrebare totul sau nimic,
dar amintiți-vă că este, de asemenea, o responsabilitate, un drept și,
uneori, o nevoie urgentă.
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Concept și statut
Ce este voluntariatul?
Spania are Legea 45/2015, din 14 octombrie privind voluntariatul.
Conceptul de voluntariat în conformitate cu această lege oficială în
articolul 3.1, definește voluntariatul ca fiind „ansamblul activităților de
interes general dezvoltate de persoanele fizice, cu condiția ca acestea
să îndeplinească următoarele cerințe:
• Să aibă au caracter solidar.
• Realizarea să fie gratuită, fără a-și avea cauză într-o obligație personală sau datorie legală și să fie asumată în mod voluntar.
• Să fie efectuate fără nicio compensație financiară sau materială, fără a prejudicia plata cheltuielilor rambursabile în urma
efectuării acțiunii voluntare.
• Să fie realizate prin intermediul entităților voluntare în conformitate cu programele specifice și pe teritoriul spaniol sau în
afara acestuia.
În Portugalia, conform Art. 2 din Legea portugheză nr. 71/98, din 3
noiembrie, voluntariatul este un ansamblu de acțiuni de interes social
și comunitar, desfășurate într-un mod dezinteresat de oameni, în cadrul proiectelor, programelor și altor forme de intervenție în serviciul
persoanelor, familiilor și comunității, activitate dezvoltată fără scop
lucrativ de către entități publice sau private.
România are Legea voluntariatul nr. 78/2014 cu modificările aduse
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prin Legea nr. 175/2016. Guvernul român recunoaște valoarea socială
a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și a valorilor profesionale, ca
expresie a dezvoltării personale și profesionale, a dezvoltării interculturale și lingvistice pentru persoanele care desfășoară aceste activități-Art. 2. - (1) Conceptul de voluntariat conform acestei legi oficiale
se află în articolele sale 3 și 4.

Ce înseamnă să fii voluntar?1
Voluntarul este persoana care, în timpul liber, într-o manieră dezinteresată și responsabilă, întreprinde, după propriile sale aptitudini,
acțiuni voluntare, în sfera unei organizații.
A fi voluntar înseamnă:
• Să îți asumi un angajament față de organizația de voluntariat;
• Să realizezi acțiuni voluntare în numele persoanelor fizice,
familiilor și comunității;
• Să te implici, în funcție de abilitățile și timpul liber tău liber.

Ce este o activitate de voluntariat?2
Activitățile care au ca rezultat punerea în aplicare a unor acțiuni
specifice și concrete, fără a fi integrate în programe globale sau pe
termen lung, cu condiția ca acestea să fie desfășurate printr-o organizație. O astfel de considerație se va acorda și celor realizate prin tehnologiile informației și comunicării și care nu necesită prezența fizică
a voluntarilor în organizațiile de voluntariat.
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Care sunt activitățile care nu sunt considerate de voluntariat?3
Activitățile de interes general sunt cele care contribuie la fiecare
dintre domeniile activităților de voluntariat. Următoarele nu vor fi considerate activități voluntare:
• Împrumuturi izolate sau sporadice, periodice sau nu, acordate în afara organizațiilor de voluntariat.
• Cele desfășurate din motive familiale, de prietenie sau de
bună vecinătate.
• Cele desfășurate în cadrul unei relații de muncă, oficiale,
comerciale sau de altă natură în schimbul unei compensații financiare sau materiale.
• Burse cu sau fără furnizarea de servicii sau orice altă activitate similară al cărei obiectiv principal este formarea.
• Practici neprofesionale în întreprinderi sau grupuri de afaceri și practici academice externe.

Drepturile și obligațiile voluntarilor4
Voluntarii au următoarele drepturi:
• Să primească în mod regulat, în timpul desfășurării activității lor, informații, îndrumări și sprijin, precum și mijloacele
materiale necesare exercitării funcțiilor care le-au fost încredințate.
• Să primească în orice moment, în numele entității de volun-
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tariat și adaptate condițiilor lor personale, pregătirea necesară
pentru buna desfășurare a activităților care le-au fost atribuite.
• Să fie tratați în condiții de egalitate, fără discriminare, respectând libertatea, identitatea, demnitatea și alte drepturi fundamentale ale acestora recunoscute în convențiile internaționale, tratatele și în Constituție.
• Să participe activ la organizația în care sunt înregistrați,
colaborând la elaborarea, proiectarea, execuția și evaluarea
programelor sau proiectelor, în conformitate cu statutul sau
normele lor de aplicare și, în măsura în care acestea permit, în
bordul de administrare a entității voluntare.
• Să fie acoperit, în numele entității de voluntariat, de riscurile de accidente și boli derivate direct din exercitarea acțiunii
voluntare și a răspunderii civile în cazurile în care legislația sectorială o impune, prin asigurare sau altă garanție financiară.
• Să fie rambursate de către entitatea voluntară cheltuielile efectuate în desfășurarea activităților lor, în conformitate cu
prevederile acordului de afiliere și ținând seama de sfera activităților de voluntariat pe care le desfășoară.
• Să își desfășoare activitatea în conformitate cu principiul
accesibilității universale adaptat activității pe care o realizează.
• Să obțină recunoașterea de la entitatea voluntară, pentru
valoarea socială a contribuției sale și pentru competențele, aptitudinile și abilitățile dobândite ca urmare a exercitării activității sale de voluntariat (au dreptul să solicite organizației gazdă
să elibereze certificatul de voluntariat însoțit de raportul de ac-
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tivitate).
• Să aibă datele lor personale prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
• Să își dezvolte activitatea într-un mediu de lucru favorabil,
cu condiții de igienă și siguranță.
Voluntarii au următoarele atribuții:
• Să își îndeplinească angajamentele luate față de organizațiile de voluntariat în care fac voluntariat, astfel cum se reflectă
în acordul de încorporare, respectând în același timp scopurile
și ceea ce este prevăzut în statutul fiecărei organizații.
• Să contribuie la principiile obiective generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor
dezastrelor, incluziunii sociale și în același timp să lupte împotriva excluziunii sociale și discriminării.
• Să păstreze informațiile primite și cunoscute, în confidențialitate cuvenită, în cursul acțiunii lor voluntare.
• Să respingă orice contraprestație materială sau financiară
pe care o pot primi.
• Să respecte drepturile persoanelor cărora li se adresează
acțiunea voluntară.
• Să exercite diligența și solidaritatea.
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• Să participe la activitățile de formare planificate de organizația de voluntariat pentru activitățile și funcțiile încredințate,
precum și cele care sunt necesare în mod permanent pentru a
menține calitatea serviciilor furnizate.
• Să urmeze instrucțiunile organizației de voluntari referitoare la implementarea activităților atribuite.
• Să utilizeze corespunzător acreditarea personală și ecusoanele organizației de voluntariat.
• Să respecte și să aibă grijă de resursele materiale puse la
dispoziția lor de către organizația de voluntariat.
• Să respecte măsurile de securitate și sănătate în vigoare
în organizația de voluntariat.
• Să respecte regulile privind protecția și prelucrarea datelor
cu caracter personal în conformitate cu legea.
• Să colaboreze cu PR-ul organizației, respectând opțiunile
acestora și urmând orientările lor tehnice.
• Să nu își asume rolul de reprezentant al organizației promotoare fără cunoștința și autorizarea prealabilă a acesteia.
• Să asigure regularitatea exercitării muncii voluntare în conformitate cu programul convenit cu organizația inițiatoare.
Pentru a se reglementa relația dintre voluntari și organizația de voluntariat, se va încheia un contract de voluntariat sau un acord de
încorporare/afiliere în care se va îndeplini conținutul minim de către
cele două părți:
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• Setul de drepturi și îndatoriri care corespund ambelor părți.
• Descrierea sarcinilor, activităților și a timpului de angajament al voluntarului.
• Schema cheltuielilor rambursabile care urmează să fie
plătite voluntarilor, în conformitate cu acțiunea voluntară care
urmează a fi desfășurată.
• Instruirea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite
voluntarilor și, după caz, itinerariul care trebuie urmat.
• Durata angajamentului, precum și cauzele și formele de disociere de către ambele părți, care ar trebui să respecte la maximum drepturile persoanelor cărora li se adresează acțiunea
voluntară și dezvoltarea mai bună a programelor de voluntariat.
• Regimul de soluționare a conflictelor dintre voluntari și organizația de voluntariat.
• Schimbarea afilierii la programul de voluntariat sau orice
altă circumstanță care modifică aranjamentele convenite inițial.
• Condițiile de acces la locurile în care urmează să se desfășoare munca voluntară, și anume case, spitale și închisori.
• Evaluarea periodică a rezultatelor activității voluntare desfășurate.
• Acoperirea riscurilor la care este expus voluntarul și daunele pe care le poate provoca terților în cursul activității sale,
ținând seama de normele aplicabile privind răspunderea civilă.
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• Identificarea ca participant la programul care urmează să
fie dezvoltat și certificarea participării sale.
Acest acord de trebuie să fie finalizat în scris, într-o copie duplicat
și obțional să fie însoțit de certificatul de cazier judiciar fără abateri.
Domenii de intervenție:
• Servicii sociale;
• Protecția civilă;
• Cultură, educație și sport;
• Timp liber;
• Cooperare internationala;
• Sănătate;
• Mediu înconjurător;
• Inserția socială și pe piața muncii;
• Drepturile omului;
• Alte domenii de intervenție care sunt dezvoltate prin voluntariat.
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Voluntariatul la nivel european
Corpul European de Solidaritate
În ultimii ani, Comisia Europeană a lansat programe europene de
voluntariat, care prezintă un mare interes pentru tineri. Din august
2018, noul program european de voluntariat se numește Corpul European de Solidaritate (CES).
Corpul European de Solidaritate este un program cu finanțare europeană pentru a promova solidaritatea ca valoare, în principal prin
voluntariat, și pentru a încuraja participarea tinerilor și a organizațiilor
la activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc
de a contribui la consolidarea coeziunii, a solidarității, democrației și
cetățeniei în Europa, abordând în același timp provocările sociale și
consolidând comunitățile, un efort comun de promovare a incluziunii
sociale.
De asemenea, contribuie la cooperarea europeană, care este importantă pentru tineri.
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ESC în rezumat are următoarele caracteristici:
· Este o experiență de învățare non-formală.
· Voluntarii învață făcând activități și sarcini.
· Prin aceste activități își îmbunătățesc sau dobândesc
abilități pentru dezvoltarea lor personală, educațională, profesională, socială și civică, sporindu-i astfel capacitatea de
angajare.
· Voluntarii își desfășoară activitatea într-o altă țară decât
țara de reședință sau în propria țară.
· Se desfășoară cu normă întreagă într-o perioadă determinată în beneficiul comunității.
· Este o activitate neremunerată și non-profit, dar are
cheltuielile acoperite: Călătorii (dus-întors), cazare, masă,
bani de buzunar, asigurare de sănătate, viză (dacă este necesar).

Pentru a participa la proiectele Corpul European de Solidaritate, organizațiile trebuie să solicite finanțare agențiilor naționale. Agențiile
naționale sunt responsabile pentru:
• Furnizarea de informații cu privire la proiectele Corpului
European de Solidaritat.
• Selectarea proiectelor care urmează să fie finanțate.
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• Monitorizarea și evaluarea proiectelor Corpului European
de Solidaritate.
• Sprijinirea solicitanților și a participanților.
• Colaborând cu alte agenții naționale și UE.
• Promovarea proiectelor Corpului European de Solidaritat.
• Împărtășirea poveștilor de succes și a celor mai bune
practici.

Centrul European al Voluntarilor
Centrul European al Voluntarilor (CEV) este o Asociație Europeană
a Organizațiilor de Voluntariat (cu sediul la Bruxelles), care își propune
să fie o voce activă pentru voluntariat, pentru a consolida condițiile
exercitării sale, orientate spre promovarea sa.
CEV canalizează prioritățile și preocupările colective ale membrilor
săi către instituțiile Uniunii Europene, acționând ca un forum pentru
promovarea schimbului de politici, practici și informații privind voluntariatul.
CEV organizează conferințe, seminarii, ateliere și alte activități.
Membrii CEV, care sunt conectați în rețea, sunt centre și organizații
naționale și regionale de voluntari, ale căror obiective principale sunt
dezvoltarea și promovarea voluntariatului. Acest centru nu are membri individuali.

EU Aid Volunteers
EU Aid Volunteers reunește voluntari și organizații din diferite țări,
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oferind sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar și contribuind la
consolidarea capacității locale și a rezilienței comunităților afectate
de dezastre.
Participanții la inițiativa EU Aid Volunteers trebuie să aibă vârsta de
peste 18 ani și să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau rezidenți pe
termen lung în UE. Voluntarii primesc cheltuieli de cazare și călătorie,
asigurare, învățare și dezvoltare continuă, o indemnizație lunară și o
indemnizație de relocare pentru a ajuta la cheltuielile de întoarcere
acasă.

Rotary Club
Rotary Club este o organizație internațională și un club de servicii
al cărui scop este de a reuni lideri de afaceri, profesioniști și lideri
universitari pentru a oferi servicii umanitare în comunitățile lor, pentru
a promova standarde etice ridicate în toate vocațiile și pentru a contribui la construirea bunăvoinței și a păcii în lume.
Rotary este alcătuit din cluburi rotativ din peste 200 de țări și zone
geografice care desfășoară proiecte pentru a aborda provocările actuale, cum ar fi analfabetismul, bolile, sărăcia și foamea, lipsa apei
curente și degradarea mediului, promovând în același timp standarde
etice ridicate în domeniile.

Agenții naționale din Spania, Portugalia și România
Agencia Nacional Española (ANE) este agenția națională din Spania. ANE gestionează programele pentru tineri, de educație, formare,
sport în proiectele Erasmus+ și ale European Solidarity Corps. ANE
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este integrat în Institutul Tineretului (INJUVE), iar comunitățile autonome și Consiliul Tineretului din Spania colaborează cu acesta.
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) este agenția națională
din România care gestionează programele de voluntariat ale U.E.,
precum programele ERASMUS+, Proiecte ale Corpul European de Solidaritate (în plus este operatorul programelor educaționale), ale programelor de Burse, Ucenicie și Antreprenoriat pentru Tineri 2014-2021
finanțate prin mecanismul SEE.
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação este agenția națională din Portugalia. Este structura misiunii care intenționează să
asigure gestionarea a Programului Erasmus+ în domeniile tineretului și sportului, precum și să asigure gestionarea și implementarea
activităților încă în vigoare a Programului Tineret în Acțiune. Această
agenție are, de asemenea, responsabilitatea de a gestiona programul
Corpul European de Solidaritate.

Unde pot face voluntariat
Voluntariatul trebuie să se desfășoare în organizații legal constituite, cu propria entitate juridică, să fie fără scop lucrativ și să dezvolte
programe în cadrul activităților de interes general.
Există unele organizații care au sedii / sucursale în aproape toate
țările europene. De exemplu:
• CRUCEA ROȘIE: Este o mișcare umanitară internațională, care are aproximativ 97 de milioane de voluntari, membri și
personal în întreaga lume. Este o organizație care acționează în
multe domenii, cum ar fi ajutorul umanitar, protecția civilă, co-
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operarea pentru dezvoltare, migrația și azilul, serviciile sociale,
sărăcia și excluziunea socială. Această organizație:
• Acționează astfel încât oamenii să poată depăși situațiile acute sau cronice care le pun viața în pericol, se ocupă
de persoanele care sunt expuse riscului sărăciei și excluziunii, astfel încât să aibă oportunitățile și resursele necesare
pentru a participa la viața economică, socială și culturală,
bucurându-se de un standard de viață și bunăstare care sunt
considerate normale în societatea în care trăiesc.
• Militează pentru a promova egalitatea de șanse și, în
acest fel, cei care se află în situații dezavantajoase pot accesa piața muncii în condiții egale.
• Acționează cu oamenii pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească managementul sănătății.
• Lucrează cu oamenii pentru a promova egalitatea de
șanse, participarea activă și pentru a contribui la lupta împotriva discriminării.
• Contribuie în mediu ca factor global, de incluziune socială și de îmbunătățire a calității vieții celor mai vulnerabile
grupuri.
• Acționează pentru a transfera angajamentul de solidaritate celor mai vulnerabile populații din alte țări, oferind
ajutor umanitar de urgență, pentru pregătirea și atenuarea
dezastrelor, dezvoltarea cooperării, și oferirea de asistență
tehnică precum și la abilitarea centrelor specializate.
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• CARITAS: Este o confederație de peste 160 de membri
care lucrează în aproape toate țările lumii. Inspirată de credința
catolică, Caritas este mâna de ajutor a Bisericii - ajungând la săraci, vulnerabili și excluși, indiferent de rasă sau religie, pentru
a construi o lume bazată pe dreptate și dragoste fraternă. Caritas crede în solidaritate, justiție socială și economică și pace și
încorporează în mod proactiv aceste principii în activitatea sa.
• AIESEC: Este o asociație studențească globală, neguvernamentală, independentă, condusă de studenți sau absolvenți
recenți ai unei instituții de învățământ superior. AIESEC este o
organizație care își oferă serviciile în 127 de țări, iar principalele domenii de interes sunt în problemele mondiale, conducerea
și managementul. AIESEC nu discriminează în funcție de etnie,
sex, orientare sexuală, religie sau origine națională/socială.

Unde pot face voluntariat în Spania
• MIOVIMIENTO POR LA PAZ: Este un ONG (organizație
neguvernamentală) pentru dezvoltare, acțiune socială și ajutor
umanitar. Mișcarea pentru pace are ca obiective apărarea drepturilor omului, prevenirea violenței, educația pentru pace, sprijin
pentru migranți și conștientizare și mobilizare socială.
• MANOS UNIDAS: Lucrează pentru a sprijini oamenii din
sud în dezvoltarea lor și în sensibilizarea populației spaniole. Inspirată de Evanghelie și Doctrina socială a Bisericii, organizația
promovează două linii de lucru: conștientizarea și cooperarea
pentru dezvoltare.
• FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO: Este o organizație
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interculturală, socială, non-profit, care oferă servicii pentru dezvoltarea comunității de romi din Spania și din Europa. Misiunea
organizației este de a promova accesul romilor la drepturi, servicii, bunuri și resurse sociale la un prag egal cu restul cetățeniei.
• FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA: Fundația pentru Justiție
a Comunității Valenciene este o organizație non-profit, al cărei
obiectiv este promovarea și apărarea Drepturilor Omului, atât la
nivel local, cât și internațional. Această organizație apără justiția socială prin instruirea și sensibilizarea societății în domeniul
drepturilor omului și justiției, creând oportunități pentru cei mai
vulnerabili și construind mijloace pentru o societate echitabilă.
• ASOCIACIÓN AIDA: Este un ONG a cărui misiune este de
a promova dezvoltarea integrală a oamenilor și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale acestora în comunitățile cele mai defavorizate, căutând întotdeauna să contribuie în cel mai eficient
și eficient mod posibil acționând împotriva sărăciei. Ideea principală a acestei asociații este de a ajuta, schimba și dezvolta.
Una dintre sarcinile sale este de a pune un accent special pe
egalitatea bărbaților și femeilor și pe durabilitatea mediului.
• FESBAL: Federația Spaniolă a Băncilor Alimentare este un
ONG, apolitic și neconfesional, fondat în 1996, care lucrează
pentru a combate foamea și sărăcia prin reducerea risipei alimentare în societate. FESBAL este alcătuit din 54 de bănci de
alimente asociate din toată Spania și este membru al Federației
Europene a Băncilor Alimentare (FEBA).
• DOWN ESPAÑA: Este o asociație non-profit al cărei scop
este ca toate persoanele cu sindrom Down să dezvolte proiec-
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tele de viață pe care le decid și să poată fi cetățeni activi cu
drepturi depline.
• Alte organizații unde puteți participa în Spania: Baza de
date a oportunităților de voluntariat.

Unde pot face voluntariat în Portugalia
• CONFEDERAȚIA DE VOLUNTARIAT PORTUGHEZĂ (CPV):
A fost înființată pe 19 ianuarie 2007. Reprezintă voluntarii din
Portugalia și organizațiile lor, indiferent de domeniul lor de activitate, și contribuie la apărarea drepturilor și intereselor lor.
Obiectivele lor sunt: să reprezinte voluntariatul în Portugalia; să
păstreze și să actualizeze identitatea voluntariatului; să coopereze cu organizații membre; să acționeze în cooperarea dintre
organizațiile de voluntari și între acestea și alte entități; să intensifice rolul voluntariatului în societatea portugheză pentru a
colecta, trata și disemina informații despre voluntariat; promovarea studiilor privind voluntariatul; să efectueze evaluări periodice ale situației și rolului voluntariatului.
• BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME: Băncile de alimente sunt instituții private de solidaritate socială care luptă împotriva risipei de alimente, dirijându-le pentru distribuirea gratuită
către persoanele care au nevoie. În Portugalia, băncile active
de alimente colectează și distribuie câteva zeci de mii de tone
de produse și susțin acțiunea a peste 2.360 de instituții pe tot
parcursul anului. La rândul lor, ei distribuie mâncare gătită și
coșuri cu alimente persoanelor care au nevoie, acoperind deja
distribuția totală la peste 390.000 de persoane.
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• FUNDAÇÃO AMA: Această organizație lucrează cu copii și
tineri cu tulburare de spectru autist. Activitățile pe care AMA le
dezvoltă sunt simplificate în timpul vacanțelor de Crăciun, Paște și vară. Fiecare voluntar / monitor este responsabil pentru un
copil în perioada de activitate.
• BIROUL DE SERVICII FAMILIARE (GAF): Principalele activități ale organizației sunt sprijinirea serviciilor administrative,
efectuarea de reparații minore și acțiuni de întreținere, intervenția în context recreativ, strângerea de fonduri, campaniile
egalitatea de gen, sprijinul didactic, sprijinirea în depozitarea și
crearea Social Wardrobe.
• LIGA PRIETENILOR SPITALULUI VIANA DO CASTELO:
Această organizație oferă sprijin celor mai dependenți pacienții
internați în spital la momentul mesei. De asemenea, această
organizație oferă asistență, furnizează informații și trimite pacienții la spital. În plus, ajută la distribuirea micului dejun către
utilizatorii Blood Collection Service for Analysis.
• PRIMĂRIA VIANA DO CASTELO (CASA DOS NICHOS):
Această organizație se ocupă cu dezvoltarea și implementarea
de proiecte legate de muzeologie și muzeografie. De asemenea, colaborează la:
• Crearea, implementarea și monitorizarea activităților
ludico-pedagogice (arte plastice, artă dramatică, arheologie
experimentală, drumeții);
• Acțiuni și proiecte legate de comunicare și marketing
cultural;
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• Promovarea și difuzarea Casa dos Nichos (crearea de
postere, pliante, broșuri și alte materiale grafice);
• Construirea de modele, diorame, replici, recreații 3D și
vizite virtuale;
• Primirea și ghidarea vizitatorilor la Casa dos Nichos.
• CENTRUL CULTURAL ALTO MINHO (CCAM): Activitatea
principală este colaborarea în promovarea activităților culturale
și recreative. Pentru a-și susține activitatea regulată, CCAM se
bazează pe munca voluntară a mai multor persoane, care include membrii organismelor sale sociale.
• HOPE! (RĂSPUNSURI SOCIALE): Este o organizație
non-profit și de solidaritate socială, creată pentru a dezvolta răspunsuri cuprinzătoare și incluzive la problemele sociale
emergente; intervine în sănătatea globală și incluziunea socială
a oamenilor. De asemenea, promovează un răspuns integrat și
specific persoanelor cu demență, pentru a-și maximiza calitatea
vieții, autonomia și independența în propria casă, cât mai mult
posibil și în siguranță, minimizând impactul fizic și psihologic
asupra familiei și îngrijitorului. Această organizație colaborează
pentru a promova astfel de proiecte precum "Café Memória" și
"Îngrijitori + aproape".
• VECINUL SOS: Este un proiect al cărui obiectiv este de
a semnala persoanele în vârstă, cu vârsta peste 65 de ani și
pacienții cu risc (cum ar fi cei cu probleme de hipertensiune,
persoanele cu probleme cardiace și cardio-respiratorii, diabeticii,
persoanele imunosupresate și cu boli autoimune, printre altele)
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din fiecare regiune și pentru a crea o rețea de distribuție, prin
voluntari care se înregistrează online.
Acesta își propune, în acest fel, să aducă acestor oameni bunurile esențiale (alimente, medicamente, etc.) de care au nevoie,
împiedicându-i să părăsească casele lor.
• CASA: Își propune să desfășoare acțiuni de solidaritate
socială, în special să ofere sprijin, hrană și locuințe persoanelor
fără adăpost, copiilor, adolescenților și celor defavorizați social,
victime ale violenței sau ale maltratării.
• RE-FOOD: A fost fondată în 2009 de Hunter Halder, un
imigrant american care locuiește în Lisabona, care a decis să
colecteze resturile de mâncare de la unele restaurante din Lisabona și să le distribuie 50 de persoane care au nevoie. Până în
2016, Re-food servise deja 46.000 de mese mai mult de 2.500
de persoane cu ajutorul unei echipe impresionante de 4.000 de
voluntari.
• GRUPO DE ACÇÃO SOCIAL (G.A.S.) PORTO: Este o asociație fondată în 2002 de cinci studenți universitari din Porto.
Astăzi are deja un grup de 400 de voluntari care lucrează cu
diferite grupuri, cum ar fi copii și adolescenți, vârstnici, foști dependenți de droguri și persoanele fără adăpost. Scopul este abilitarea profesională și incluziunea socială reală a indivizilor și,
în acest sens, aceștia lucrează cu alte instituții din oraș pentru
a-și suprima nevoile.
• Alte organizații unde puteți participa în Portugalia: Portugal Voluntario, Bolsa do Voluntariado, Confederação Portu-
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guesa do Voluntariado, Portal da Juventude (Voluntariado),
Voluntariado și Portal da Juventude (Projectos em Destaque).

Unde pot face voluntariat în România
• FEDERAȚIA VOLUM: Membrii federației sunt organizațiile
care lucrează cu voluntari, centre de voluntariat și / sau centre de resurse pentru voluntari, instituții publice descentralizate
care lucrează cu voluntari, instituții de cercetare și educație cu
interes și proiecte în domeniul voluntariatului.
• CONSILIUL TINERILOR DIN ROMÂNIA (YCR): Reprezintă
tinerii din România la nivel național și internațional. Scopul Consiliului Tinerilor din România este de a apăra și promova drepturile tinerilor români din țară și din străinătate, pentru a spori
participarea lor activă la viața comunităților din care fac parte.
• CENTRUL DE COPII SI TINERET SFANTUL SEBASTIAN:
Asociația implică tinerii în trei proiecte reprezentative pentru organizație: promovarea voluntariatului, întâlniri de tineri și tabere
de vară.
• CENTRUL LOCAL ORIZON BRAȘOV: Cercetașii completează educația primită la școală și în familie, dezvoltând cunoașterea de sine și dorința de a cunoaște, de a explora și de a
descoperi.
• FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV: Este o organizație
care dezvoltă filantropie și inițiativă comunitară în județul Brașov prin finanțarea proiectelor locale din diverse domenii precum: educație, social, protecția mediului, cultură, protecția animalelor, revitalizare urbană, etc.
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• DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV: Este o instituție publică specializată în supravegherea și furnizarea de
asistență socială și servicii sociale, cu personalitate juridică.
Acesta a fost înființat în cadrul Consiliului Local Brașov, pentru a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției
copilului, familiei, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități care au
nevoie socială.
•
ASOCIAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SCUT BRAȘOV
(SCUT): Este o organizație neguvernamentală fondată în 2000
ca răspuns la nevoile persoanelor cu probleme de sănătate
mintală. De-a lungul timpului, asociația și-a extins aria de acoperire, folosind experiența acumulată și venind în întâmpinarea
nevoilor comunității.
• HOSPICE CASA SPERANȚEI BRAȘOV : Este o organizație
non-profit, înființată în 1992 la Brașov. În acest an, conceptul
de îngrijire paliativă a fost introdus în România, aplicând modelul fundațiilor umanitare din Marea Britanie. Membru al familiei
Hospices of Hope, Hospice Casa Speranței este în prezent cea
mai mare organizație din țară care oferă servicii specializate
gratuite de acest tip.
• EVEN GREENER ASSOCIATION BRAȘOV: Este o asociație
de mediu fondată în 2017 care dorește să se implice în educarea populației cu privire la modul în care putem lucra împreună
pentru a crea o societate mai bună pentru toată lumea.
• FUNDAȚIA PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TINERET
(FAST): Își propune să ajute copiii, tinerii și familiile margina-
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lizate prin proiecte educaționale, vocaționale și de dezvoltare
comunitară, în Săcele, Zizin și Tărlungeni.
• ASOCIAȚIA REȚELEI DE AJUTOR COMUNITAR (CAN): Misiunea rețelei CAN este de a facilita dezvoltarea unei rețele de
comunicare și colaborare care susține activitatea organizațiilor
neguvernamentale din județul Brașov, respectiv a asociațiilor și
fundațiilor implicate în proiecte de asistență socială, protecție,
educație, dezvoltare comunitară, sănătate.
• Alte organizații unde puteți participa în România: Baza de
date a oportunităților de voluntariat.
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Legătura dintre Asociații și Antreprenoriat
Înainte de a face o definiție a asociației, trebuie să ne întrebăm:
Care este legătura dintre asociații și antreprenoriat? Sau cum ne poate
ajuta să dezvoltăm proiecte în viitor dacă avem deja o organizație?
O asociație este ca o sursă de cunoaștere și experiență, deoarece,
așa cum vom vedea mai jos, oferă unele cunoștințe care ne vor servi
în viața noastră personală și profesională.
Având responsabilitatea de a coordona un grup de persoane și să
gestionați un set de proiecte acestea vă vor ajuta să vă dezvoltați și
să vă atingeți obiectivele cu succes.
Oamenii care înființează o asociație, în mod normal, au capacitatea de a conduce.
Un alt motiv pentru a alege o asociație este să ai ocazia de a-ți
putea dezvolta noile idei cu sprijin financiar din partea administrațiilor locale, provinciale, regionale și chiar europene, deoarece acestea
susțin continuu proiectele asociațiilor. Acest lucru vă oferă un mare
avantaj pe termen lung, deoarece nu vă învață doar cum să creați un
plan de durabilitate, ci și cum îl puteți implementa, cum să gestionați
o criză și cum puteți obține cele mai bune performanțe din lucrurile pe
care le aveți pentru moment. Unii antreprenori sociali au creat anterior
o asociație ca practică a viitoarei lor companii.
Un alt mare avantaj este că, atunci când veți pe diverse proiecte,
veți putea să vă extindeți lista de conexiuni în diverse domenii, cum
ar fi servicii, producție, autorități locale și multe alte domenii. Și toate
acestea vă vor servi pentru întreaga viață profesională.
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Poate că cel mai important beneficiu al unei asociații, înainte de a
deveni antreprenor, este abilitatea care îi face pe tinerii antreprenori
să aibă succes și aceasta este munca în echipă. Lucrând cu alte persoane, înveți ascultând alte idei și acest lucru te va ajuta să le poți
implementa pentru a obține succes.
În plus, veți putea organiza resursele umane pe care contați și puteți vedea posibilitățile de a avea voluntari, angajați, colaboratori pentru activitățile dumneavoastră, etc.
Datorită faptului că veți lucra cu finanțare, veți învăța într-un timp
scurt cum să gestionați și să administrați un proiect și o organizație.
Asociațiile au obligații legale, trebuie să-și păstreze documentele
legalizate, propria contabilitate și obligațiile fiscale, așa cum trebuie
să facă o companie.
Ne referim la obligațiile fiscale, care sunt frecvente în funcționarea
unei entități. De exemplu, în Spania este necesar să avem propriul cod
de identificare fiscală (CIF) pentru a putea tăia chitanțe și a factura,
pentru a vă înregistra în Impozitul pe Activități Economice (IAE) pentru
a realiza impozite reținute la sursă din impozitul pe venitul personal
(IRPF), Taxa pe valoarea adăugată (TVA), declarația tranzacțiilor cu
terți... În diferite țări, aceste obligații fiscale pot varia.
De asemenea, vorbim despre obligațiile contabile, cum ar fi păstrarea conturilor care reflectă adevăratul capital propriu al entității, care
se poate face pentru asociațiile mici cu un model simplu și pentru cele
mai mari cu modelul cu intrare dublă și întotdeauna toate ajustate la
planul contabil general spaniol - acest lucru este standardul contabil
de bază care există în Spania.
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Acum vom vedea ce este o asociație și cum să creăm o nouă organizație, în diferite țări.

Cum să creați o organizație de tineret
Spania
Conform legislației spaniole, o asociație este o persoană juridică
care este constituită prin acordul a trei sau mai multe persoane fizice
sau juridice legal constituite, care se angajează să reunească cunoștințe, mijloace și activități pentru a atinge scopuri legale, comune, de
interes general sau particular și care sunt stabilit cu statutele care
guvernează funcționarea acestuia.
Dreptul de asociere este recunoscut în Constituția spaniolă și acest
drept a fost dezvoltat în continuare în Legea organică 1/2002, din 22
martie, care reglementează dreptul de asociere, în care se specifică
conținutul minim care este necesar pentru a crea, adică ce trebuie să
precizeze statuturile asociației:
Denumirea, adresa, scopurile și activitățile asociației, condițiile de
admitere, retragere, sancționare etc., drepturile și obligațiile asociaților, criteriile care garantează funcționarea democratică a asociației,
patrimoniul inițial și resursele economice care pot fi utilizate, administrarea, regimul de contabilitate și documentare, precum și data de
închidere a anului asociativ, cauze ale dizolvării precum și gestionarea
patrimoniului.
Conform reglementărilor regionale din Castilla la Mancha, organizațiile de tineret au reglementări specifice în Decretul 155/1997, care
monitorizează înregistrarea entităților de tineret din Castilla la Mancha, o Asociație de Tineret este un grup de persoane cu vârsta mai
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mare de 14 ani dar sub 30 de ani, cu țeluri comune, având ca scop promovarea, informarea, formarea, integrarea socială și divertismentul
tinerilor, care nu au scopuri financiare. Pot include și persoane tinere
de alte vârste, neacoperite de această limită, cu condiția să nu ocupe
funcții manageriale.
Conform regulamentului național 397/1988, acesta reglementează înregistrarea entităților de tineret la nivel național și include modificările 949/2015.
Acum, după ce am înțeles conceptul de asociații și regulile care le
guvernează, atât la nivel național, cât și la nivel regional, vom specifica
puțin mai multe despre organizațiile de tineret în Spania.

Ce este o entitate de tineret?:
Un grup de cel puțin 3 persoane fizice cu scopuri legale, organizație democratică și non-profit și funcționare internă (să fie o organizație non-profit). Membrii săi sunt tineri sau obiectivele sale sunt
orientate către programarea și implementarea activităților destinate
tinerilor.
Ce înseamnă să fii non-profit?:
Că profiturile sau excedentele economice nu pot fi distribuite între parteneri; dar, da, pot:
· Să aibă surplusuri economice pentru desfășurarea Activităților Economice, atâta timp cât suma acestora este dedicată în întregime executării și îndeplinirii scopurilor.
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· Să angajeze personal în Asociație sau să se implice în colaborări sporadice sau să desfășoare activități temporare care implică o calificare specifică a personalului care le furnizează sau le
desfășoară, toate în conformitate cu legislația muncii și cea fiscală.
Ce tipuri de entități de tineret există?:
· Asociații de tineret: Alcătuit din tineri cu vârsta peste 14 ani
și sub 30 de ani. Pot participa tineri de alte vârste care nu sunt incluși în această gamă, atâta timp cât nu ocupă funcții de conducere
în același.
În scopuri orientate spre promovarea, informarea, instruirea,
integrarea socială și divertismentul tinerilor, fără scop lucrativ.
· Secțiuni pentru tineri: Acestea sunt cele care sunt formate
cu membrii altor asociații non-tineri, care sunt tineri din intervalul
de vârstă stabilit pentru asociațiile de tineret și cu autonomie pentru problemele specifice tineretului.
· Entități care oferă servicii tinerilor (EPSY, în spaniolă cunoscută sub numele de EPSJ): Asociații care, indiferent de vârsta
membrilor, includ printre obiectivele lor cu caracter exclusiv sau
preferențial, programarea și implementarea activităților pentru tineri.

Acuma ca să înțelegem conceptul despre asociații, o să vedem în
continuare cum se crează o nouă organizație în Spania. Așadar pentru
a crea o entitate de tineret trebuie să urmărim următorii pași:
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• PASUL 1: Cel puțin trei persoane fizice, care să se întrunească într-o adunare constitutivă, să întocmească un act de
înființare și să aprobe Statutul prin care Asociația sau entitatea
urmează să fie guvernată.
• PASUL 2: După această adunare constitutivă, trebuie să
înscrie organizația de tineret în registrul general al asociațiilor
și în registrul organizațiilor de tineret din Castilla-La Mancha
sau la nivel național.

Asociațiile au dreptul de a fi înregistrate în Registrul competent al asociațiilor, în scopul exclusiv al publicității, dar trebuie
clarificat faptul că este recomandabil să se înregistreze, conform Legii, pentru chestiuni de responsabilitate: "Fără a aduce
atingere responsabilității asociației în sine, promotorii asociațiilor
neînregistrate vor fi răspunzători în comun pentru obligațiile lor
față de terți ", iar "Consecința înregistrării va fi separarea dintre
activele asociației și activele membrilor".

Dacă sunteți o asociație națională de tineret, trebuie să vă
înregistrați în registrul asociațiilor Ministrului de Interne.
În orice caz, dacă sunteți o asociație locală, provincială
sau regională, cererea de înregistrare trebuie adresată Registrului general al asociațiilor din Direcția provincială finanțe și administrații publice, conform formularului oficial de cerere S673.
EAceastă cerere trebuie să fie însoțită de Actul de înființa-
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re (Modelul actului de înființare) și de statutele aprobate (Modelul Asociației Tinerilor / Modelul EPSJ), pe lângă dovada plății
Taxelor de înregistrare în contul bancar al Delegației Provinciale
a Consiliului Comunități (Consiliul comunitar Castilla-La Mancha, referitor la formularul S673).
Toate aceste documente trebuie prezentate în registrul
asociațiilor care corespunde provinciei în care ne aflăm (în cazul nostru, Ciudad Real, Calle Paloma nr. 9), în trei exemplare
și semnate în original de către toți membrii consiliului de administrație, ne referim la actul de înființare și statutul. În cazul
cererii, aceasta trebuie semnată numai de președinte sau de
reprezentantul legal.
După o lună sau două, registrul ni le returnează cu toată
documentația sigilată și cu un număr de înregistrare pentru
asociația noastră. Acest lucru va fi realizat atât de registrul general al asociațiilor, cât și de registrul specific al asociațiilor de
tineret.
Și numai atunci putem începe să lucrăm ca o asociație.

Este important să știm că, din cauza faptului că registrele
din Castilla-La Mancha sunt coordonate între ele, va trebui doar
să prezentăm formularul de cerere în registrul general și aceștia îl vor trimite automat către celelalte registre specifice, astfel
încât în cazul entităților de tineret, nu este necesar să se facă
nicio altă cerere pentru registrul organizației de tineret.
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• PASUL 3: Înregistrarea în trezorerie pentru a obține CIFul nostru (cod de identificare fiscală pentru a putea chitanța și
factura).
• PASUL 4: Crearea unui cont bancar al asociației pentru a
putea efectua procedurile financiare, a primi subvenții și plăți,
etc.
• PASUL 5: Înregistrarea în registrul asociațiilor din orașul
nostru, pentru a putea primi ajutor de la primăria noastră, în cazul registrului municipal Cuidad Real.
• PASUL 6: De asemenea, este necesar să elaborăm un Plan
de lucru anual al asociației noastre, pentru a avea toate activitățile planificate în avans pentru anul în curs. De asemenea, ei
vor solicita acest lucru pentru orice tip de apel de subvenționare
pentru care putem solicita.
• PASUL 7: Este important să se țină seama de faptul că,
în conformitate cu legea asociațiilor, trebuie să păstrăm registrele de gestiune pentru funcționarea asociației. Acestea sunt:
Registrul membrilor, Registrul de minute, Registrul de inventar,
Registrul contabil.
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De asemenea, este important să fiți bine sfătuiți și pentru
aceasta recomandăm “Serviciul consultativ entităților de tineret” care este disponibil la Consiliul pentru tineret din Ciudad Real (Consejoven). Vom scrie despre acest tip de inițiativă în următoarea parte a ghidului, despre BUNE PRACTICI
ȘI POVESTE DE SUCCES.

Stimulente pentru antreprenoriatul tânăr în Spania
1. Plata o singură dată pentru șomaj
Principala sa cerință este să se afle într-o situație de șomaj recunoscută, să aibă cel puțin 3 luni de indemnizație de primit, să nu fi
început activitatea înainte de a solicita plata și să se înregistreze ca
lucrător independent, printre alte cerințe. Este o măsură de stat care
poate fi consultată SEPE.

2. Ajutor regional, provincial și municipal
Diferitele guverne autonome, provinciale și municipale, în exercitarea autonomiei lor, publică pe site-urile lor diverse ajutoare pentru antreprenoriat. Pentru a putea accesa conținutul specific fiecăruia dintre
ele, puteți să accesați motorul de căutare al Portalului IMM-urilor din
Ministerul Industriei, Comerțului și Turismului.
În cadrul Direcției Generale Industrie și Întreprinderi Mici și Mijlocii, există un Ghid Dinamic de Ajutor și Stimulente pentru crearea de
companii. Ghidul este organizat de comunități autonome și sectoare
productive. De asemenea, se ia în considerare ajutorul care afectea-
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ză zona geografică europeană și națională, cu o perioadă de aplicare
deschisă.
Există, de asemenea, programul cunoscut sub numele de Provocarea antreprenoriatului tinerilor. Este un itinerar de formare pentru
antreprenoriatul tinerilor pentru a promova dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul celor mai tineri. Se cere a fi beneficiar al programului de garantare pentru tineri.
În plus, există Asociația Tinerilor Antreprenori (AJE), a entitate care
îi ajută pe tinerii care doresc să se angajeze și să îi sprijine în primii lor
pași. Există la nivel național și regional.

3. Ajutor pentru tinerii antreprenori
Subvenții pentru persoanele cu vârsta sub 40 de ani, care sunt de
două tipuri: linia ENISA și ajutorul pentru inovare pentru companiile
bazate pe tehnologie. În timp ce prima este pentru persoanele sub 40
de ani cu un proiect inovator de antreprenoriat, cealaltă este legată de
reducerea impozitelor, Programul Neotec și Programul Innvierte.
O altă opțiune interesantă este premiile și concursurile pentru antreprenori care se organizează anual la nivel național și internațional.
Astfel, putem găsi, printre altele: Entrepreneur XXI Awards (sponsorizat de CaixaBank), Everis Spain Awards (sponsorizat de Fundația
Everis), Entrepreneurs Fund (al Fundației Repsol) și BBVA Open Talent.

4. Speijin pentru femeile antreprenor
Peste o treime din antreprenorii din Spania sunt femei. Și, pentru
ei, Institutul pentru Femei, împreună cu Ministerul Egalității, propun
diverse acțiuni, precum:
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• Tarif forfetar: Pentru antreprenorii sub 30 de ani, reducerile de 30% sunt oferite la plățile către asigurările sociale.
• Microcredite: Până la 25.000 de euro sunt garanții.
• Ajutor de la Institutul Femeilor: Programul “Provocarea
femeii rurale”, Programul Innovatia 8.3 și Programul de sprijinire
a afacerilor pentru femei.

5. Ajutor pentru antreprenorul UE
Printre alte subvenții, antreprenorii pot găsi Orizont 2020, pentru
modernizarea afacerilor și Programul COSME, pentru consolidarea
competitivității antreprenorilor.

6. Ajutor pentru antreprenorii cu handicap
Atât de la Administrația Publică, cât și de la Fundația ONCE.
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Portugalia
Conform Constituției portugheze, a face parte dintr-o asociație
este un drept inalienabil al tuturor portughezilor. A face parte dintr-o
asociație de tineret face posibil ca tinerii să promoveze și să își îndeplinească anumite obiective ca grup, în vederea unui scop comun.
Legea nr. 57/2019 stabilește regimul juridic al asociației de minori.
Asociațiile de tineri sunt considerate a fi cele cu mai mult de 80% din
membrii asociației cu vârsta de 30 de ani sau mai puțin.
Aceste asociații pot fi înregistrate în registrul național al asociațiilor
de tineret și cu acest statut au posibilitatea de a accesa sprijin financiar, tehnic, de formare și logistic. De asemenea, puteți să vă integrați
în Rețeaua Națională a Asociațiilor de Tineret din Portugalia - FNAJ
și să aveți acces la asistență juridică, contabilă, informații legate de
impozite, instruire, proiecte, acces la centrele de resurse, reduceri la
servicii, pe lângă posibilitatea de a face schimb de bune practici și de
a face schimb de experiențe.
Există mai mult de 1500 de asociații de tineri în Portugalia care
promovează valori pentru bunăstarea societății, precum justiția, solidaritatea, devotamentul, responsabilitatea, cooperarea, conștientizarea socială, toleranța și respectul.
Acordând recunoașterea publică tinerilor și sporind participarea
lor efectivă, asociațiile de tineret contribuie la garantarea drepturilor
de cetățenie, consolidarea componentei democratice a societății și
gestionarea unei viziuni complete a drepturilor și obligațiilor cetățenilor incluzând ideile și mișcările inovatoare.
În prezent, există două modalități de înființare a unei asociații în
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Portugalia:
• La Institutul Registrelor și Notarului care face act public;
• Prin Associação na Hora (Asociația On the Spot): Guvernul
portughez a creat un set de politici simplificate, care include
serviciul "Associação na Hora", care permite crearea unei asociații într-un mod simplu.
Diferența substanțială între cele două modalități este că, alegând
prima opțiune, tinerii își pot crea propriul lor statut și apoi trebuie să
meargă la Notariat cu un set de documentație pentru a-și face actul
public. În ceea ce privește a doua opțiune, forma statutelor este deja
predefinită, iar tinerii trebuie doar să opteze pentru una și să o semneze.
Aceștia sunt pașii pentru înființarea unei asociații prin Associação
na Hora:
• PASUL 1 - Constituirea unui grup de lucru: Acestea încep
prin înființarea unui grup de lucru.
• PASUL 2 - Alegerea unui nume pentru asociație: Aceștia
pot alege un nume pentru Asociație din lista numelor pre-aprobate sau consultând lista furnizată la ghișeul de servicii la
Associação na Hora. Dacă au deja un nume pre-aprobat pentru
asociație, atunci trebuie să solicite un certificat de admisibilitate de la Registrul național al persoanelor juridice.
• PASUL 3 - Optați pentru un model de statut: Este necesar
să alegeți între cele 4 modele aprobate anterior și disponibile
pe site-ul web Associação na Hora.
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• PASUL 4 - Constituirea Asociația la orice birou al Associação na Hora: Trebuie să fie prezente elementele care vor
constitui asociația cu următoarele documente (minimum 2 persoane): documente de identificare (cartea de cetățean, carte de
identitate, pașaport, permis de conducere sau reședință).
• PASUL 5 - Alegerea regimului contabil: Aceștia pot opta
pentru un sistem contabil simplificat (sistem de numerar) sau
un sistem contabil organizat. Dacă alegeți un sistem organizat
de contabilitate, va trebui să desemnați un expert contabil sau
să alegeți unul dintre cei disponibili sau, de asemenea, să depuneți declarația la începutul activității în serviciul Associação na
Hora sau a Departamentului financiar.
Dacă doriți să accesați programele de sprijin furnizate de Institutul
Portughez pentru Sport și Tineret (IPDJ), trebuie să vă înregistrați asociația în Registrul național al asociațiilor de tineret (RNAJ).
Iată pașii de urmat pentru a înregistra asociația în RNAJ:
• PASUL 1: Pentru a solicita înregistrarea asociației dumneavoastră în RNAJ, organizația va trebui să îndeplinească următoarele cerințe:
• Să aibă mai mult de 75% din tinerii membri cu vârsta de
30 sau mai puțin;
• Să aibă cel puțin 75% din tinerii cu vârsta de 30 de ani
sau mai puțin din corpul executiv;
• Completați formularul de înregistrare.
• PASUL 2: Înregistrarea la RNAJ se face prin completarea
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formularului de înregistrare disponibil la www.juventude.gov.pt.
În cazul în care înregistrarea online nu este posibilă, vă rugăm
să contactați Serviciile Deconcentrate ale IPDJ din zona sediului asociației.
• PASUL 3: După completarea formularului de înregistrare
online, trebuie să trimiteți următoarele documente către Serviciile Deconcentrate ale IPDJ, în zona sediului Asociației dumneavoastră:
• Copie a actului constitutiv aprobat;
• Copie a actului constitutiv publicat în Monitorul Oficial
și / sau copie a modificărilor;
• Copie a cardului de contribuabil al entității;
• Copie a procesului-verbal al alegerii și învestirii organelor sociale;
• Copie a cardului de contribuabil al tuturor membrilor
corpului executiv;
• Copie a cărții de identitate a tuturor membrilor corpului
executiv.

Stimulente pentru antreprenoriatul tânăr în Portugalia
1. FINICIA
Organizat de Institutul de Sprijin pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
și Inovare, I.P. (IAPMEI) și
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Ministerul Economiei și Inovării (MEI) este o inițiativă pentru antreprenori și IMM-uri înființate (Prioritate I: Asociații și Antreprenoriat
Social, I: IMM-uri existente sau înființate; Prioritatea II: Întreprinderi /
start-up-uri și micro-întreprinderi; Prioritatea III: Întreprinderi mici, cu
activitate relevantă la nivel local).
Obiectivul lor este facilitarea accesului la soluții de finanțare și
asistență tehnică în crearea de companii sau sprijinirea companiilor în
etapele incipiente ale ciclului lor de viață, cu proiecte de afaceri diferențiate, apropiate de piață sau cu potențial de valorificare economică.

2. Programe de sprijinire a antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă proprii
Organizate de Instituto do Emprego e da Formação Profissional,
I.P. (IEFP) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MTSS), inițiativa
dedicată tinerilor care își caută primul loc de muncă, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, cu un minim de studii medii, șomeri, cei care nu
au lucrat niciodată ca lucrători independenți sau angajați.
Obiectivul lor este sprijinirea proiectelor de creare de afaceri care
creează locuri de muncă și contribuie la dinamizarea economiilor locale, prin credit de investiții, cu garanții și subvenții la dobândă.

3. Tânărul fermier
Organizat de Program de dezvoltare rurală (ProDeR) și Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pescuitului (MADRP), este o inițiativă
dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, cu al 9-lea an
de școlarizare, sub forma unei prime înființări ca fermieri și sub forma
juridică a unei persoane juridice.
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Obiectivul programului este să faciliteze punerea în aplicare a noilor inițiative de către tinerii fermieri și pregătirea adecvată și calificările profesionale ale acestora și să promoveze dezvoltarea și adaptarea
proprietăților tinerilor fermieri.

4. Investiți în Tineret
Organizat de Institutul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Formare Profesională (IEFP) și integrat în Programul de garantare a tinerilor,
pentru tinerii între 18 și 30 de ani; înregistrat ca șomer; cu proiecte și
idei de afaceri și instruire adecvată pentru implementarea acestora.
Prin IInvestiți în Tineret (Investe Jovem), se acordă sprijin financiar și tehnic tinerilor candidați care prezintă proiecte de investiții și
crearea de locuri de muncă, contribuind, de asemenea, la încurajarea
dezvoltării și creșterii regionale și locale. Toate procesele de luare a
deciziilor, procesarea sprijinului financiar, gestionarea rambursărilor și
monitorizarea activității inițiativei sunt responsabilitatea IEFP.

5. Management și rețea de Percepție a Afacerii
Integrat în Programul de Garantare pentru Tineret, Rețeaua de Management și Percepție a Afacerilor (RPGN) este un model de sprijin
larg pentru antreprenoriatul tinerilor, de la gestația unei idei la constituirea unei inițiative durabile, asociative sau de afaceri, care oferă
tuturor tinerilor selectați ateliere de instruire a oamenilor și sprijin financiar pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor.
RPGN se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani
care sunt șomeri sau care solicită un prim loc de muncă și care locuiesc în municipalitățile acoperite de NUT II din Nord, Centru și Alentejo.

SECȚIUNEA 3. ASOCIAȚII ȘI ANTREPRENORIATUL SOCIAL

87

EmpowerYouth Project

Întreprinderile de tineret, alte întreprinderi sau alte entități pot: să
se înregistreze la RPGN și să solicite oportunități de afaceri în RFN.
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România
Din punct de vedere juridic, o organizație neguvernamentală din
România poate avea 3 forme juridice: Asociație, Fundație sau Federație.
Asociația în general, este reprezentată de o convenție în care mai
mulți oameni se implică permanent cu resurse materiale, cunoștințe,
energie, forță de muncă, iar contribuția lor principală este susținerea
activităților comunităților locale, regionale sau internaționale.
Ordinul nr. 26/2000 prezintă asociațiile ca organizații formate din
cel puțin trei persoane (cu vârsta minimă de 18 ani) care contribuie cu
diverse resurse materiale sau intelectuale la realizarea unor activități
de interes general, dar și a unor activități desfășurate în scopuri personale, în interesul nepatrimonial al membrilor lor.
Organizațiile neguvernamentale de tineret sunt persoane juridice
de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
• Scopul prevăzut în statut privește direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate se adresează tinerilor;
• Cel puțin două treimi din numărul total de membri sunt tineri.
Mai jos, vom explica pașii necesari pentru înființarea unei asociații
și activitățile pe care trebuie să le întreprindeți pentru a obține docu-
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mentele necesare:
• PASUL 1 - Rezervarea numelui asociației: Primul pas pe
care trebuie să-l faceți pentru a înființa o asociație este să obțineți dovada disponibilității numelui. Durează aproximativ 5 zile
și se obține din registrul general al Ministerului Justiției. Dovada
este valabilă 6 luni și costul este de 36 lei, iar 18 lei pentru prelungire (dacă este cazul). Acest lucru se obține prin întocmirea
unei cereri și depunerea acesteia la Registrul general al Ministerului Justiției.
Formularul de cerere poate fi descărcat de aici: http://
www.just.ro/en/transparenta-decizială/formulare/.
• PASUL 2 - Înființarea sediului organizației: Conform legii, orice asociație trebuie să aibă un sediu social. Proprietatea
poate fi o casă sau un apartament, fie personal, fie închiriat.
• PASUL 3 - Stabilirea statutului și a actului constitutiv:
Statutul definește scopul și obiectivele, patrimoniul, sediul central, drepturile membrilor, etc.
Actul Constitutiv consacră decizia fondatorilor de a înființa asociația și de a numi Consiliul executiv și constă din următoarele capitole: Numele entității și membrii fondatori, Forma
juridică, Durata și locația, Scopul asociației, Patrimoniul, Structura de conducere și Adunarea Generală, Semnăturile membrilor fondatori.
După pregătirea documentelor, acestea trebuie autentificate și legalizate de un notar sau avocat (Sfat: Cereți câte 5-6
exemplare din fiecare).
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• PASUL 4 - Înființarea Patrimoniului: Pentru o asociație,
patrimoniul este de 200 de lei (aproximativ 40€) și trebuie depus la o bancă printr-un depozit bancar.
• PASUL 5 - Obținerea evidenței fiscale de către fondatori /
asociați: În această etapă, fondatorii sunt obligați să obțină o
evidență fiscală personală. Cazierul judiciar este gratuit și este
valabil maximum 30 de zile de la eliberarea de către ANAF. Cazierul fiscal este emis de Ministerul Finanțelor prin Administrația
Finanțelor Publice de pe raza locuinței solicitantului și formularul 504 furnizat de acestea trebuie completate, trimise on-line
sau la fața locului.
• PASUL 6 - Depunerea dosarului de înființare: După ce
toate documentele au fost obținute și patrimoniul a fost depus
la o bancă, dovada depozitului se adaugă la dosarul final de
constituire, care trebuie depus la instanță, unde dovada plății
taxei de timbru (aproximativ 20 lei ) trebuie adăugată. În plus,
trebuie să completați o cerere standard adresată președintelui
Curții în cadrul căruia se află sediul, în care solicitați: "acordarea personalității juridice și înregistrarea Asociației în registrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial"; de asemenea, este
necesară plata unei taxe de timbru de 100 de lei.
Veți primi un număr de înregistrare imediat după trimiterea
dosarului. În 2 zile puteți afla, cu ajutorul acestui număr de înregistrare, pe site-ul portal.just.ro, data de prezentare la instanță,
în fața instanței și a unui complet de judecată. Este bine să fii
acolo pentru a putea răspunde la diferitele întrebări ale judecătorului. Dacă decizia judecătorului este favorabilă, veți primi
prin poștă sau la sediul social, o copie a deciziei instanței de
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înregistrare a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
În concluzie, dosarul de depunere trebuie să conțină următoarele documente: copii ale cărții de identitate ale membrilor
fondatori, actul constitutiv, statut, documente care dovedesc
sediul și patrimoniul inițial; dovada disponibilității denumirii
eliberate de Ministerul Justiției și a acelor evidențe fiscale ale
fondatorilor / asociaților, chitanța care atestă plata unei taxe /
taxe de timbru.
• PASUL 7 - Emiterea copiei deciziei civile și înregistrarea
în registrul asociațiilor și fundațiilor: La aproximativ 2 săptămâni după termenul limită pentru înscrierea în registrul Curții
trebuie să depuneți o cerere pentru emiterea Deciziei civile (decizia instanței declarată în ședința publică a judecătorului) și
Certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor,
situat la Registratură.
Este important să solicitați cel puțin 4 copii autentificate ale
fiecăruia. Costul pe copie este plătit la CEC (o bancă națională
locală) sau la casieria Curții.
• PASUL 8 - Obținerea certificatului de înregistrare fiscală:
Este momentul în care trebuie să obțineți certificatul de înregistrare fiscală (cod fiscal) de la ANAF (Agenția Națională de
Administrare Fiscală).
Dosarul pentru obținerea CIF trebuie să cuprindă următoarele documente:
• Statut (copie);
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• Actul constitutiv (copie);
• Concluzie judecătorească (copie);
• Certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și
fundațiilor (copie);
• Ștampilă fiscală care costă 3 lei (mai puțin de 1€);
• 2 formulare completate Cod 010 (le primiți de la inspectorul fiscal din ANAF).
Codul de identificare fiscală, în România se numește CIF
este emis în maximum 10 zile.
• PASUL 9 - Realizarea ștampilei: Pentru a obține ștampila,
trebuie să prezentați Codul fiscal și o copie a documentului de
identitate (CI) la orice magazin care realizează ștampile. Costul pentru 2 ștampile, una mai mare și alta de buzunar este de
aproximativ 100 de lei, aproximativ 20 de euro și se obțin în maximum 1 oră, în funcție de magazin. Următorul pas este cumpărarea unui chitanțier și a unui facturier.
• PASUL 10 - Crearea unui cont bancar și a unui program
de facturare: Acesta este ultimul pas pe care trebuie să îl faceți
pentru a crea toate documentele legale. Pentru a vă crea contul
bancar, trebuie să mergeți la banca unde ați creat patrimoniul
cu următoarele documente:
• Statutul;
• Actul constitutiv;
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• Hotărârea judecătorească;
• Certificat de înregistrare fiscală.
Contul bancar este creat instantaneu, ștampila fiind necesară cât și prezența tuturor membrilor fondatori (sau a unei
procuri / decizie AGA).
Dacă urmați toți pașii menționați mai sus, înseamnă că aveți o
Asociație legal constituită și puteți desfășura activitatea pentru care a
fost creată asociația. Vă recomandăm să contractați o firmă de contabilitate cu experiență în gestionarea asociației, pentru a gestiona impozitele, rapoartele financiare și toate celelalte documente contabile.

Stimulente pentru antreprenoriatul tânăr în România
Pe lângă subvențiile mici pentru angajarea tinerilor absolvenți, oferite angajatorilor conform legii privind ocuparea forței de muncă și șomaj, majoritatea măsurilor specifice politicii românești de ocupare nu
vizează direct și exclusiv tinerii. Cu toate acestea, începând din 2009,
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a implementat un
număr mare de proiecte finanțate de Fondul Social European, eficientizând politicile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.
Toate aceste măsuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului pentru
tineri au fost incluse în schema națională de Garantare a Tinerilor și,
în unele cazuri, alocarea și subvențiile au fost majorate ca urmare a
acestui accent pe tineri. Dar fondurile europene rămân cea mai importantă sursă de finanțare și stimulente pentru continuitatea politicilor
de ocupare a forței de muncă și de antreprenoriat pentru tineri.
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Principala autoritate guvernamentală de nivel înalt responsabilă
pentru ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul tinerilor sunt:
• Ministerul Muncii și Justiției Sociale, responsabil cu elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor privind ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor;
• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
(AJOFM), responsabilă cu implementarea majorității politicilor
de ocupare a forței de muncă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă funcționează în cadrul Ministerului Muncii
și Justiției Sociale și are birouri județene și birouri locale responsabile cu furnizarea directă a serviciilor pentru șomeri, inclusiv pentru tineri;
• Ministerul Afacerilor, Comerțului și Mediului Antreprenorial, responsabil pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor privind antreprenoriatul tinerilor.
Birourile locale pentru IMM-uri implementează programele de
antreprenoriat pentru tineri ale Ministerul Afacerilor, Comerțului
și Mediului Antreprenorial, în relație directă cu tinerii antreprenori.
În România avem în reședința fiecărui județ Camera de Comerț și
Industrie, care sprijină tinerii prin oferirea de consultanță gratuită în legătură cu proiecte de finanțare nerambursabile precum fonduri guvernamentale sau europene pentru a dezvolta o afacere la nivel național.
Antreprenoriatul social își propune să construiască o afacere cu
impact social pozitiv, cum ar fi oferirea de oportunități pentru persoanele defavorizate sau îmbunătățirea condițiilor de viață. Prin urmare,
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dezvoltarea socială este orientată spre rezolvarea problemelor sociale și pune în prim plan reinvestirea profitului. În ultimii ani, antreprenoriatul social a atras atenția comunității de afaceri și a asociațiilor.
În România, economia socială include diverse forme de organizare,
precum: cooperative, societăți mutuale, asociații, fundații etc. În ceea
ce privește cadrul legal, în 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 219/2015 sprivind economia socială —ale cărei mecanisme și
metodologii au fost puse în aplicare încă din 2016— cu scopul de a
reglementa economia socială și de a stabili măsuri de promovare și
susținere a acesteia. Legea vizează stabilirea condițiilor pentru certificarea de către autoritățile publice a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor de inserție socială. Ministerul responsabil de implementarea acestei legi este Ministerul Muncii.
Centrul Agenției pentru Dezvoltare Regională (are un birou în fiecare regiune de dezvoltare a României) are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a regiunilor române prin eliminarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în beneficiul locuitorii
săi. Pentru Regiunea noastră în care ne desfășurăm activitatea avem
Centrul ADR cu sediul în orașul Alba Iulia.
Mai multe informații despre modul de finanțare a antreprenoriatului social: http://www.startups.ro/antreprenoriat-social sau https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1084.

SECȚIUNEA 3. ASOCIAȚII ȘI ANTREPRENORIATUL SOCIAL

96

EmpowerYouth Project

Participarea Tinerilor și Programul Asociațiilor
Scurtă descriere
Acest program dezvoltat de Consejoven Ciudad Real, cuprinde diverse servicii și activități cu scopul principal de a încuraja participarea
tinerilor și dezvoltarea competențelor acestora prin voluntariat, crearea asociațiilor de tineret și oferirea acestora de sprijin și informații
relevante.
Prin intermediul acestui program, organizația Consejoven sprijină
asociațiile de tineret, oferind vizibilitate muncii și activităților lor.
Programul este dezvoltat anual, cu sprijinul financiar al autorităților
publice locale, provinciale și regionale. Consejoven Ciudad Real desfășoară acest program de mai bine de 20 de ani.
La început, programul a inclus doar serviciul de consultanță pentru
tineri și asociații și, de-a lungul anilor, au fost adăugate noi activități
și proiecte.
Iată descrierea programului cu majoritatea serviciilor, activităților
și proiectelor pe care le include în prezent. Lucrătorii de tineret și orice organizație care lucrează în domeniul tineretului ar putea utiliza și
adapta cu ușurință toate sau doar unele părți ale programului în funcție de nevoi, context, resurse, etc.

Grup țintă
• Tinerii din Ciudad Real cu vârste cuprinse între 12 și 30 de
ani, atât individual, cât și în grup.
• Asociații formale și informale de tineri din provincia Ciu-
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dad Real, care au nevoie de serviciul de consultanță pentru a
începe, gestiona sau reactiva activitatea și doresc să facă parte din rețeaua de asociații reprezentate de organizația noastră:
Consiliul Tineretului (Consejoven) din Ciudad Real.

Obiectiv general
Să promoveze participarea tinerilor, să evalueze și să consolideze
activitatea pe care o desfășoară asociațiile în acest sens.

Obiective specifice
• Încurajarea participării tinerilor și a voluntariatului în orașul
Ciudad Real.
• Sprijinirea creării de asociații de tineret, ca formă de antreprenoriat social.
• Oferirea de informații și sfaturi specializate asociațiilor de
tineret din provincia Ciudad Real.
• Susținerea asociațiilor de tineri oferind resurse materiale
pentru desfășurarea activităților lor.
• Instruirea membrilor asociațiilor de tineret pentru a-i ajuta
să-și gestioneze mai bine organizațiile și activitățile.
• Crearea spațiilor de consultanță comună pentru asociațiile
care caută răspunsuri la aceleași probleme.
• Oferirea de vizibilitate asociațiilor și activităților acestora.
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Activități desfășurate
1. Serviciu de consultanță pentru asociații și
tineri
1.1. Consultări
Consilierea oricărui tânăr din provincie, cu privire la procedurile necesare în momentul creării unei asociații și la modul de începere a
funcționării: înregistrare, impozitare, ajutor...
Abordarea oricărei probleme care se referă la orice asociație, legată de gestionarea acesteia, colectând în același timp cereri și sugestii
care pot fi puse în aplicare pentru a îmbunătăți calitatea serviciului.

1.2. Ateliere de consiliere și instruire
Ateliere teoretice și practice, căutând să ajute asociațiile, să evalueze funcționarea și organizarea acestora pe baza punctelor tari și a
punctelor slabe ale managementului lor.
Ateliere de consultanță organizate de organizația Consejoven:
• Management asociativ în general;
• Crearea entităților;
• Ajutor și finanțare;
• Resurse umane;
• Comunicarea asociațiilor;
• Administrație și economie;
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• Legislație și impozitare.

2. Alte activități suplimentare
Acestea sunt activități și servicii pe care le-am dezvoltat suplimentar de-a lungul anilor și astăzi fac parte din activitatea obişnuită din
programul nostru în sprijinul tinerilor și asociațiilor.

2.1. Managementul băncii de materiale pentru organizațiile de tineret
Materialele gestionate sunt cele care au fost achiziționate la propunerea asociațiilor.
Aceste resurse sunt esenţiale pentru o mai bună dezvoltare și funcționare a activităților desfășurate de asociații pe tot parcursul anului și
pot fi solicitate gratuit completând un formular de cerere.
Consejoven gestionează împrumuturile de materiale precum proiectoare, difuzoare, ecrane, whiteboard, corturi pentru standuri, mese,
echipamente de sonorizare.

2.2. Catalogul entităților de tineret
Există un catalog în care toate entitățile de tineret care doresc să
se promoveze pot face acest lucru prin acest canal, prin urmare completează un formular cu numele, obiectivele și activitățile pe care le
desfășoară și atașează sigla entității lor.
Consejoven pregătește catalogul în format digital și tipărit.
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2.3. Premii pentru munca tinerilor
În fiecare an, Consejoven prezintă acest apel în care asociațiile își
pot prezenta proiectele pe care le-au realizat în anul precedent, pentru
evaluare de către un juriu profesionist format din reprezentanți ai Consejoven și ale diferitelor administrații publice (consiliile municipale și
autoritățile provinciale din Ciudad Real).
Se acordă trei premii celor mai bune proiecte, cu o sumă de 300 de
euro pentru primul și 150 pentru al doilea și al treilea premiu, în plus
față de recunoașterea socială pe care premiul o are pentru organizația
câștigătoare, de asemenea, are loc o gală pentru acordarea lor.

2.4. Encuentro Joven (Festival anual al asociațiilor de
tineri din Ciudad Real)
Encuentro Joven este un eveniment de tineret pe care Consejoven
îl organizează anual în ultimii 11 ani consecutivi. Acesta constă într-un festival la care participă un număr mare de organizații de tineret,
membri ai Consejoven și alte entități din orașul nostru.
De obicei, acest eveniment atrage în fiecare an peste 30-40 de
asociații participante care își instalează standuri de informare pentru
a-și promova activitățile, a se cunoaște, a crea posibile colaborări și a
obține mai multă vizibilitate. De asemenea, desfășoară diverse spectacole, ateliere, spectacole, concerte, etc.

2.5. Ateliere de participare pentru tineri
Consejoven organizează ateliere de participare pentru tineri la liceele din orașul Ciudad Real, ca parte a activităților și serviciilor sale
obişnuite.
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Atelierele sunt ținute de echipa Consejoven- lucrători de tineret, voluntari locali și europeni. Puteți găsi mai multe detalii despre aceste
ateliere în următoarele Bune Practici și în secțiunea Metodologii de
Succes.

2.6. Schimbul de tineri “WeShare” pentru tineri minori
Schimbul de tineri “WeShare - Culturi, Valori, Talente, Drepturi”, organizat de Consejoven și un grup de tineri din diferite licee din Ciudad
Real și finanțat prin programul Erasmus+ este o altă activitate de succes care a fost dezvoltată ca urmare a atelierelor de participare pentru
tineret și a programului de consultanță în general.

2.7. Sondaje privind obiceiurile și interesele tinerilor
Aceste sondaje vizează cunoașterea obiceiurilor și intereselor tinerilor din Ciudad Real. Acestea se desfășoară în liceele orașului și, de
asemenea, în Centrul de Tineret.
Astfel, vrem să știm ce le place să facă tinerilor în timpul liber și să
le cerem sugestii, astfel încât să le putem transmite consiliului orașului și să le îndeplinim cât mai mult posibil.

2.8. Proiecte europene de voluntariat (Corpul European de Solidaritate)
Consejoven primește tineri voluntari din diferite țări europene și
susțin toate activitățile organizației noastre și colaborează cu restul
asociațiilor locale de tineret.
Voluntarii susțin, de asemenea, comunicarea, organizarea de evenimente, ateliere de participare a tinerilor, schimburi de tineri, promovarea mobilităților europene în rândul tinerilor locali și multe altele.
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Tinerii voluntari au șansa de a dezvolta o mare varietate de competențe, participând la toate proiectele noastre, contribuind în același
timp cu ideile, creativitatea și spiritul lor solidar, împărtășind cultura
lor și susținând tinerii locali în îmbunătățirea capacităților lor de participare.
Consejoven trimite, de asemenea, tineri la alte proiecte de voluntariat și schimburi de tineri în străinătate.

Metodologii folosite
1. Servicii de consultanță (consultări și ateliere)
Informații directe
• Ateliere și discuții pentru utilizatori: se organizează ateliere specifice pe tot parcursul anului pentru a crea și gestiona
asociații în diferite locuri, cum ar fi Espacio Joven (Centrul local
de tineret), diferitele centre de tineret din provincia Ciudad Real,
la universitate și în diverse licee. În plus, oferim consiliere și
îndrumare pentru asociațiile de tineri și grupurile interesate, în
mod normal prin programări prealabile.
• Organizația Consejoven oferă și consultări telefonice.
• De asemenea, utilizatorii pot adresa întrebări prin intermediul rețelelor sociale.

Informații indirecte
• Trimiterea informațiilor către asociații în mod regulat, prin
e-mail și prin intermediul unui grup Facebook. Consejoven oferă
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informații specifice de interes pentru asociații, precum și canale și diseminează informații între asociații.
• Actualizarea permanentă a site-ului web al Consejoven cu
conținut util pentru asociații și tineri legate de participare, asociaționism și voluntariat pentru tineri.
Acum, să explicăm puțin mai mult în ce constau atelierele și despre metodologia generală.
Atelierul teoretic practic s-a axat pe crearea sau gestionarea organizațiilor de tineret și pe ceea ce trebuie să facă membrii asociației
pentru a face față în mod eficient procedurilor birocratice necesare,
care la început este cel mai greu pentru tineri.
În atelier, sunt explicate printr-o prezentare PowerPoint, toate secțiunile pe care le avem în conținut, folosind exemple și documentație
pregătite special pentru acest curs și folosind documentația oficială.
La începutul atelierului există o dinamică de grup (activitate) de
prezentare, împărtășire a așteptărilor și intereselor.
Crearea atelierelor despre asociații îi ajută pe participanți să își
pregătească propriile statute, acte de înființare și formulare de înregistrare. În plus, organizația Consejoven împărtășește diferitele forme
necesare asociațiilor, precum și furnizarea acestor formulare în format digital pentru ajutorul participanților.
În cadrul diferitelor ateliere de lucru despre administrarea unei
asociații (contabilitate, solicitare de fonduri, pregătirea rapoartelor
anuale, etc.) organizația noastră împărtășește membrilor asociațiilor
diferite forme care au fost elaborate de noi înșine, diferitele documen-
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te de care au nevoie pentru gestionarea asociației, în funcție de tema
atelierului.
Consejoven organizează în jur de 6 ateliere de lucru pe an, în momente specifice în care informațiile sunt cele mai necesare pentru
asociații, cum ar fi atunci când trebuie să realizeze rapoarte de activitate, rapoarte financiare și contabile, înainte de a solicita noi subvenții
pentru proiectele lor, gestionând comunicarea și vizibilitatea acestora,
etc.
Fiecare atelier durează în mod normal în jur de 4 ore. Cu câteva
săptămâni înainte de fiecare atelier, organizația noastră informează
rețeaua noastră de asociații cu privire la data și, de obicei, le cere să
ne informeze dacă vor participa, trimițându-ne un mesaj sau completând un scurt formular de înscriere online, astfel încât să fie posibil să
fie planificat un spațiu adecvat iar activitățile atelierului să fie realizate
pe baza numărului de participanți.

2. Alte metodologii care ar putea fi utile
2.1. Schimb de tineri “WeShare” pentru tinerii minori
Consejoven a reușit să încurajeze și să motiveze tinerii, prin atelierele noastre de participare a tinerilor din licee, să înceapă și să participe la dezvoltarea propriului proiect pentru a-și satisface nevoile și
interesele.
În toamna anului 2018, după o serie de ateliere de participare, organizația noastră a decis să sprijine tinerii interesați să-și ducă la bun
sfârșit ideea și să prezinte proiectul în numele Consejoven în colaborare cu parteneri din Bulgaria și Letonia, pe care îi cunoșteam din proiectele anterioare și care lucrează și cu tineri cu preocupări similare și
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cu oportunități europene limitate din cauza vârstei lor.
Cu sprijinul echipei Consejoven, grupul de tineri a fost implicat activ timp de câteva luni în dezvoltarea ideii de proiect și a formularului
de cerere.
Apoi, în faza de pregătire și în colaborare cu grupurile de tineri din
restul țărilor, aceștia au fost însărcinați cu pregătirea activităților pe
care le-au desfășurat în timpul schimbului la începutul lunii septembrie 2019.
După mobilitate, participanții înșiși au pregătit materiale pentru
vizibilitatea și diseminarea rezultatelor proiectului —prezentări, videoclipuri— și le-au prezentat colegilor de clasă din liceele lor, promovând
astfel atât oportunitățile europene, cât și participarea tinerilor.

2.2. Encuentro Joven (Festivalul anual al asociațiilor
de tineret din Ciudad Real)
Este un eveniment organizat de Consejoven în colaborare cu asociațiile din Ciudad Real și are nevoie de o pregătire și promovare anterioară care constă din:
• Trimiterea unui e-mail și publicitate pe rețelele de socializare pentru a notifica asociațiile despre eveniment, invitandu-l
astfel să se înregistreze pentru acesta. Participanţii se înregistrează printr-un formular, unde ne precizează numele entității,
activitățile pe care urmează să le desfășoare (stand, atelier,
spectacol, joc etc.) și ne trimit sigla entității lor.
• După finalizarea înregistrării, un nou e-mail este trimis tuturor asociațiilor care s-au înscris, pentru a organiza o întâlnire
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în care toate asociațiile să poată discuta despre programul evenimentului (anterior îl pregătim folosind instrucțiunile fiecărei
asociații).
• Pregătirea materialului pentru diseminare (afișe, pliante,
videoclipuri, etc.) și începerea promovării acestuia în orașul
nostru și pe rețelele sociale cu asociațiile și cu cetățenii.
Ziua festivalului constă de obicei din:
• Evenimentul are loc într-un parc al orașului cu activitățile
pe care le-am inclus în program.
• Dimineața, membrii Consejoven și asociațiile participante
se adună pentru a instala toate corturile, mesele și pentru a finaliza alte sarcini logistice.
• După-amiază, în jurul orei 7:00 PM participanții se adună
pentru a-și pregăti standurile și activitățile.
• Evenimentul începe pentru publicul larg în jurul orei 8:00
PM.
• La fiecare cort sunt două asociații, pentru a le fi mai ușor
să se cunoască.
• În timpul evenimentului, asociațiile oferă participanților acces la atelierele lor și la diferite activități pe care le-au pregătit
pentru festival.
• În timpul evenimentului, asociațiile oferă participanților acces la atelierele lor și la diferite activități pe care le-au pregătit
pentru festival.
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• De obicei la ora 10:00 PM există un concert, unde cântă
tinerii și artiștii locali.
• La ora 3:00 AM concertele se încheie și avem închiderea
festivalului Encuentro Joven.
Festivalul Encuentro Joven se poate realiza și online, așa cum s-a
făcut în mod excepțional în acest an datorită situației Covid-19, cu
videoclipuri ale asociațiilor care se prezintă și activitățile lor, desfășurând ateliere, concerte, spectacole, etc.

Rezultate finale
Prin programele Participarea Tinerilor și Programul Asociaților,
Consejoven a reușit să promoveze participarea tinerilor, să evalueze
și să consolideze activitatea asociațiilor.
Rezultate specifice:
• Participarea tinerilor și a voluntariatului în orașul Ciudad
Real este mai dinamică, mai activă.
• Există un număr mai mare de asociații în orașul nostru, ca
formă de implicație socială și antreprenoriat.
• Asociațiile de tineret din provincia Ciudad Real au mai multe informații și se bazează pe serviciul nostru pentru consiliere
specializată.
• Asociațiile de tineret au mai multe resurse materiale pentru dezvoltarea activităților lor.
• Tinerii sunt mai bine pregătiți pentru gestionarea asociați-
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ilor și a activităților lor.
• Asociațiile de tineret sunt mai vizibile și ajung la un public
mai larg, grație promovării pe rețelele noastre sociale sau a evenimentelor multiplicatoare precum festivalul Encuentro Joven
și prin rețelele de asociații care coordonează Consejoven.

Impact
Unul dintre principalele impacturi este dezvoltarea învățării
non-formale, deoarece se știe că asociațiile sunt școli de cetățenie, în
care tinerii dobândesc competențe civice, valori democratice, găsesc
spații de socializare, își dezvoltă autonomia personală și încurajează
antreprenoriatul social care poate fi foarte important pentru viitorul
lor profesional.
Mai mult, tinerii sunt mai bine pregătiți, cu mai multe competențe
pentru a-și dezvolta propriile proiecte și idei, astfel încât să aibă o participare reală și eficientă în comunitățile lor.
Datorită acestui program, a fost consolidată crearea entităților de
tineret și a consiliilor de tineret și, ca rezultat, tinerii înșiși sunt cei care
dezvoltă activități interesante pentru alți tineri și care susțin și colaborează cu administrațiile în domeniul social, educațional, proiecte de
incluziune, etc.
Rolul tinerilor ca membri activi ai societății este mai vizibil și recunoscut. Acest program demonstrează că există tineri activi și că
tinerii sunt implicați, membri valoroși și responsabili ai societății și că
au o mare capacitate de a participa la viața civică și de a contribui la
rezolvarea provocărilor sociale. Astfel, organizația noastră continuă
să spargă stereotipul tinerilor ca grup problematic, cu puține capaci-
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tăți, și demonstrăm că tinerii, pe lângă faptul că sunt “viitorul”, sunt
prezentul care contribuie la societatea actuală.
Tinerii locali, care participă la proiectele internaționale ale Consejoven și colaborează cu voluntarii noștri ai Corpului European de
Solidaritate, au o motivație mai puternică de a continua să se implice
în proiecte europene și locale, de a-și îmbunătăți abilitățile de conversație în limbi străine, sunt mult mai curioși și mai deschiși către
alte culturi și mult mai capabili să aprecieze diversitatea în general.
În plus, prin astfel de proiecte, tinerii dobândesc valorile solidarității și
toleranței și își îmbunătățesc considerabil sentimentul de a fi cetățeni
europeni.
În ceea ce privește munca internațională, un impact foarte important a fost atins prin intermediul WeShare Youth Exchange, unde organizația noastră a lucrat cu grupul țintă de tineri sub 18 ani. Nu există
multe oportunități internaționale pentru această grupă de vârstă și,
ca urmare, aceasta a fost o experiență nouă și inovatoare pentru toți
participanții. Au apreciat și s-au bucurat foarte mult de schimb, descoperind în același timp o lume cu totul nouă de idei, culturi, valori și s-au
încheiat cu multe noi obiective și vise pentru viitorul lor. Toți acești
tineri au acum o motivație mai puternică de a se implica mai frecvent
în alte proiecte de tineret, și-au dezvoltat simțul inițiativei și datorită
acestei experiențe sunt mai pregătiți să perceapă noi oportunități și
chiar să le creeze.
Tinerii locali, care participă la proiectele internaționale ale Consejoven și colaborează cu voluntarii noștri ai Corpului European de
Solidaritate, au o motivație mai puternică de a continua să se implice
în proiecte europene și locale, de a-și îmbunătăți abilitățile de conversație în limbi străine, sunt mult mai curioși și mai deschiși către
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alte culturi și mult mai capabili să aprecieze diversitatea în general.
În plus, prin astfel de proiecte, tinerii dobândesc valorile solidarității și
toleranței și își îmbunătățesc considerabil sentimentul de a fi cetățeni
europeni.
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Workshop-uri pentru participarea tinerilor
Scurta descriere
Consejoven organizează ateliere de participare ale tinerilor la liceele din orașul Ciudad Real, ca parte a activităților și serviciilor sale
obişnuite. Atelierele sunt ținute de echipa Consejoven - lucrători de
tineret, voluntari locali și europeni.

Grup țintă
Grupul țintă sunt elevi cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani.

Obiectiv general
Implicarea tinerilor în activități care își dezvoltă atitudinea activă,
încurajează participarea și își îmbunătățesc calitatea vieții prin activități alternative de timp liber.

Obiective specifice
• Motivarea tinerilor să se implice și să ia parte la activități
de educație non-formală care îi ajută să-și dezvolte competențele și să-și îmbunătățească obiceiurile.
• Oferirea de informații de interes tinerilor.
• Informarea tinerilor despre organizația noastră și despre
serviciile de care pot profita.
• Efectuarea unui sondaj și strângerea de propuneri, sugestii, descoperirea nevoilor și intereselor tinerilor.
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• Promovarea activităților disponibile în prezent: în centrul
de tineret, activități organizate de asociațiile de tineret multiple
din orașul nostru, schimburi de tineri, cluburi sportive, creşterea
numărului membrilor și colaborarea cu o asociație de tineret
sau chiar crearea uneia, etc.

Activități desfășurate
Ateliere de participare ale tinerilor în diferite licee din Ciudad Real.
Consejoven începe să lucreze în principal cu elevi cu vârste cuprinse
între 15 și 17 ani, deoarece este mai ușor să încadrăm atelierele noastre în programul lor școlar.
Fiecare activitate constă în vizitarea unei clase pe parcursul unei
ore de curs în școală, în urma unui acord anterior cu școlile. Uneori
școlile adună 2-3 clase împreună, iar atelierul se desfășoară simultan
pentru un grup mai mare de elevi.

Metodologii utilizate
Pentru a atrage atenția tinerilor și a rupe dinamica educației formale, organizația noastră folosește metode non-formale, mai plăcute
și participative și evită prezentările clasice. Consejoven încearcă să
creeze un mediu pozitiv, deschis și ușor.
Conținutul atelierelor este adaptat în funcție de vârsta participanților, sezon și activitățile curente oferite, printre alți factori, dar în general acestea constau din următoarele:
• Prezentarea Consejoven, ce este, ce face, unde poate fi
găsit.
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• Informații despre oportunitățile de tineret și activitățile de
interes.
• Informații despre oportunitățile de tineret la nivel european
cu programele Erasmus+ pentru Tineret și European Solidarity
Corps.
• Promovarea cardului european de tineret și a cardului municipal de tineret.
• Strângerea și studierea propunerilor și nevoilor studenților
din orașul nostru.
Metodologia acestor ateliere este explicată în detaliu în secțiunea
“Metodologii de Succes”.

Rezultate finale
Exemple specifice ale rezultatelor atelierelor de participare care au
fost desfășurate în ultimii doi ani sunt:
• Crearea asociației de tineret a Liceului Alarcos de către
un grup de tineri de la școală. Această asociație, cu participarea elevilor înșiși și în colaborare cu echipa noastră, dezvoltă
activități pentru vacanțele școlare, de doi ani, permițând membrilor asociației să învețe să-și organizeze propriile activități și
să transforme în realitate ideile lor, în plus îmbunătățirea abilităților precum munca în echipă, planificare, coordonare și simțul
responsabilității, printre multe alte beneficii.
• Organizarea unui schimb de tineri Erasmus+. Ideea schimbului a venit de la elevii de la diferite licee, care au contactat
Consejoven după atelierele de participare. S-a format un grup

BUNE PRACTICI: SPANIA

116

EmpowerYouth Project

și, cu sprijinul echipei noastre, au participat la toate etapele de
planificare, pregătire, execuție și promovare ale proiectului, pe
care le considerăm o modalitate foarte bună de a dezvolta abilități de participare ale tinerilor datorită desfășurării propriilor
activități și nu doar înscrierea la activități ca participanți.
• Ateliere de fotografie: A fost una dintre cerințele exprimate
de studenți în timpul atelierelor din toamna anului 2018. În primăvara anului 2019, unul dintre voluntarii Consejoven a creat
un proiect local “Club de Fotografie FotoJoven” iar studenții
interesați au putut participa la o serie de ateliere de învățare
și exersare a artei fotografice, o dată pe săptămână timp de
câteva luni.
• În ceea ce privește alte nevoi identificate în timpul atelierelor, care nu pot fi satisfăcute în cadrul Consejoven, organizația
noastră le transmite departamentului de tineret al consiliului
orașului, centrului de tineret și rețelei noastre de asociații, astfel
încât acestea să poată dezvolta propunerile corespunzătoare în
conformitate cu posibilitățile lor.

Impact
Tinerii sunt mai conștienți de posibilitatea de a participa activ la
activități și proiecte din rutina lor de educație formală. Conștientizarea
activităților de tineret existente în oraș.
Cunoașterea serviciului Consejoven și a posibilității de a lua legătura cu organizația noastră și de a propune un subiect sau un proiect
de care sunt interesați, astfel încât Consejoven să le poată sprijini în
dezvoltarea acestuia.
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Tinerii cunosc programele europene care susțin mobilitățile de învățare ale tinerilor în domeniul educației non-formale, cum ar fi voluntariatul (ESC) sau schimburile de tineri (Erasmus+Youth).
În fiecare an desfășurăm între 10 și 15 ateliere. Consejoven le face
de obicei în toamnă după începutul anului școlar, deoarece liceele au
mai multă disponibilitate pentru a se potrivi atelierelor noastre în programul lor în această perioadă. Dar aceste ateliere pot fi făcute în orice
perioadă a anului școlar, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră.
Fiecare atelier se desfăşoară în faţa unei clase de 25-30 de elevi,
uneori o facem în fața a 2-3 clase împreună. În fiecare an ajungem la
cel puțin 250-300 de tineri cu aceste ateliere.
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Asociaționismul tinerilor. Școală de cetățenie și
voluntariat
Scurtă Descriere
Campania “Asociaționismul tinerilor: Școală de cetățenie și voluntariat”, campanie organizată de FNAJ (Federația Națională a Asociațiilor de Tineret) Portugalia, își propune să conștientizeze tinerii pentru
a crește gradul de participare în comunitățile lor, sporind apariția de
noi asociații de tineret.
Acest proiect este o campanie națională pentru toți tinerii, subdivizată într-un tur al municipalităților și un tur al școlilor. Circuitul municipalității este dezvoltat într-un concept inovator de “Scenă Tânără”
unde, pe lângă caracterul de conștientizare, tinerii și asociațiile locale
de tineret își pot prezenta talentul în faţa întregii comunități. La rândul
său, Circuitul Școlilor se prezintă ca un proiect pilot, care ia forma unui
concurs numit “Să creăm o asociație de tineret”.
Având în vedere Strategia națională de educație pentru cetățenie și
profilul elevilor care părăsesc școala obligatorie, Concursul “Să creăm
o asociație de tineret” este direct legat de dezvoltarea Campaniei naționale de promovare a asociaționismului în școli.
Apare ca un stimul pentru tineri în promovarea cetățeniei, astfel
încât aceștia să poată participa democratic, să recunoască problemele și să reflecteze asupra lor, activându-i pentru dezvoltarea socială
și oferindu-le instrumente pentru dezvoltarea abilităților dobândite în
procesul de educație non-formală.
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Grup țintă
Tinerii elevi, clasele IX-XII (cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani).

Obiectiv general
Pentru a evidenția conceptul de asociaționism ca școală de cetățenie, dezvoltând activ formarea și abilitarea tinerilor. În acest fel, promovarea acțiunilor bazate pe ideile tinerilor care au ca rezultat crearea
unei asociații de tineret, ca spațiu pentru experimentare și practicarea
talentului și a inițiativei tinerilor.

Obiective specifice5
• Promovarea asociaționismului tinerilor și a educației
non-formale ca formă de abilitare și dezvoltare a competențelor, promovând, de asemenea, cetățenia ca şi capacitate de
construire a proceselor sociale și politice.
• Să motiveze tinerii să rezolve problemele de dezvoltare
socială, instruindu-i pentru intervenția socială și dezvoltându-le
capacitatea de participare, inițiativă și antreprenoriat.
• Să stimuleze procesele de abilitare ale tinerilor și să dezvolte altruismul și voluntariatul.
• Dezvoltarea capacității de adaptabilitate și reziliență a tinerilor și stimularea gândirii creative.
• Dezvoltarea capacității de adaptabilitate și reziliență a tinerilor și stimularea gândirii creative.
• Promovarea inițiativelor tinerilor în procesele colective și
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stimularea creării de asociații de tineret.

Activități desfășurate
Proiectul a început să conștientizeze elevii cu privire la procesele
de participare, și anume asociationismul și orientarea pentru crearea
unui proiect al unei asociații de tineret, fiind aceste acțiuni desfășurate
în ,,Infobusul Cetățeniei,,- o dubă itinerantă care a fost un spațiu pentru
stimularea creativității și antreprenoriatului cu panouri, videoclipuri și
jocuri. FNAJ a fost prezent în 33 de școli publice de învățământ normal sau profesional, după ce a acoperit toate districtele din Portugalia
continentală și insula Madeira.
Ulterior, tinerii s-au înscris voluntar pentru a participa la competiția
“Să creăm o asociație de tineret”. S-au înscris în proiect, în grupuri
de 3 până la 5 tineri. Fiecare grup a dezvoltat un proiect al Asociației
Tinerilor pentru a răspunde unei probleme sociale, colaborând cu un
facilitator specializat în îndrumarea proiectelor lor, promovând dezvoltarea abilităților în acest proces.
Concursul a avut 3 faze: alegerea celui mai bun proiect școlar, alegerea celui mai bun proiect regional și alegerea celui mai bun proiect
național.
În prima fază, alegerea a fost făcută în rândul colegilor, în cea de-a
doua a fost făcută de un juriu, iar în a treia fază, cele mai bune cinci
proiecte au fost selectate în rândul colegilor, de către liderii asociatiilor de tineret care au votat câștigătorul.
Câștigătorii la nivel regional au participat la o tabără de antrenament de 4 zile (Traseul pentru cetățenie și voluntariat). Acest lucru a
fost realizat printr-o excursie la nivel național, cu vizite la asociații de
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tineri, guvern și instituții de tineret, promovând contactul și schimbul
de experiențe.
Grupurile finaliste au participat, de asemenea, la Act Forum+ (forumul național pentru tineret), având posibilitatea de a interacționa cu
asociațiile de tineret și liderii acestora și de a participa la dezvoltarea
politicilor pentru tineret.

Metodologii utilizate
Metodologia s-a bazat pe educația non-formală, fiind flexibilă pentru a putea fi adaptată cu ușurință la nevoile tinerilor și, prin urmare,
a promova o dezvoltare mai eficientă a abilităților lor. Având o componentă interdisciplinară, a provocat, de asemenea, un mare impact
asupra construcției unui proces pedagogic, încurajând participarea și
intervenția.
Sesiunile de conștientizare s-au bazat pe abordarea diverselor
subiecte, dezbateri, dinamici de grup și mărturii de bune practici ale
tinerilor voluntari. Infobus este un spațiu pentru stimularea creativității în care învățarea a fost realizată într-un mod non-formal și flexibil, adresând nevoile fiecărui tânăr folosind informațiile disponibile în
acest spațiu pentru dezbatere.
Sesiunile de orientare pentru participanții la concurs s-au desfăşurat cu un facilitator specializat pentru a-și dezvolta ideile într-un mod
creativ și, de asemenea, au fost legate de dezvoltarea socială. În plus
față de sesiunea de 6 ore față către față, participanții au fost încurajați
să interacționeze cu facilitatorul într-un mod diferit (apeluri, chat-uri,
SMS-uri, e-mailuri) pentru a ajuta la dezvoltarea proiectelor lor.
Întreaga procedură electorală a celui mai bun proiect a fost dezvol-
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tată într-un proces democratic, replicând chiar și un proces electoral
real în prima sa fază.
Bootcamp s-a concentrat pe dinamica de consolidare a echipei,
stimulând simțul critic al tinerilor pentru a dezvolta o muncă consolidată, promovând managementul și planificarea proiectelor, învățarea
voluntară și conducerea echipei.

Rezultate finale
Sesiunile de conștientizare au atins în mod direct 3300 de tineri,
iar sesiunile de orientare au ajuns la 196 de tineri, care au participat la
concurs și au creat proiecte de asociere ale tinerilor.
Tinerii care au participat la întregul proces (196 de tineri) au fost
evaluați înainte și după intervenție în rezolvarea problemelor, capacitate de reziliență, comunicare și abilități de gândire creativă, relevând
o îmbunătățire a tuturor abilităților dobândite în acest proiect bazat pe
educație non-formală și asociaționismul tinerilor ca spațiu de acțiune
și dezvoltare.

Impact
Campania a fost un impuls pentru tineri de a participa activ și democratic, de a recunoaște problemele și de a reflecta asupra lor, activându-i pentru dezvoltarea socială și oferindu-le instrumente pentru
dezvoltarea abilităților dobândite în procesul de educație non-formală.
Odată cu promovarea cetățeniei ca abilitare pentru procesele sociale și politice, tinerii au fost încurajați să rezolve conflictele prin solidaritate durabilă și au putut să își dezvolte potențialul de intervenție,
inițiativă și inovare.
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Tinerii au dezvoltat instrumente pentru realizarea ideilor de proiect,
continuând participarea activă și inițiativa tinerilor și dezvoltarea abilităților prin educație non-formală, promovând dezvoltarea unor răspunsuri adecvate la realitățile și comunitățile lor, provocând, de asemenea, un efect multiplicator al obiectivelor proiectului.
Astfel, tinerii au devenit mai proactivi, consolidându-și de asemenea, participarea și îmbunătățindu-și strategia axată pe obținerea de
rezultate cu un impact puternic.
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ImpACT+. Importanța muncii internaționale cu
tinerii
Scurtă descriere
ImpACT+ a fost un program de cercetare implementat de Asociația Young Initiative (România); EuropImpulse (Spania); Talk About
Youth Project (Irlanda); Asociația de tineret din Vila Fonche (Portugalia); Atviras Jaunimo Centras (Lituania); Stichting The Youth Company
(Olanda); Social Service Research Group of the University of Applied
Sciences of Saxónia (Olanda) în care tinerii au fost sprijiniți să efectueze cercetări calitative.
Între 2015 și 2017, s-au desfășurat 6 programe de învățare non-formală: “Big Questions I y II, Lead the Chage I y II y Stay Human I y II”,
fiecare program cu numeroase activități derulate. Toate aceste programe au avut cursuri de formare, schimburi de tineri, vizite de planificare și întâlniri de evaluare.
ImpACT+ a fost un proiect de cercetare care a avut ca scop realizarea impactului pe care aceste șase programe l-au avut asupra tinerilor,
liderilor de grup, lucrătorilor de tineret și organizațiilor partenere (toți
au participat la cele 6 programe menționate anterior și, de asemenea,
la proiectul ImpACT+).
O echipă internațională de tineri cercetători din România, Spania,
Portugalia, Olanda, Lituania și Irlanda a efectuat cercetări pentru a afla
dacă munca internațională de tineret folosind educația non-formală
are un impact asupra dezvoltării personale și profesionale a lucrătorilor de tineret, a organizațiilor de tineret și a comunităților.
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Grup țintă
Tineri, lucrători de tineret, membri sau angajați ai organizațiilor de
tineret.

Obiectiv general
Studiul pentru a afla dacă cele șase programe dezvoltate între 2015
și 2017 cu parteneri din România, Spania, Irlanda, Portugalia, Lituania
și Olanda, pe baza utilizării educației non-formale, au un impact asupra dezvoltării personale și profesionale a tinerilor, a organizațiilor de
muncă pentru tineri și comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Obiective specifice
• Colectarea informațiilor despre impactul programelor de
educație non-formală și învățarea tinerilor cum să efectueze
cercetări. Transformarea tinerilor și a lucrătorilor de tineret în
subiectul cercetării, dar și a cercetătorilor înșiși.
• Sporirea învățării pentru tineri și lucrători de tineret.
• Sporirea diseminării învățării în comunitățile locale.
• Angajarea tinerilor și a lucrătorilor de tineret în angajamente pe termen lung.
• Construirea în mod strategic, participarea și implicarea tinerilor și a lucrătorilor de tineret, dezvoltând programe bazate
pe luarea de decizii comune și asumarea de către tineri și adulți.
• Creșterea calităţii și sfera activităților internaționale de lucru pentru tineret, contribuind în mod consecvent la munca ti-
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nerilor, a lucrătorilor de tineret, a organizațiilor de muncă pentru
tineret și a comunităților locale.
• Promovarea la mai multe părți interesate și obținerea de
mai mult sprijin, cunoștințe, recunoaștere în domeniul activității
internaționale de tineret în rândul actorilor și politicienilor interesați.

Activități desfășurate
• Cercetare participativă cu tineri: 3 cursuri de formare internațională sunt direct legate de ImpACT + și au participat echipa
de cercetare.
Primul curs de formare a fost punctul de plecare pentru
echipa de cercetare și împreună am decis metodologia de utilizare pe tot parcursul proiectului pentru a studia impactul pe
care-l au cele 6 proiecte cu activități multiple (“Big Questions I
y II, Lead the Change I y II y Stay Human I y II”) au avut participanți, lideri, lucrători de tineret, organizații și comunități locale;
Al doilea curs de formare: după implementarea metodologiei (interviu semistructurat) s-au întâlnit la Dublin și au învățat
cum să analizeze rezultatele și cum să clasifice informațiile colectate;
Al treilea curs de formare: colectarea rezultatelor și pregătirea acestora pentru a le împărtăși managerilor de proiect.
Pe scurt, au participat la 3 cursuri de formare internaționale, iar după aceea au intermediat perioade de cercetare și colectare de date în realitățile locale ale tinerilor cercetători. Apoi
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a fost făcut un raport despre modul în care a fost dezvoltată
cercetarea participativă cu tinerii, metodologiile utilizate și concluziile cercetării.
• Întâlnirile echipelor internaționale de management de proiect au constat în participarea unui tânăr și un manager de proiect senior pentru fiecare organizație participantă.
Această echipă internațională a avut 4 întâlniri pentru a
gestiona proiectul ImpACT+ în general și pentru a transmite recomandările părților interesate și organizațiilor de tineret.
• Fiecare organizație de lucru a desfășurat mai multe evenimente de diseminare a proiectului ImpACT + și setul de recomandări a fost prezentat la nivel local, național și european.

Metodologie folosită
Sondajul realizat a fost foarte practic, o investigație practică. Tinerii cercetători înșiși au implementat aproape toate fazele analizei. Au
început să lucreze imediat ce schițele de cercetare au fost definite și
au luat propriile decizii cu privire la metodele de colectare a analizei
datelor.
Acest proces a fost realizat folosind cunoștințele generale, experiența și îndrumarea liderului principal. Cu toate acestea, tinerii cercetători nu au făcut nici-o analiză literară a conceptelor cercetate. Absența
unei analize literare a dus la o definiție a conceptului principal/“impact”, Acest proces a fost realizat folosind cunoștințele generale,
experiența și îndrumarea liderului principal. Cu toate acestea, tinerii
cercetători nu au făcut nici-o analiză literară a conceptelor cercetate.
Absența unei analize literare a dus la o definiție a conceptului princi-
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pal. Prin schimburi de idei și discuții, tinerii cercetători și-au formulat
interpretarea “impactului” în așa fel încât a fost posibil să existe o
înțelegere comună a ceea ce a fost abordat în timpul investigației.
în așa fel încât a fost posibil să existe o înțelegere comună a ceea
ce a fost abordat în timpul investigației “cum se fac” interviurile. Subiectele interviului au fost legate de creativitate și ceea ce reprezintă,
procesul de realizare a creativității, posibilul impact pe care programele l-au avut asupra respondenților în funcție de așteptările lor, de
momentele memorabile și de abilitățile dobândite.
În timpul celui de-al doilea curs de formare, s-a decis că vor folosi
un chestionar pentru a înțelege impactul asupra organizațiilor de tineret și a comunităților lor locale.
De-a lungul celui de-al treilea curs de formare au făcut o analiză a
datelor. Pentru a începe cu concluziile, tinerii cercetători au fost împărțiți în grupuri mici. Fiecare echipă a lucrat cu citatele grupate din
una dintre categorii. Folosind același set de întrebări orientative, grupurile au făcut o listă de subiecte în cadrul fiecărei categorii. A fost
responsabilitatea cercetătorilor să decidă ce a fost sau nu relevant,
folosind propriile experiențe ca referință.

Rezultate finale
1. Nivel ridicat de motivație și așteptare
Motivațiile care i-au determinat pe tineri să participe la program au
fost diverse: de la creșterea lor personală și profesională, dorința de
a dezvolta abilităţi de teamwork, de a construi atitudini de conducere,
de a-și îmbunătăți procesele de învățare, de a afla mai multe despre
subiectul ales, până la motivația de a ajunge la a cunoaște locuri noi și
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să lucreze cu oameni din culturi diferite, printre altele. Pentru majoritatea participanților, aceste așteptări au fost depășite.

2. Metoda de lucru non-formală
Un mediu sigur, motivant și necompetitiv încurajează tinerii să experimenteze vorbirea și învățarea, testarea și comiterea greșelilor într-un spațiu sigur.
Atelierele organizate pe diferite teme au fost considerate de către
participanți ca fiind cea mai adecvată metodă de educație pentru a
aborda probleme complicate.
Modul în care proiectele au fost organizate a contribuit la crearea
unui puternic sentiment de libertate și responsabilitate în rândul tinerilor, ei fiind creatorii activităților și programelor în sine.
Membrii s-au simțit confortabili împărtășindu-și opiniile într-un
context non-formal, iar unii au descoperit în educația non-formală un
alt mod de învățare și de lucru.
La sfârșitul fiecărui program a avut loc o sesiune de evaluare, care
a fost un moment cheie pentru lucrătorii de tineret și tineri să se reunească și să-și evalueze învățarea şi dezvoltarea personală prin activități.

3. Perspectiva de ansamblu
Participanții au menționat în mod constant că au învățat din experiențele, perspectivele și schimburile culturale între ceilalți membri care
au participat la activitățile organizate.
Poveștile și realitățile trăite de oameni din alte culturi i-au făcut
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pe tineri să fie mai conștienți de asemănările dintre mai multe țări și
culturi și, de asemenea, au devenit mai toleranți față de diversitate în
fața diferitelor atitudini și comportamente. Prin diferite experiențe, au
dobândit o minte deschisă, dispuși să-și înfrângă frica de a călători și
de a întâlni oameni noi.
. Participarea la aceste programe a deschis noi orizonturi pentru
tineri, unii au decis să-și schimbe zona de studiu, alții și-au schimbat
locul de muncă, iar alții au devenit mai critici în ceea ce privește valorile și au început să facă voluntariat.

4. Înțelegerea noastră și a celorlalți
Ieșirea din propriul mediu și relaționarea cu oameni din medii diferite îi face pe tineri mai conștienți de propria lor entitate.
Subiectele abordate în timpul activităților i-a ajutat pe participanți
să învețe mai multe despre ei înșiși, capacitățile pe care le posedă și,
de asemenea, i-a ajutat să lucreze la propriile puncte forte și puncte
slabe.
Mediul multicultural i-a ajutat să facă față diferențelor și să descopere asemănări, devenind mai deschiși, empatici, flexibili, capabili să
asculte activ, mai flexibili și mai ușor de adaptat și cu mai mai puțin
prejudecăţi.

5. Consolidarea atitudinilor de conducere
Experiența i-a încurajat pe tineri să devină proactivi.
Prin intermediul programelor, tinerii au dobândit instrumente pentru a putea face schimbări în viața lor personală și/sau în mediul în
care trăiesc. Participanții au fost mulțumiți să facă lucruri pe care
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credeau că nu le vor putea face sau pe care nu le-au experimentat
niciodată.
Dorința de a fi implicați direct în comunitățile lor și de a contribui într-un mod pozitiv a fost menționată de un număr mare de participanți.
Astfel, au fost motivați să continue să fie implicați și au câștigat
încredere și independență.
Structura programelor a oferit posibilitatea de a crește și de a avea
un rol mai activ ca lider de echipă în următoarele activități.

6. Cunoștințe și abilități
Schimburile de tineri au creat un spațiu sigur pentru participanți
pentru a vorbi în public în fața unor grupuri mari de oameni și pentru a
combate frica lor de a fi expuși.
În timpul schimburilor, informațiile au fost transmise folosind educația non-formală. Tinerii implicați au menționat că metodele au facilitat obținerea și prelucrarea informațiilor furnizate. În timpul schimburilor, s-au dobândit cunoștințe despre subiecte specifice: drepturile
comunității LGBT+, educația non-formală, modul de combatere a discursurilor de ură, drepturile migranților și ale copiilor, printre altele.
Adolescenții au lucrat la abilități specifice, cum ar fi abilitățile de
comunicare, munca în echipă, cum să definească obiectivele și cum
să lucreze în echipe pentru a le atinge, au învățat să lucreze cu oameni
din medii diferite, au dezvoltat atitudini de conducere, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare prin expunerea la diferite limbi și au devenit mai conștienți de utilizarea limbii.
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7. Un sentiment mai bun de bunăstare/împlinire
Spațiul deschis creat de programe le-a permis participanților să
se conecteze între ei. Tinerii au menționat că prieteniile pe care le-au
creat în timpul activităților sunt unul dintre cele mai importante lucruri
pe care le-au luat de la schimburi.
Tinerii au menționat că au experimentat diferite tipuri de emoții legate de oameni și experiențe. Acestea includ și frustrare, nervozitate
și neliniște. De asemenea, au menționat că au trăit momente unice
când și-au depășit diferențele și au devenit un grup internațional, descoperindu-le asemănările.

Impact
1. Concluzia tinerilor6
Participarea la proiecte internaționale înseamnă pentru mulți oameni care ies în afara zonei lor de confort. La nivel personal, oamenii
recunosc că după proiect s-au simțit mai confortabili și au câștigat
mai multă perspectivă pentru a face față provocărilor. Datorită noilor
prietenii și atmosferei internaționale a activităților, tinerii s-au simțit
mai motivați și încurajați să se alăture noilor proiecte și să se implice
mai mult la nivel local prin diseminarea cunoștințelor și oferirea de
servicii de voluntariat.
Tinerii au dobândit noi atitudini de comunicare, cunoștințe și și-au
îmbunătățit limba engleză.

2. Concluzia lucrătorilor de tineret7
Jucând roluri de susținere și îndrumare în proiecte internaționale
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de tineret, lucrătorii de tineret și-au îmbunătățit abilitățile de conducere, comunicare și gândire.
Dobândind experiență în educația non-formală și lucrând cu parteneri internaționali, lucrătorii de tineret au învățat cum să readucă
aceste abilități și subiecte înapoi la organizațiile și comunitățile lor.
În concluzie, dobândirea de experiență într-un mediu internațional
îi face pe lucrătorii de tineret să fie mai calificați și informați cu privire
la diferite subiecte, ceea ce le crește motivația și încrederea și îi determină să crească pentru a accepta noi provocări în cariera lor.

3. Concluzia organizațiilor de tineret8
În contextul organizațiilor, impactul a fost în mare parte vizibil și recunoscut. Datorită posibilității de a participa la activități educaționale
non-formale care au fost dezvoltate în diferite țări, mulți tineri locali au
fost atrași. De asemenea, au avut ocazia să-și extindă rețeaua locală
și internațională.
Organizațiile de tineret au implementat noi metodologii în activitatea lor, combinând educația formală și non-formală și educația de la
egal la egal. Acest lucru a fost recunoscut ca o îmbogățire a serviciilor
lor.

4. Concluzie din partea comunităților locale
Impactul poate fi văzut la mai multe niveluri:
• Implicarea tinerilor în organizarea și promovarea de noi
proiecte în UE. Aceste proiecte au dus la o mai mare deschidere
a comunității locale la subiectele abordate în timpul programului.
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• Efecte pozitive asupra colaborării dintre organizații și crearea de rețele de care beneficiază comunitatea.
• Metodele non-formale și formale sporesc conștientizarea
importanței educației de la egal la egal.
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Tabara de vara
Scurtă descriere
Pentru tineri este esențial modul în care își petrec timpul liber și
mai ales atunci când ne referim la vacanțele de vară, un timp generos
pentru consolidarea cunoștințelor dobândite la școală.
În tabără au avut posibilitatea de a acumula experiențe de viață și
șansa de a dezvolta un comportament antidiscriminatoriu, asertiv, totul într-o atmosferă plăcută, elegantă și relaxată prin educație non-formală.
În tabără au avut posibilitatea de a acumula experiențe de viață și
șansa de a dezvolta un comportament antidiscriminatoriu, asertiv, totul într-o atmosferă plăcută, elegantă și relaxată prin educație non-formală.
În cadrul acestei tabere, ei au putut asimila și practica direct valorile care se găseau la nivel comportamental în virtuți (dezvoltând astfel
o dispoziție obișnuită și fermă de a face binele și evitând ceea ce este
greșit).
Programul taberei a fost conceput în așa fel încât, pornind de la
înzestrările tinerilor și respectând stadialitatea evoluției personale,
aceștia să se poată dezvolta personal într-un mod armonios.
Proiectul Tabere de vară a fost organizat de Asociația Centrul de
Copii și Tineret Sfântul Sebastian în parteneriat cu Biserica Ortodoxă
Română. Acest proiect poate fi dezvoltat împreună cu alți parteneri
sau organizații cu valori similare sau diferite.
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Grup țintă
Tinerii cu vârste cuprinse între 8 și 30 de ani. Toate activitățile au
fost concepute în funcție de vârsta specifică a participanților înregistrați.

Obiectiv general
Mobilizarea tinerilor participanți pentru a dezvolta o atitudine reflexivă față de lume și viață, cu scopul de a promova implicarea lor
activă, participarea la viața comunităților din care fac parte.

Obiective specifice
• Stimularea și multiplicarea inițiativelor tinerilor în dezvoltarea vieții comunitare, asigurând oportunități egale pentru dezvoltarea personală.
• Transformarea educației non-formale într-o sursă de dezvoltare personală.
• Stimularea dialogului între oameni.
• Dezvoltarea spiritului de echipă.
• Creșterea motivației privind participarea activă a tinerilor
la viața comunității.
• Stimularea implicării sociale prin voluntariat.
• Crearea de oportunități pentru a aprecia timpul liber pentru
tineri.
• Identificarea și depășirea obstacolele cu care se confrun-
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tă diferitele grupuri de tineri care doresc să participe la dialog.

Activități desfășurate
Programul taberei a fost în general conceput pe durata a șapte zile.
Prima zi a fost dedicată călătoriei, cazării, prezentării taberei, a programului și introducerii echipei de coordonare. Ultima zi a fost dedicată
activităților de feedback și a drumului spre casă. În fiecare zi în tabără
au avut un program bine stabilit, potrivit unei anumite tematici.
În primele două zile, s-au desfășurat activități de cunoaștere și activități de team building, ulterior tema taberei a fost dezvoltată prin
mai multe activități. O zi a fost dedicată drumețiilor, iar ultimele 2 zile
ale taberei a fost dedicată activităților sportive.
Au fost organizate ateliere de discuții pe diferite teme de interes
în funcție de categoria de vârstă; au fost dezvoltate numeroase jocuri
de tabără, o varietate de jocuri de comunicare, cunoaștere de sine și
încredere în sine.
O zi obișnuită a taberei a început cu micul dejun, urmat de activități
programate, o sesiune de atelier de patru ore (cu o pauză de două ore),
prânz și timp pentru odihnă. Ziua a continuat cu alte ateliere tematice
cu durată de patru ore, de asemenea, cu o pauză între ele. Seara, a fost
servită cina și apoi au avut loc activitățile de seară de la sfârșitul zilei.
În fiecare seară au fost incluse în program activități tematice specifice
(cum ar fi seara jocurilor de societate, karaoke, seara de dans, noaptea de film etc.).
Programul zilnic, ca exemplu, poate fi găsit la www.taberenationale.ro, în timp ce unele exemple de activități non-formale pot fi găsite la
http://www.nonformalii.ro/.
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Nr.
Activității

Numele
Activității

Perioada de
implementare

Modul de realizare

A1

Perioada de
pregătire

IanuarieIunie

Promovarea taberelor, înregistrarea participanților. Au
fost făcute ultimele pregătiri
pentru succesul proiectului.

A2

Perioada de
implementare

IulieAugust

Implementarea activităților.

A3

Evaluarea și centralizarea
feedback-ului participanțiE v a l u a r e a Septembrielor, dar și al coordonatorilor.
proiectului
Octombrie
Pregătirea raportului narativ
și financiar al proiectului.

Metodologii utilizate
• Stimularea dialogului între tineri: Ateliere tematice, activități de cunoaștere specifice educației non-formale.
• Dezvoltarea spiritului creștin religios: Ateliere de dezvoltare personală.
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• Dezvoltarea spiritului de echipă: Diverse jocuri de echipă
în care se stimulează munca în echipă.
• Stimularea dezvoltării personale prin activități non-formale: Activități non-formale în interior și în aer liber (cum ar fi
Abigale, Towers, etc.).
• Depășirea obstacolelor cu care se confruntă diferitele
grupuri de tineri care vor participa: Interacționând cu întregul
grup, în special prin comunicare zilnică și activități de socializare.
• Educație non-formală accesibilă tuturor: Practicarea activităților de animație cu diferite grade de complexitate, discuții
și diverse dezbateri.
• Șanse egale: Atelierele promovează șanse egale indiferent de sex, educație și influență economică.
• Voluntariatul ca alternativă la timpul liber: Prezentare
Powerpoint a diferitelor activități de voluntariat și zone disponibile pentru implicare. Discuții libere.

Rezultate finale
Acest proiect a sprijinit tinerii să aibă o vacanță “diferită”, venind
ca răsplată pentru munca lor, încurajând și recompensând munca și
devotamentul lor.
Prin acest proiect s-a sugerat un stil de viață sănătos pentru tinerii din secolul XXI, prin implicarea activă în viața comunității lor. În
consecință, un procent ridicat de tineri şi-au putut stabili noi obiective de carieră și s-au implicat activ în societate. Deschiderea către
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activități non-formale și extrașcolare desfășurate în propriile școli ar
putea fi subliniată, deși inițial aceste activități au fost percepute cu
scepticism.
Pe scurt, fiecare tânăr participant a prezentat obiectivele profesionale pentru următoarea perioadă de studiu.

Impact
· Între 100 și 300 de tineri beneficiari direcți ai proiectului.
· Numărul voluntarilor de toate vârstele va crește de la
an la an. De obicei, 50% dintre tineri vor fi implicați direct în
proiecte de voluntariat în localitățile de origine.
· 2 comunicate de presă.
· 2000 de beneficiari indirecți.

Introducere în lumea activităților non-formale, aducând un plus
educației personale, precum și diseminarea activităților în cercul de
prieteni.
După tabăra în care au fost prezentate diverse activități și proiecte de voluntariat, tinerii s-au arătat interesați să se implice în diferite
organizații locale care pot contribui la rezolvarea problemelor comunității prin dezvoltarea sau îmbunătățirea anumitor abilități personale
ale tinerilor.
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Săptămâna Națională a Voluntariatului
Scurtă descriere
Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) este un eveniment
național anual conceput pentru a mobiliza cât mai multe organizații
și voluntari, pentru a sărbători voluntariatul împreună, pentru a atrage
sprijinul comunității și pentru a recunoaște public munca voluntarilor.
SNV este:
• O mobilizare sincronizată a organizațiilor care implică voluntari și astfel devin o voce comună
• O oportunitate pentru cei care doresc, dar nu știu cum să
se implice, să testeze voluntariatul.
• O demonstrație și o sursă de inspirație cu privire la puterea
socială, colaborarea reciprocă pentru o schimbare pozitivă în
comunitate.
• Un eveniment anual în creștere care atrage atenția comunității și a mass-media asupra faptelor bune din jurul nostru.
România a sărbătorit SNV pentru prima dată în 2002, oferind vizibilitatea creată în anul precedent de Anul internațional al voluntariatului.
În 2011, SNV a sărbătorit cea de-a zecea ediție, care a coincis cu Anul
european al voluntariatului.
SNV este o inițiativă a asociației Pro Vobis - Centrul Național de
Resurse pentru Voluntariat (pe atunci Centrul Național de Voluntariat
Pro Vobis) care a devenit astfel coordonatorul SNV la nivel național.
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Grup țintă
Pentru toți cei care pot avea un rol în dezvoltarea comunității. Baza
tuturor acțiunilor SNV sunt voluntarii —cei deja activi și cei potențiali—
mobilizați de entitățile la care sunt afiliați:
• Organizații ale societății civile.
• Institutii publice.
• Unități de învățământ.
• Autoritățile locale.
• Companii responsabile social (care sunt întotdeauna implicate cu o organizație sau instituție non-profit.
• Grupuri de inițiativă (informale).
Pro Vobis colaborează în cadrul SNV numai cu persoane juridice
și grupuri organizate, care se pot alătura evenimentului devenind parteneri locali.

Obiectiv general
Să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari, să celebreze
voluntariatul împreună, să atragă sprijin comunitar și să recunoască
public munca voluntarilor.

Obiective specifice
• Să demonstreze că voluntariatul poate fi o modalitate de
a îmbunătăți sau chiar rezolva problemele pe care le observăm
în jurul nostru.
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• Să dezvolte noi oportunități de implicare în societate, contribuind la rezolvarea problemelor specifice.
• Să promoveze activități de educație non-formală.
• Să dezvolte abilități de comunicare și organizare atât pentru organizații, cât și pentru persoanele implicate.
• Să dezvolte noi abilități precum vorbitul in public, lucru in
echipa.
• Să desfășoare ateliere creative, educative și tematice.
• Să implementeze acțiuni ecologice.
• Să organizeze spectacole de strângere de fonduri, târguri,
campanii de informare, dezbateri și expoziții.

Activități desfășurate
• Dezvoltarea activităților de voluntariat (indiferent de domeniul de activitate: cultural, educațional, etc.).
• Activități de amenajare a teritoriului prin plantarea de arbuști și flori.
• Acțiuni pentru curățarea parcurilor și străzilor din sate și
orașe.
• Cursuri de limbi străine.
• Cursuri de dans.
• Organizarea atelierelor creative.
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• Organizarea orelor de joacă pentru copiii din centrele sociale.
• Coafarea beneficiarilor unui centru de zi pentru persoane
în vârstă.
• Concursuri sportive și promovarea unui stil de viață sănătos.
• Oferirea de pachete alimentare și spectacole pentru persoanele în vârstă din centrele de îngrijire.
• Organizarea vizitelor de socializare și a programelor artistice pentru copii și vârstnici instituționalizați.
• Proiecte sociale, cum ar fi activități la căminele de copii,
centrele de zi, căminele pentru bătrâni, donații de alimente, haine sau rechizite școlare, etc.

Metodologii utilizate
SNV este o oportunitate deschisă la orice metodologie care respectă conceptul evenimentului. Partenerii locali își aleg propria metodologie pentru a-i reprezenta ca organizație, precum și ca concept de
voluntariat.
Câteva exemple:
• Promovarea voluntariatului: Ateliere tematice, seminarii,
conferințe, ateliere, etc.
• Stimularea dialogului între tineri: Ateliere tematice, activități de cunoaștere specifice educației non-formale.
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• Stimularea dezvoltării participării prin activități non-formale: Activități non-formale în interior și în aer liber.
• Educație nonformală accesibilă tuturor: Organizarea activităților de animație cu diferite grade de complexitate, discuții
și diverse dezbateri.
• Șanse egale: Atelierele promovează șanse egale indiferent de sex, educație și influență economică.
• Voluntariatul ca alternativă la timpul liber: Prezentarea
diferită a diverselor activități de voluntariat și a zonelor disponibile pentru participare, precum și discuții libere.
• Recunoașterea meritelor voluntarilor activi din comunitate: Gala Voluntarilor sau diverse evenimente pentru recunoașterea meritelor voluntarilor.

Rezultate finale
Peste 20.000 de persoane au beneficiat de activitățile organizate
de echipele de voluntari care s-au mobilizat în 2019 și vor continua să
fie implicați în programele pe termen lung ale partenerilor locali.
Participanții la evenimente au avut ocazia să interacționeze cu voluntarii și să se familiarizeze cu munca lor, s-au bucurat de activitățile
planificate în special pentru publicul larg sau au beneficiat direct de
implicarea voluntarilor.
De la activități de amenajare a teritoriului, cum ar fi plantarea de
arbuști și flori, la curățarea parcurilor și străzilor din sate și orașe, de
la cursuri de limba engleză sau cursuri de dans, la ateliere creative și
proiectarea de locuri de joacă pentru copii în centrele sociale, de la
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coafarea beneficiarilor unui centru de zi pentru vârstnici, la competiții
sportive și promovarea unui stil de viață sănătos, de la oferirea de pachete de mâncare și spectacole pentru vârstnici în centrele de îngrijire
până la organizarea de vizite de socializare și programe de artă pentru
copii și vârstnici instituționalizați, voluntarii au ales să-și canalizeze
energia în comunitatea lor și să arate tuturor că voluntariatul poate
să fie o modalitate de a îmbunătăți sau chiar de a rezolva problemele
pe care le observăm în jurul nostru și că nu trebuie să rămânem indiferenți.
Mărturie sunt imaginile și poveștile culese în cursul săptămânii,
disponibile pe pagina www.facebook.com/saptamanaSNV, în mod
specific pe www.saptamanavoluntariatului.ro.

Impact
Numărul voluntarilor de toate vârstele diferă de la an la an. În perioada 13 - 20 mai 2019, peste 6.000 de voluntari din toată țara au
sărbătorit cea de-a 18-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntarilor!
De la Cluj-Napoca la București, Brașov, Craiova, Constanța, Petroșani
și chiar Republica Moldova, peste 250 de activități au reunit voluntari
de toate vârstele și din toate mediile (instituții sociale, ONG-uri, mediu
corporativ).
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Pentru a atrage atenția tinerilor și a rupe dinamica educației formale, încercăm să folosim metode non-formale, mai plăcute, participative și să evităm prezentările clasice. Încercăm să creăm un mediu
pozitiv, deschis și ușor.
Conținutul atelierelor este adaptat în funcție de vârsta participanților, sezon și activitățile curente oferite, printre alți factori, dar în general acestea constau din următoarele:

Spargă gheața
În funcție de timpul pe care îl avem și de mărimea grupului, folosim
diverse metode pentru a obține atenția și interesul elevilor și pentru
a stimula o atitudine activă, participativă, în timpul atelierului. Dacă
avem timp și spațiu, am putea realiza niște jocuri pentru a energiza
grupul, a-i face să se miște, să vorbească, să acorde atenție, etc.
În caz contrar, dacă este dificil să amenajăm spațiul clasei și nu
avem prea mult timp, de obicei le adresăm o serie de întrebări (ușoare,
dar relevante pentru grup) pentru a-i provoca să vorbească, să ia parte
exprimându-se activ, punând întrebări, etc.
Un alt truc este ca un voluntar european să înceapă atelierul salutând în limba maternă sau în limba engleză/ limba franceză pentru a
surprinde și distra puțin grupul. Apoi întrebăm grupul dacă înțelege și
putem continua atelierul în această limbă.
Facem acest lucru și pentru că mulți dintre tinerii locali au un nivel
scăzut sau sunt nesiguri atunci când vorbesc într-o limbă străină și
este o barieră serioasă care îi împiedică să participe la mobilitățile
internaționale de tineret.
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Prezentarea organizației noastre Consejoven
Rar facem prezentări power-point, dar aducem afișe tipărite cu
imagini ale Centrului de Tineret în care ne aflăm și un afiș cu canalele
noastre de socializare. În plus, ne promovăm contul de Instagram în
licee, deoarece acesta este canalul social media utilizat de majoritatea tinerilor.
Explicăm cine suntem și ce facem, menționând întotdeauna că
promovăm participarea tinerilor și voluntariatul și sprijinim tinerii în
procesele de creare și gestionare a propriilor asociații de tineret.
Oferim o scurtă broșură care conține un scurt rezumat al principalelor noastre linii de lucru și datele noastre de contact. De asemenea,
explicăm un pic ce este participarea tinerilor și că una dintre sarcinile
noastre în timpul acestui atelier este de a obține propunerile, interesele și nevoile tinerilor, astfel încât să putem încerca să dezvoltăm și să
oferim activități adecvate sau să transmitem aceste propuneri către
alte persoane relevante, actori precum autoritățile publice și alte asociații care lucrează cu tinerii.
În plus, prezentăm și alte posibile modalități de participare. Explicăm că există multe asociații în orașul nostru care sunt formate din
tineri și / sau care lucrează cu tineri. Dacă cineva este interesat, ar
putea să li se alăture sau chiar să își creeze propriile asociații cu alți
tineri cu aceeași idee, proiectând și desfășurând activități relevante
pentru gusturile și interesele lor.
Pentru a cunoaște organizațiile de tineret care există în orașul și
provincia noastră, oferim participanților la atelier Catalogul asociațiilor de tineret, creat de noi și care conține aproximativ 70 de organiza-
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ții. Aici puteți accesa versiunea online a acestui Catalog (disponibilă
numai în limba spaniolă).

Informații despre oportunitățile de tineret și activitățile de interes disponibile în prezent la Centrul de Tineret sau în alte locuri din oras
După ce clarificăm faptul că tinerii pot propune și chiar crea și își
pot desfășura propriile activități, trecem la informarea grupului cu privire la oportunitățile locale pentru tineri, activități desfăşurate, etc.
În orașul nostru există un calendar de activități pentru tineret întocmit de Centrul de Tineret în fiecare trimestru. Se numește Agenda
Tineretului și constă din activități organizate și desfășurate în Centrul
local de tineret, precum și activități, evenimente, excursii pentru tineret, etc., organizate de alte asociații, de către Consiliul de Administrație, care ar putea avea loc fie în Centrul de Tineret, fie în altă parte.
Majoritatea activităților din Agenda pentru tineret sunt gratuite și doar
unele ar putea avea o taxă foarte mică, deoarece acestea sunt adesea
sprijinite financiar de către administrația publică.
De asemenea, întrucât Consejoven este o rețea de asociații de tineret și este unul dintre cei mai populari actori din domeniul tineretului
din orașul nostru, multe asociații de tineret, alte ONG-uri, organisme
publice ne trimit informații despre activități, evenimente, traininguri,
competiții unde tinerii ar putea participa.
Promovăm aceste oportunități atât în timpul atelierelor desfăşurate în licee, cât și pe rețelele noastre sociale. Acesta este un moment
bun pe care îl folosim pentru a menționa că apar noi oportunități și tinerii ar putea urma canalele noastre de socializare dacă doresc să fie
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informați când există ceva nou disponibil de care ar putea fi interesaţi.

Informații despre oportunitățile de tineret la
nivel european în cadrul programelor Erasmus+
Youth și programele Corpul European de Solidaritate
În acest fel, voluntarii noștri europeni nu numai că iau parte la diseminarea informațiilor, ci și oferă un exemplu, inspiră și împărtășesc
experiențele lor, încurajând studenții să profite de oportunitățile care
există la nivel european.
Promovăm în principal oportunități de educație non-formală, precum schimburi de tineri și voluntariat, deoarece, pe de o parte, munca
noastră este orientată spre educație non-formală. Pe de altă parte,
deoarece tinerii cunosc deja și / sau au surse de informații legate de
posibilitățile de educație formală, dar nu știu aproape nimic despre
oportunitățile din domeniul educației non-formale.
Tinerii nu știu adesea nimic despre conceptul “învățarea prin practică” folosit în schimburile de tineri și în proiectele de voluntariat, dar
este ceva foarte interesant pentru ei, deoarece sunt foarte deschiși la
activități precum taberele de vară, de exemplu, unde fac de fapt lucruri
care sunt diferite de cele dintr-o sală de clasă, în timp ce înveți și câștigi experiență valoroasă, dar într-un mod distractiv.
Aici explicăm pe scurt posibilitatea de a-și organiza propriul schimb
de tineri, cu tineri de vârsta lor din alte țări, pe un subiect pe care îl aleg,
unde vor avea ocazia să împărtășească și să-și cunoască culturile, să
se cunoască, să desfășoare activități de interes, să experimenteze și
să înveţe lucruri noi, să călătorească, etc. Prezentăm câteva imagini
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sau, dacă este suficient timp, vizionăm un scurt videoclip din unele
schimburi anterioare de tineri, astfel încât să-și poată realiza o idee
mai vizuală despre cum ar putea fi. Invităm tinerii interesați să organizeze și să ia parte la un schimb de tineri, să ne contacteze, astfel încât
să putem vorbi mai mult și să începem să lucrăm la acest lucru.
Voluntariatul desfășurat cu Corpul European de Solidaritate este o
opțiune mai puțin atractivă pentru această grupă de vârstă, deoarece
aceștia pot participa doar când au împlinit 18 ani și majoritatea participanților la atelierele noastre sunt minori. Așadar, prezentăm această
opțiune doar pe scurt și îi invităm să ne contacteze pentru a afla mai
multe dacă și numai atunci când sunt interesați. Pentru toate oportunitățile de mobilitate europene pe care le promovăm, oferim fluturași
proiectați de noi care conțin un scurt rezumat al informațiilor și detaliile noastre de contact.

Promovarea European Youth Card și a Municipal Youth Card (a cardului european de tineret
și a cardului municipal de tineret) și a diferitelor
avantaje pe care le oferă la nivel local, regional
și european
Aducem pliante și afișe cu aceste informații. De asemenea, facilităm procesul de obținere a ambelor carduri, furnizarea de formulare
de cerere și procesarea cererilor adresate autoritățile responsabile cu
eliberarea acestora.
În acest fel, tinerii nu trebuie să meargă la un birou pentru a-și lua
cardul ci îl fac direct la școala lor, cu intermedierea noastră. În câteva
săptămâni, primesc cardul european de tineret prin poștă la adresa de
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domiciliu.
În ceea ce privește cardul municipal de tineret, aceștia trebuie să
aducă cererea și o poză la Centrul de tineret pentru a-și face cardul
pe loc. Acesta este un stimulent bun pentru a-i face să viziteze și să
cunoască Centrul de tineret, pe care altfel tind să-l ignore.

Colectarea și studierea propunerilor și nevoilor studenților din orașul nostru prin jocuri de
grup, sondaje și alte metode participative
Obiectivul este de a cunoaște interesele și nevoile pentru a putea
oferi activități adecvate pentru tineri sau pentru a le transmite autorităților locale și altor entități, astfel încât acestea să își poată completa
și adapta serviciile și propunerile pentru activități de tineret.
În funcție de timp, dimensiunea grupului și alți factori, folosim diferite metode pentru a cunoaște interesele și nevoile tinerilor și pentru
a colecta propunerile lor. Aici le explicăm pe cele pe care le folosim
cel mai des.
Acestea sunt activitățile pe care le desfășurăm de obicei la sfârșitul atelierului, atunci când tinerii își fac o idee generală despre participare, modul în care funcționează și cadrul general al posibilităților.
În mod normal, alegem și folosim doar una dintre metodele dintr-un
singur atelier, dar sunt posibile și alte combinații.

Propunerile Pizza
Se colectează pe o foaie mare de hârtie în care am desenat un cerc
împărțit în bucăți, asemănător cu o pizza. Fiecare bucată de pizza reprezintă un anumit subiect.
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Încercăm să organizăm propunerile în grupuri / subiecte, astfel încât tinerii să aibă niște linii directive și să vină cu idei mai ușor (la
început, mulți tineri nu știu ce să spună dacă sunt întrebați ce vor, dar
când li se oferă unele subiecte, li se oferă contextul și în consecință,
încep să genereze idei).
În mod normal, ne împărțim pizza în 4 subiecte foarte generale
(am putea să o facem cu multe subiecte mai specifice, dar astfel s-ar
putea să influențeze prea mult rezultatul final). De obicei, subiectele generale sunt: 1. Timp liber / Cultură, 2. Activități pentru tineret, 3.
Facilități (pentru activități în oraș, în școli, centre de tineret etc.) și al
patrulea subiect este liber (pentru propuneri care nu se potrivesc din
celelalte trei subiecte).
Oferim post-it notes tuturor elevilor din clasă și le cerem să își noteze propunerile și să le lipească de pizza. Puteți utiliza 4 post-it-uri
colorate pentru fiecare subiect. Rugăm elevii să scrie propuneri legate
de diferite subiecte pe post-it separat, astfel încât să poată pune fiecare propunere în segmentul adecvat de pizza.
Rețineți că atât în această metodă, cât și în cele următoare, elevii notează câteva idei și propuneri reale, dar și multe glume. Nu vă
descurajați, este normal. Veți obține cel puțin câteva idei bune pentru
activitățile și proiectele viitoare destinate tinerilor, iar aceste informații
vă vor ajuta să vă cunoașteți mult mai bine grupul țintă.
În subiectul “facilități” colectăm de obicei propuneri pentru sport
și alte facilități pe care tinerii le cer și le transmitem aceste propuneri
autorităților municipale, astfel încât acestea să încerce să le includă
în agenda lor.
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Sondaje
Prin această metodă folosim chestionare pentru a studia și analiza
nevoile și interesele tinerilor. Chestionarele sunt proiectate anterior de
echipa noastră, iar întrebările sunt concepute ținând cont de profilul
grupului țintă și de obiectivul sondajului.
Întrebările ar putea fi foarte generale sau foarte specifice sau un
amestec, în funcție de informațiile de care avem nevoie. Este important ca întrebările să fie ușor de înțeles și să nu necesite răspunsuri
lungi (doar câteva cuvinte sau alegerea dintre unele opțiuni predefinite, poate cu spațiu pentru câteva comentarii suplimentare).
Amintiți-vă că tinerilor nu le place să scrie prea mult și adesea au
dificultăți în formularea și scrierea opiniilor și ideilor lor. Așadar, ar putea fi o idee bună să vă pregătiți majoritatea întrebărilor sub formă de
listă pentru a alege și să utilizați întrebări mai puțin deschise.
De asemenea, asigurați-vă că nu aveți prea multe întrebări sau pagini. 5-10 întrebări pe o pagină reprezintă mai mult sau mai puțin limita. Dacă o faceți mai lungă, tinerii care o completează, cu siguranță se
vor plictisi și nu vor răspunde sau vor completa ceva fără sens fără să
o citească sau fără să gândească. Sondajul nu ar trebui să necesite
mai mult de câteva minute pentru completare.
Aceste anchete ar putea fi utilizate și în contexte diferite, în afară
de atelierele de participare ale tinerilor. De exemplu, avem o relație
foarte bună cu liderii/animatorii de tineri și cu oamenii din diferite
ONG-uri care lucrează sau au contacte extinse cu grupuri de tineri,
așa că le cerem să transmită sondajul tinerilor lor pentru a-l completa.
Sondajul ar putea fi, de asemenea, publicat în social media sub
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forma unui chestionar complet sau prin postarea întrebărilor pe rând
și colectarea răspunsurilor în comentarii sau în alte moduri posibile, în
funcție de caracteristicile platformei de socializare.

Cutia cu propuneri
Cutia cu propuneri este probabil cea mai rapidă metodă dintre
aceste trei. Folosim o cutie de dimensiuni medii (o decorăm puțin, punem un nume pe ea, o facem să pară specială) și cerem participanților
să-și noteze propunerile pe o bucată de hârtie și să le colectăm.
Poate fi folosită în timpul atelierelor și în orice alte sesiuni de grup,
dar am folosit-o cu succes și pe standurile noastre de informații în
timpul diverselor evenimente școlare, festivaluri de tineret, etc.
Este necesar să explicăm ce tip de propuneri adunăm, să explicăm pe scurt că dorim să cunoaștem nevoile, interesele, activitățile
specifice pe care tinerii doresc să le desfășoare, dar care în prezent
nu sunt oferite în orașul nostru, etc. Puteți scrie/tipări o întrebare sau
2-3 întrebări pe o foaie de hârtie și să o lipiți pe partea din față a cutiei
ca ghid și ca întrebări specifice la care trebuie să răspundă în scopul
sondajului dumneavoastră. Încă o dată, asigurați-vă că aceste întrebări sunt scurte, ușor de citit și de înțeles, atrăgătoare și atractive din
punct de vedere vizual.
Dacă faceți caseta de propuneri în timpul unui eveniment în care
mulți oameni trec pe lângă standul dumneavoastră, îi puteți stimula să
vă răspundă la întrebări și să scrie propunerile lor însoțind această activitate cu un concurs. La sfârșitul activității extrageți unul sau câțiva
dintre participanți și le oferiți mici cadouri sau premii.
Dacă doriți să studiați interesele și să primiți propuneri de la un
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număr mare de elevi, dar nu puteți susține ateliere de participare în
toate școlile din zona dumneavoastră, ar putea fi o idee oportună să
discutați cu școala și să vă așezați standul acolo, în timpul pauzele.
În acest caz, ar fi bine să vă aşezați cutia și să anunțați clar și vizual
și concursul. Le explicați elevilor care trec pe lângă ce faceți și ce ar
putea câștiga dacă își petrec 1 sau 2 minute scriind și expunându-și
ideile.
În cazul în care nu este posibil să așezați un stand acolo unde sunteți prezenți, un alt mod mai puțin interactiv și mai puțin personal ar
putea fi doar așezarea cutiei și postarea unui afiș care să explice ce
solicitați și micul premiu pe care îl acordați câtorva norocoși care prezintă propunerile lor.
Desigur, în orice situaţie, dați un premiu la final; participanții trebuie să-și noteze numele și datele de contact, astfel încât să puteți lua
legătura (poate fi doar e-mail, telefon, nume dacă doresc, dar asigurați-vă că nu colectați prea multe date personale; oamenilor, în general, nu le place să dezvăluie informațiile lor și, în plus, nu doriți să fiți
responsabil pentru prelucrarea acestora).

Ca rezultat al atelierelor noastre de participare ale tinerilor, pe baza
interesului și întrebărilor participanților, am desfășurat alte ateliere și
activități:
• De exemplu, într-un liceu am însoțit elevii în crearea și gestionarea propriei asociații de tineret, prin desfășurarea unei serii de ateliere cu grupul de elevi interesați. La început aveam o
singură întâlnire/atelier pe săptămână, în timp ce lucram împre-
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ună la formularea obiectivelor și tematica asociației, alegerea
membrilor și a reprezentanților, efectuarea documentelor etc.
Mai târziu am sprijinit membri asociației în organizarea diverselor jocuri și activități, în timpul festivalurilor școlare din preajma
Crăciunului și aproape de sfârșitul anului școlar.
• Un alt grup de tineri a dorit să se organizeze și să ia parte
la un schimb de tineri, dar, bineînțeles, nu au știut și nu au putut
să o facă singuri. Așa că i-am sprijinit organizând seminarii și
întâlniri săptămânale timp de câteva luni pentru a pregăti proiectul. Când proiectul a fost aprobat, am continuat să lucrăm cu
grupul la pregătirea activităților pentru schimb și am inclus și în
acest proces participanții din alte țări.
• O altă activitate pe care am creat-o pe baza propunerilor
colectate în cadrul atelierelor de participare ale tinerilor din licee a fost un club de fotografie care consta în aproximativ 10
ateliere în care tinerii, într-un mod practic, au învățat elementele
de bază ale fotografiei și au desfășurat câteva sesiuni foto în
aer liber și plimbări foto. Activitățile clubului s-au încheiat cu un
concurs foto și expunerea fotografiilor făcute de participanți.
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În acest document, vom împărtăși o structură de lucru realizată cu
tinerii care construiesc o aplicație pentru un schimb de tineri.
Aceste dinamici pot fi utilizate atât online, cât și în viața reală. În
cazul nostru, din cauza limitărilor generate de carantina cauzată de
COVID-19, sesiunile au fost desfășurate online.
Durata acestora trebuie adaptată în funcție de timpul pe care îl au
participanții grupului, întâlnirea noastră a fost de aproximativ 1 oră și
30 de minute. Vă sugerăm să aveți puțină flexibilitate la prima întâlnire
cu privire la punctualitate, dar apoi să începeți la ora programată pentru a respecta oamenii punctuali.
În ceea ce privește dinamica educației non-formale, veți găsi sugestii în fiecare sesiune. Vă recomandăm, în măsura posibilităţii, să
încercați să creați o conexiune între dinamică și subiectul pe care trebuie să-l lucrați.
De-a lungul sesiunilor, vom sugera, de asemenea, platforme precum Menti, Canvas, Voxvote. Unele sunt mai intuitive decât altele, dar
vă recomandăm să folosiți instrumente digitale, deoarece credem
că acestea pot avea o contribuție interesantă, nu numai la realizarea
acestor activități, ci și la utilizarea lor de către tineri în viața lor de zi
cu zi.
Proponemos crear un documento colaborativo donde todo el trabajVă sugerăm să creați un document de colaborare în care să puteți
colecta toate lucrările fiecărei întâlniri, pentru aceasta pot fi utilizate
Google Docs. Acest document va fi important de consultat în acest
moment pentru a completa cererea (în acest caz pentru un schimb de
tineri) în platforma Erasmus+. Poate fi folosit și pentru tineri ca refe-
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rință dacă au nevoie sau doresc să scrie proiecte pentru universitate/
muncă/asociații..
În cele din urmă, atunci când atribuim sarcini, acordăm tinerilor
timpul necesar pentru a le îndeplini în mai multe sesiuni, dacă este
necesar și utilizând o metodă facultativă, deoarece impunerea lor ar
putea duce la abandonarea celor care nu au mult timp disponibil.
Sperăm că acest ghid vă va fi de ajutor. Pentru sugestii sau comentarii, ne puteți scrie la adresa assocjuvenildeao@gmail.com.

1ª sesiune
Prezentarea participanților
Dacă este posibil, dedicați prima sesiune pentru a cunoaște participanții folosind dinamica educației non-formale.
Este important să dedici o întreagă întâlnire acestui tip de activitate deoarece, dacă grupul de tineri este format din persoane care nu
se cunosc, trebuie să se simtă mai întâi siguri și dispuși să-și exprime
ideile și opiniile înainte de a începe să lucreze.
Dinamica educației non-formale îi ajută pe membri grupului să se
integreze și să se simtă liberi să se exprime. Aceste dinamici ajută la
crearea unui grup solid și generează un sentiment de apartenență în
rândul participanților, ceea ce ne va ajuta să menținem numărul de
membri până la sfârșitul sesiunilor.

Exemplu de dinamică cu o ordine logică
• Nume: Fiecare participant trebuie să completeze propoziția: Numele meu este… Francesca, cu F de fiabil!
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• Memorie: În cerc, fiecare persoană trebuie să se prezinte,
să-și spună numele și să facă un gest aleatoriu. Sună simplu,
nu-i așa?
Da, este, dacă ești primul. Pe măsură ce participanții se
prezintă, trebuie să repete toate numele înaintea lor și gesturile
lor. Toate acestea în ordinea corectă și fără a putea imita mișcarea cuiva interpretată deja. Când este rândul ultimului colaborator, el trebuie să-și amintească numele și ce a făcut fiecare.
Desigur, dacă grupul este foarte mare, un pic de ajutor poate fi
binevenit.
Propunerea dinamicii este ca fiecare participant să aibă o
noțiune a întregului grup și să vadă că fiecare membru al echipei contează.
• Relaţie: Scrieți 3 propoziții. Una dintre ele ar trebui să fie
falsă, iar celelalte două adevărate. Grupul ar trebui să încerce
să ghicească care este propoziția falsă.
• Muzica preferată: După ce te-ai plasat în perechi, fiecare
participant trebuie să aleagă o melodie cu care se identifică și
să o arate partenerului său. Cu această muzică ar trebui să subliniați două sau trei caracteristici ale persoanei care participă.
Prezentarea va fi într-un grup mare.
• Cutia de chibrituri: Persoana care urmează să efectueze ia
un chibrit din cutie și îl aprinde. Dacă chibritul se stinge în mijlocul discursului, participantul ar trebui să fie întrerupt și să-și
termine prezentarea doar la sfârșitul primei runde.
Dinamica este bună pentru exercitarea abilităților de co-
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municare și de a învăța cum să facă față presiunii formulării
unei idei, știind că discursul poate fi întrerupt în orice moment.
• Istoria grupului: Împreună, grupul va crea o istorie pornind
de la caracteristicile fiecăruia, gesturile fiecăruia, cântecele,
propozițiile adevărate și false, etc.
O persoană va fi desemnată să înregistreze răspunsurile.
În cele din urmă, istoria echipei grupului va fi rezultatul.
După dinamica prezentării, este important să se explice care este
scopul în sesiunile acestui grup de lucru și munca pe care se intenționează să o dezvolte. Dacă trebuie să definiți o temă, vă sugerăm una
pentru a împărtăși interesul personal al tuturor membrilor grupului.
În această dinamică, fiecare participant va scrie un post-it despre
temele care sunt mai interesante pentru el/ea. După ce scrie, fiecare
împărtășește ceea ce a scris și adaugă detalii la cele scrise.

2ª sesiune
Dinamica cunoștințelor personale și spargă
gheața
Fiecare va completa următoarea propoziție: “Dacă aș fi un animal,
aș fi...” Fiecare va avea două minute să se gândească și să cerceteze o imagine a acelui animal. În momentul distribuirii, fiecare va face
screen sharing, pentru a afișa imaginea aleasă. Fiecare va trebui să
explice de ce a ales animalul: caracteristici similare, glume, moduri de
locomoție, etc.
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Cadrul teoretic
În această parte, vă sugerăm să verificați liniile directoare ale programului/proiectului la care doriți să aplicați. Vă sugerăm să utilizați
https://www.menti.com pentru a crea word clouds și pentru a verifica
în timp real cunoștințele/părerea participanților.
Exemplu:
Analiza Ghidului general al programului Erasmus+ JA
2020: cercetarea materialelor care trebuie consultate la alegerea subiectului: ghidul programului, orientările europene.
Folosind www.menti.com putem împărtăși în timp real
părerile, informațiile pe care fiecare participant le are despre
subiectul selectat.

Spațiu pentru îndoială
După ce au cercetat subiectele despre care probabil știau puțin, se
intenționează eliminarea îndoielilor care încă apar.

Explorarea subcategoriilor din cadrul fiecărei teme
Liderul grupului ar trebui să organizeze informațiile date în sesiunea 1 în timpul dinamicii: “Ce teme mă interesează” și să creeze categorii și subcategorii cu informațiile date.
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Mai târziu, ar trebui să partajeze un document Google cu aceste
informații și fiecare trebuie să le citească și să verifice dacă sunt de
acord cu categoriile create.
Următorul pas pentru definirea subiectului este crearea unui sondaj anonim online (pentru aceasta recomandăm platforma www.
voxvote.com:
• Vot online (prin Voxvote): De la 1 la 10 va trebui să se claseze de la 1 ceea ce vă place cel mai mult, la 10 ceea ce vă
place cel mai puțin, printre temele posibile propuse anterior de
fiecare participant.
Link-ul va fi distribuit în “chat” și va fi dată o parolă, astfel încât toată lumea să poată vota; după sarcina anterioară, ecranul
moderatorului va fi distribuit pentru a verifica care a fost tema
cea mai aleasă.
• Cercetarea: Acum că tema este aleasă, atribuim teme participanților. Vă sugerăm să cercetați subiectul înainte de următoarea sesiune.

3ª sesiune
La începutul sesiunii, vom realiza dinamica icebreakerului “Văd”.
Acest lucru constă în alegerea unui obiect colorat la unul dintre participanți sau în mediul care îi înconjoară și după pronunțarea propoziției: “Văd un lucru minunat, în culoare: xxx”, apoi restul participanților
vor încerca să ghicească care este obiectul. Persoana care ghicește
este următoarea care alege o culoare și continuă activitatea. În acest
moment vom împărți grupul mare pentru a crea grupuri mici de lucru.
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În fiecare grup mic, va exista un monitor care va modera conducerea sesiunii (puteți trimite link-ul pentru a vă alătura grupului de lucru
și puteți adresa întrebări, dacă este necesar).
Vă recomandăm cu tărie să creați grupurile și să generați linkuri
pentru a intra în sesiune în avans. Dacă aveți nevoie de o platformă
gratuită, vă recomandăm să utilizați Google Meet pentru această activitate.

Exemplu:
Se vor forma trei grupuri de lucru.
Apoi, fiecare grup va trebui să selecteze un element pentru a înregistra răspunsurile la următoarele întrebări:
1. Ce preocupări am eu și prietenii mei cu privire la
acest subiect?
2. Ce preocupări am eu și prietenii mei cu privire la
acest subiect?
3. Ce spun știrile/literatura/datele statistice despre
acest subiect?

4ª sesiune
Vom începe sesiunea cu un spargă gheața dinamic “Nu este o nebunie?”.
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Este uimitor pentru a determina oamenii să vorbească și să creeze
o poveste în colaborare (de obicei una amuzantă). Încurajează implicarea și participarea tuturor.
Pași de urmat: identificați ordinea în care va curge comunicarea
(de exemplu, în sensul acelor de ceasornic). O persoană începe prin a
spune “Nu este o nebunie?”. După aceea, următoarea persoană trebuie
să continue povestea adăugând 3 cuvinte, apoi următoarea și așa mai
departe până se termină povestea.

Exemplu:
“Nu este o nebunie?”; “Că păsările zboară”; “Da, știu”; “O
pisică zburătoare”; “Asta are superputeri”; “Și ochii de laser”;
“Blochează aplicațiile mobile”; “Dar nu ale noastre”; “Din cauza
criptonitei”.

Acum va exista un moment pentru a schimba munca depusă în
ultima sesiune în grupuri mici.
O persoană din fiecare grup va prezenta punctul de vedere al grupului cu privire la întrebările abordate.

5ª sesiune
Începem aceasta sesiune cu un spargă gheața dinamic în care fiecare participant va trebui să aleagă un obiect care reprezintă un obiectiv personal de atins pe termen scurt, mediu sau lung. Fiecare își va
prezenta obiectul, sfârșitul și relația dintre final și obiect.
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În această sesiune, participanții vor analiza informațiile colectate
despre tematica aleasă pentru proiect. În cazul nostru, a fost “Prima
sarcină de lucru”.
Acum grupul mare se va împărți din nou în grupuri mici (puteți
amesteca participanții în grupuri mici) și va umple o placă de analiză
SWOT folosind informațiile colectate în sesiunile anterioare.
Pentru a finaliza analiza SWOT, vă recomandăm să utilizați instrumentul CANVA, pe care îl puteți găsi aici: https://www.canva.com/
pt_pt/graficos/analise-swot/.
După completarea analizei SWOT, vom sugera participanților o
temă: începeți să vă gândiți la posibilele obiective ale activității. EÎn
cazul nostru, după ce au realizat SWOT despre “Prima sarcină de lucru”, tinerii ar trebui să înceapă să se gândească la obiective în timpul
schimbului de tineri.

6ª sesiune
În urma sesiunii anterioare, spargă gheața-ul dinamic al acestei
sesiuni este unul asemănător. Împărțite în grupuri mici, echipele identifică cel mai mare număr de similitudini comportamentale și gusturi
în rândul membrilor lor.
Echipa care reușește să adune cele mai convergente puncte este
câștigătoarea. Obiectivul aici, pe lângă căutarea clară de a găsi caracteristici comune în rândul participanților, este de a încuraja o concurență sănătoasă între grupuri. Ideea este de a arăta că împreună,
împărtășind afinități, pot merge mai departe.
Munca depusă în timpul icebreaker-ului celei de-a cincea sesiuni
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va fi reluată din nou, pentru a vorbi despre obiective și pentru a explora
utilizarea limbajului adecvat atunci când le scriem: utilizarea infinitivului. (Ex.: Pentru a îmbunătăți, furniza, promova, sensibiliza, dobândi,
crește gradul de conștientizare, etc.)
Apoi, separați în două grupuri, participanții ar trebui să discute despre obiectivele schimbului luând temele date în cea de-a 5ª sesiune
(încep să se gândească la posibilele obiective ale activității). Fiecare
participant va împărtăși grupului său obiectivele la care s-a gândit și
ar trebui să aleagă câte 2 pe grup.
De asemenea, li se va cere să se gândească la 3 posibile țări partenere și să explice de ce le-au ales.
După aceea, este timpul ca echipele să împărtășească și să prezinte în grupul mare munca făcută în grupuri mici. Și, apoi, următorul
pas de urmat constă în gândirea la activități care să permită atingerea
obiectivelor definite.

7ª sesiune
Începem sesiunea cu un spargă gheața dinamic, unde tinerii vor fi
organizați în grupuri de câte 3 membri, întâlnindu-se prin Messenger,
WhatsApp sau alt chat care li se pare mai ușor de accesat. Ei vor împărtăși răspunsul la următoarea întrebare: ce activități îmi face plăcere să le fac în timpul liber?
Răspunsul ar trebui să includă: numele activităților, motivul pentru
care vă place activitatea, cât de des o faceți și unele activități (culturale, sportive, de agrement, etc.) pe care nu le-ați experimentat încă
și trebuie menționat, de asemenea, că ar vrea sa le realizeze curând.

METODOLOGIE DE SUCCES: PORTUGALIA

176

EmpowerYouth Project

Fiecare participant va introduce un alt participant în grupul mare cu
care a lucrat în grupul mic.
În grupul mare, monitorul va explica cum arată structura tabelului
de activitate și va oferi un exemplu. Acest moment este foarte important, astfel încât tinerii care nu au participat niciodată la acest tip de
program să își poată imagina posibile activități.
De asemenea, vom avea o dezbatere de grup cu privire la durata
schimbului și va trebui să fie alese datele posibile pentru acesta.
Apoi vom separa grupul în grupuri de lucru mici. Monitorul va distribui câteva obiective (obiectivele definite în timpul sesiunii a 6ª).
Fiecare grup ar trebui să se gândească la activități pentru atingerea acestor obiective. Ideea este de a aduna un set de activități care
să răspundă obiectivelor selectate, astfel încât acestea să poată fi ulterior scrise în formularul de cerere.
Exemplu:
Grupa 1: Dezvoltarea abilităților tehnice și creative pentru elaborarea unui curriculum profesional; Conștientizarea cetățeniei
europene și a creșterii durabile.
Grupa 2: Descoperirea strategiilor, instrumentelor, site-urile
web și platformelor europene disponibile pentru a sprijini tinerii
în găsirea primului lor loc de muncă; promovarea interculturalităţii, a dialogul interreligios, a libertăţii, toleranței și respectării
drepturilor omului în rândul tinerilor și a comunității.
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Exemplu:
Grupa 3: Cunoașterea metodologiilor de recrutare; Dobândirea și/sau consolidarea abilităților lingvistice ale participanților.
Grupa 4: Dezvoltarea în rândul tinerilor a unei mai bune cunoașteri a pieței muncii; descoperirea modalităților de evaluare a
curriculumului prin diferite experiențe de viață.

8ª sesiune
Am început această sesiune cu un spargă gheața dinamic numit
“Job-ul ideal”. Se caută un îngrijitor pentru o insulă paradisiacă din
Caraibe, fișa postului include să faceți un tur al insulei de două ori pe
zi pentru a verifica dacă totul este în regulă. 5000$ pe lună. O săptămână de vacanță la fiecare două luni.
Slujba este ideală, dar există mulți candidați. Ați trecut deja prima
selecție; acum sunteți în fața intervievatorilor și ei vă întreabă de ce ar
trebui să fiți ales și nu ceilalți candidați.
Fiecare participant trebuie să susțină un scurt interviu în care să
încerce să obțină slujba, unul câte unul, participanții împărtășind răspunsul grupului.
După ce grupul face o mică dezbatere și alege cele mai creative
răspunsuri, împărtășește opinii, sfaturi despre cum să răspundem la
aceste “întrebări truc” de obicei realizate în interviuri.
• Același grupuri mici din ultima sesiune își vor prezenta lu-
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crările împreună cu restul grupurilor.
• Se va separa grupul mare în 2 grupuri și ambele grupuri vor
lucra asupra metodologiilor de evaluare care pot fi aplicate în
timpul schimbului.
• După aceea vom comunica rezultatul în grupul mare.

9ª sesiune
Începem sesiunea cu un spargă gheața dinamic în care grupul este
organizat în perechi și va trebui să vă gândiți la un nume care să vă
caracterizeze perechea. Cu alte cuvinte, trebuie să inventaţi un nume
fictiv pentru pereche, luând în considerare caracteristicile acesteia.
Pentru a selecta un nume pentru activitate, în acest caz, un schimb
de tineri, vă sugerăm să realizaţi un Brainstorming + o asociere de
cuvinte. Fiecare participant trebuie să facă o listă de 6 cuvinte legate
de subiectul schimbului de tineret. Aveți aproximativ 5 minute să vă
gândiți și apoi să prezentați.
Din cuvintele anterioare, vom încerca, în grupuri mici, să ne gândim
la 3 nume posibile pentru Exchange, apoi să ne întoarcem la grupul
inițial și să împărtășim munca depusă.

10ª sesiune
Este important să alocaţi timp pentru a face o evaluare finală. Efectuarea unei evaluări ne ajută să înțelegem dacă ne-am atins obiectivele, dacă tinerilor le-au plăcut icebreakerele dinamice și este important
să includem un spațiu pentru sugestii, deoarece membrii grupului vor
putea aduce contribuții valoroase pentru viitoarele sesiuni de lucru.
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Vă sugerăm două activități pentru a realiza evaluarea:
• Chestionar: Acest lucru se poate face prin completarea
unui chestionar online în mod anonim, pentru a nu condiționa
răspunsurile.
Dacă activitatea se desfășoară online, vă sugerăm să folosiți formulare Google și să nu fie prea lungă.

Exemplu:
· Ce activitate ți-a plăcut cel mai mult și de ce?
· Ce activitate ți-a plăcut cel mai puțin și de ce?
· Ați participa din nou la acest tip de activitate?
· Ce activitate sugerați?

• Termometru de cunoștințe: Ar trebui făcut pentru a testa
cunoștințele participanților cu privire la subiectul care urmează
să fie lucrat/metodologiile utilizate/sentimentele, înainte de a
începe prima sesiune de lucru și în ultima sesiune de lucru.
Acest document ne va permite să comparăm dacă membrii
grupului și-au sporit cunoștințele despre subiect în timpul sesiunilor de lucru.
Participanții ar trebui să completeze diferite categorii în
funcție de ceea ce știu despre temă și de modul în care se simt
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în legătură cu aceasta.
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Asociația Centrul de Copii și Tineret Sfântul Sebastian organizează
în mod frecvent întâlniri de tineret cu diverse ONG-uri și instituții de
stat, cu elevii de liceu pe diverse teme.
Tema întâlnirii este aleasă de membrii organizației ținând cont de
nevoile de dezvoltare ale tinerilor. După proiectarea posterului, promovarea și comunicarea evenimentului (atât online, cât și offline), tinerii au la dispoziție două luni pentru a se înscrie gratuit la eveniment
(am putea spune că această etapă face parte din managementul proiectului, adică prima etapă a pregătirii evenimentului).
Numărul de participanți diferă de la întâlnire la întâlnire. Unele întâlniri de tineri au ca grup țintă doar 50/100 de tineri dintr-un liceu,
altele mai mult de 100/200 de participanți din mai multe licee sau
se organizează întâlniri mai mari de 500/1000 de participanți dintr-o
zonă metropolitană.
Agenda întâlnirii:
• 10.00-10.15: Înregistrarea participanților (check-in).
• 10.15-10.30: Deschiderea plenară a evenimentului (cu toți
participanții), prezentarea organizatorilor și a partenerilor, prezentarea coordonatorilor pentru atelierele de discuții, prezentarea invitatului întâlnirii.
• 10.30-11.30: Prelegerea invitatului întâlnirii pe tema aleasă.
• 11.30-11.45: Împărțirea / separarea tinerilor în grupuri de
activități (maximum 25 într-un grup), folosind diferite metode
non-formale, pentru a amesteca tinerii participanți, încurajân-
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du-i să relaționeze, să se conecteze și să interacționeze cu alți
tineri, nu numai cu cei cu care au venit.
• 11.45-13.45: Ateliere de discuții, în general pe tema prezentată în plen, precum şi alte dezbateri tematice, cum ar fi:
Dezvoltarea identității, Asertivitatea, Cariera / Luarea deciziilor
majore, Interpretarea Codului Holland sau Myers-Briggs, Valori,
Gestionarea timpului, Depresie, Alcoolul și Drogurile, pot fi organizate.
• 13.45-14.00: Concluzii prezentate în plen.

Când sunt întâlniri mai mari, după prelegere, se face
de obicei o pauză de prânz (bufet) și la final, după concluzii, sunt pregătite diverse momente artistice (dansuri
populare, diferite dansuri contemporane, cântece tradiționale sau din repertoriul internațional).

Prin acest tip de întâlniri, dorim să facilităm modalități și să creăm
locuri în care tinerii să se poată întâlni, să poată să se cunoască și să
dialogheze cu privire la problemele actuale sau, cu alte cuvinte, se pot
crea spații de întâlnire și evenimente în care idei, realități, atitudini și
probleme de viață pot fi discutate, în direcția soluțiilor pentru tinereţe
mai responsabilă și mai activă.
Atelier de discuții organizat între orele 11.45-13.45:
• Întâlnirea începe cu un joc de spart gheața: Name Game.
Participanții stau în cerc. Primul participant începe folosind un
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adjectiv începând cu aceeași literă ca prenumele, urmat de prenumele său. Următoarea persoană trebuie să repete adjectivul
și prenumele primei persoane și apoi să-l adauge pe al său.
Activitatea continuă și ultima persoană trebuie să repete toate
prenumele precedate de adjectivele aferente în ordinea în care
au fost zise și să se încheie cu prezentarea sa.
• Ulterior, cele prezentate în conferința plenară vor fi dezbătute, dezbaterea fiind o formă de organizare a confruntării
argumentelor cu privire la subiectul prezentat. Dezbaterea se
realizează pentru confruntarea unor idei cu scop de învățare.
Pot exista acorduri sau dezacorduri din partea unei părţi, dar
există păreri care se suprapun sau se intersectează.
• Dacă interesul grupului scade, va exista un joc de energizare: Howdy Howdy. Participanții stau în cerc. O persoană se plimbă prin exteriorul cercului și atinge pe cineva pe umăr. Persoana
respectivă merge în sens opus în jurul cercului, până când cele
două persoane se întâlnesc. Se salută de trei ori pe nume, în
limba lor. Cele două persoane aleargă apoi înapoi, continuând
în direcții opuse în jurul cercului, pentru a ocupa locul gol. Oricine pierde se plimbă din nou în jurul cercului și jocul continuă
până când toată lumea a participat o tură.
• Dezbaterea continuă, scriind concluziile grupului pe flipchart. La final, se realizează un chestionar de feedback cu participanții, precum și o activitate informală de feedback.
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Secțiunea 1
MARIBEL MOLINERO. Curso de participación juvenil, asociacionismo y voluntariado. Centro Regional de Formación del profesorado
CLM.
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CIUDAD REAL (CONSEJOVEN).
Asesoramiento Asociaciones: http://www.consejoven.org/
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. Guía didáctica de educación para la participación: http://www.cje.org/es/documentacion/
documentos2/3165
MIGUEL RUIZ, JORDI TORNER, VICENTE INGLADA, JOSÉ LUIS
GARCÍA, ESTEVE ORDIÑANA. Coordinación y gestión de programas y
servicios a la juventud. Volumen III: Participación social, asociacionismo y voluntariado. Universidad de Valencia: https://politicasdejuventud.wordpress.com/
CNJ (National Youth Council). Democracy, Participation and Associationism: http://www.cnj.pt/democracia-participacao-e-associativismo/
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Secțiunea 2
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Secțiunea 3
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Chestionar privind interesele și preocupările tinerilor de la 12 la 17 ani din Ciudad Real, Spania
Acest chestionar este conceput pentru grupul țintă de tineri între
12 și 17 ani din Ciudad Real (Spania). Întrebările sunt adaptate la profilul grupului și menționează activitățile oferite în mod normal sau care
ar putea fi oferite de centrul municipal de tineret Espacio Joven, de către Consejoven Ciudad Real sau de alte asociații. În multe dintre întrebări propunem răspunsuri prestabilite, deoarece tinerilor de această
vârstă le este greu să răspundă la întrebări deschise.
Pentru alte grupuri țintă, cum ar fi grupul de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, am adaptat chestionarul, optând pentru întrebări mai relevante pentru profilul lor, cu mai multe răspunsuri deschise
și mai puține întrebări predeterminate.
Acest chestionar este doar un exemplu și ar trebui să fie adaptat la
profilul grupului țintă și la realitățile locale.
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Parerea ta este importanta!
Cu acest formular vrem să vă cunoaștem obiceiurile și părerile cu privire la ceea ce faceți sau ați dori să faceți în timpul liber
din Ciudad Real.
Completarea acestui sondaj va dura doar câteva minute.
1. Sex:

o Femeie
o Bărbat
o Altele
2. Vârsta:
__________
3. Unde îți petreci timpul liber departe de casă ?:
__________
4. Ce îți place să faci în timpul liber?:

o Să mergi la cinema
o Să practici sportul
o Să asculți muzică
o Să ieși cu prietenii tăi
o Să citești
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o Să stai acasă
o Să jucați jocuri video
o Să gătiți
o Să cânți la un instrument
o Să te uiți la televizor
o Să înveți o limbă străină
o Altele: __________
5. Știți ce se face în centrul de tineret Espacio Joven?:

o Da
o Nu
6. Dacă da, ce îți place din ceea ce se desfășoară în cadrul centrului?:
__________
7. Ce activități ați dori să faceți în centrul de tineret Espacio Joven? (Karaoke, vizionarea de filme, etc.):
__________
8. Când aveți mai mult timp liber?:

o După-amiază
o Noaptea
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o În timpul săptămânii
o În weekend
o Nu am timp liber decât în perioada sărbătorilor
9. Ce subiecte te atrag? (alegeți maximum trei):

o Mediu și ecologie
o Sport
o Audiovizual și cinema
o Muzica
o Arta plastică
o Călătorii
o Tehnologii noi
o Voluntariat
o Limbi stăine
o Altele: __________
10. La ce atelier doriți să participați?:

o Fotografie
o Teatru
o Gătit
o Educație sexuală
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o Origami
o Desen
o Cultura japoneză
o Scrierea creativă
o Povestire
o Informatică
o Dezbatere nivel începător
o Grafică
o Altele: __________
11. Doriți să participați la o tabără de vară?:

o Da
o Nu
12. Dacă da, pe ce temă?:
__________
13. Doriți să faceți o excursie de o zi ?:

o Da
o Nu
14. Dacă da, unde?:
__________
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15. Vrei un club de dans luminos pentru tineri?:

o Da
o Nu
16. La ce concert pentru tineri ai vrea să vii la Ciudad Real?:
__________
17. Sunteți mulțumit de activitățile de tineret oferită în Ciudad
Real?:

o Da
o Nu
18. Aveți sugestii pentru a le îmbunătăți?:
__________
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