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1. Introducere 
 
Acest material este realizat în cadrul proiectului 

 

 
 
și se dorește să devină un instrument util și practic pentru organizațiilor neguvernamentale 
interesate să monitorizeze sau să dezvolte politici publice în domeniul tineretului.  
 
Proiectul își propune să promoveze o politică publică alternativă care vizează dezvoltarea 
competențelor transversale necesare intrării pe piața muncii a tinerilor și este cofinanțat de 
Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 
 
Acest proiect (și implicit, acest toolkit) a apărut prin identificarea unei nevoie reale a a dezvolta 
competențe și a crește participarea organizațiilor și partenerilor sociali în procesele de consultare 
și de elaborare de politici publice în domeniul tineretului, în special a celor mici si mijlocii, de tip 
grass-root, care cunosc cel mai bine problemele și nevoile punctuale ale tinerilor și au capacitatea 
de contribui la dezvoltarea competențelor transversale ale acestora. 
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Principalele cauze identificate în acest proiect datorită cărora acest organizații nu sunt foarte 
prezente în monitorizarea, contribuția și elaborarea de politici publice sunt: 

● lipsa cunoașterii mecanismelor de participare, respectiv a procesului de fundamentare a  
politicilor publice ceea ce duce la necesitatea instruirii și formarii acestora în domeniul 
elaborării politicilor publice 

● asumarea de către organizații/autorități a unor poziții antagoniste ceea ce ar putea fi 
estompat prin participarea reprezentanților organizațiilor/autorităților la toate 
consultările organizate prin proiect încă din primele stadii ale acestora 

● lipsa cunoștințelor necesare fundamentării propunerilor de politică publică (analiza de 
impact/costuri etc) și capacitate redusă de a extrapola propuneri alternative pornind de 
la experiența acumulată de organizații, nevoie care ar putea fi abordată prin formarea în 
domeniul elaborării politicilor publice și participarea la consultări 

● costuri prea ridicate aferente participării la consultări (resurse umane, timp, financiare) 
ceea ce ar putea fi soluționat prin organizarea și de consultări on-line; 

● satisfacție scăzută a participanților la consultări – „nu merita efortul” – contribuțiile 
participanților nu sunt suficient valorizate, nu se asigura feedback cee ce duce la o 
eficiență scăzută a proceselor consultative. 

 
Proiectul va contribui la atingerea rezultatelor R10 si R11 ale POCA, în acord cu prevederile SCAP 
2014- 2020 care își propune să crească dimensiunea participativă a sectorului ONG și a celorlalți 
parteneri sociali relevanți, după cum urmează: 

● R10: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea 
şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern 

● R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate. 
 
Prin rezultatele sale proiectul va contribui la: 

● intensificarea dialogului social (56 de ONG/parteneri sociali implicați în elaborarea 
propunerii publice alternative), 

● promovarea principiului subsidiarității (56 organizații realizează activități de informare și 
sensibilizare), 

● utilizarea eficientă a resurselor (prin propunerea unui mecanism de finanțare public-
privată a activităților prevazute de politica publică alternativă propusă) 

● creșterea rolului parteneriatului public-privat în implementarea politicilor naționale. 
 
Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, 
accentul fiind pus pe colaborarea public-privată. 
 
Proiectul este coordonat de Asociația Se Poate și este dezvoltat în parteneriat cu Asociația 
Umanistă Română.  
 
Asociația Se Poate are o largă experiență în desfășurarea activităților de tineret și al învățării non-
formale, dobândită în cadrul proiectelor Erasmus+ derulate. Aceasta își propune sa se ocupe de 
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protejarea mediului 
înconjurător, prin încurajarea 
reciclării și plantarea de copaci 
și propune să contribuie la 
conservarea patrimoniului 
cultural natural al satelor din 
România. 
 
Prin statutul sau organizația își 
propune să monitorizeze 
activitatea aleșilor României în 
Parlamentul European și un 
dialog continuu cu 
reprezentanții sferei politice în 
promovarea dezvoltării 
activităților pentru tineri. 
Asociația este activă în domeniul politicilor publice fiind înregistrată în repertoarul ONG al 
Camerei Deputaților și participând activ la 
consultările realizate http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong.chest_aprobate?f_idc=3385. 
 
Pe lângă resursele umane interne, voluntari pi angajați ce vor fi parte a grupului țintă al 
proiectului, Asociația Se poate are o rețea de colaboratori la nivel național, formată din asociații 
și fundații cu rol în educație și activități de tineret. Asociația este membra a Federației VOLUM, 
ce grupează 43 de organizații neguvernamentale membre și o instituție publică asociată, din 
18 județe ale țării, cu peste 13.000 de voluntari în activitățile pe care le desfășoară. 
 
Asociația Umanistă Română are o vastă experiență în domeniul desfășurării activităților de 
tineret la nivel național și internațional, beneficiind de un număr de peste 20 voluntari la nivelul 
Regiunilor BI, NE și NV. Conform statutului organizația își propune să realizeze campanii de 
advocacy asupra mediului politic pentru promovarea valorilor asociației. 

http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong.chest_aprobate?f_idc=3385


 
 

 
 

  

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

6 
 

 
Asociația este membră a unor rețele europene și 
internaționale active în domeniul educației tinerilor, cu 
focus pe educația non-formala și științifică (European 
Humanist Federation si International Humanist Ethical 
Union), beneficiind de experiența și know how-ul 
internațional 
al membrilor acestora.  
 
Organizația a participat la întâlniri și consultări la nivel 
european și internațional în domeniul politicilor de 
tineret, ultima dintre acestea desfășurându-se în 
martie 2016 la Bruxelles. Prin resursele umane proprii  
organizația are expertiza în domeniul formării și 
derulării de campanii de informare și sensibilizare pe 

diferite teme, cu implicarea unor categorii de public variante. 
 
Prin activitățile sale asociația își propune să promoveze o educație modernă de natură să 
stimuleze autonomia de gândire a copiilor și tinerilor și un cadru politic democratic. Asociația 
urmărește promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării și protejarea mediului. 
Organizația derulează campanii de informare și conștientizare ce promovează cultura umanistă 
și drepturile omului. 
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2. Tinerii și participarea în comunitate 
 
Participarea tinerilor este un concept foarte larg care suportă o varietate foarte mare de practici, 
abordări și teorii.  
 
Organizațiile de tineret, autoritățile local și lucrătorii de tineret abordează acest aspect din 
unghiuri diferite și plecând de la interesele diferite pe care fiecare le au atunci când este vorba 
de implicarea tinerilor.  
 
Motivația poate fi, de asemenea, foarte diferită: în anumite domenii nevoia de participare poate 
fi dată de contextul și schimbările sociale, și nevoile comunității, în timp ce în alte contexte acest 
lucru poate fi dat de dezvoltarea personală sau, de ce nu, chiar de motivația de a se poziționa 
politic. 

 
foto credit pixbay.com 

 
În paginile de mai jos vom încerca să abordăm aceste unghiuri astfel încât să înțelegem 
importanța participării tinerilor, dar și unde aceasta se transformă în cadrul mai abstract al 
politicilor.  
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2.1 Principii de participare ale tinerilor  
 
Marc Jans și Kurt De Backer1  au dezvoltat un model de participare a tinerilor numit 3C sau 
triunghiul participării care pleacă de la prezumția că participarea se bazează pe: 

 
        credit grafică: Manualul Have your say 

-   provocare (challenge), implicând teme relevante, legate de realitatea cotidiană a 
tinerilor și care ar trebui să îi stimuleze și co-intereseze; 

-    capacitare (capacity) plecând de la resursele și capacitatea tinerilor de a se implica în 
proces precum și de la faptul că abilitățile necesare există sau pot fi dezvoltate în timp 

-   conectare/conexiuni (connection) prin conectarea tinerilor la oameni, comunitate, idei 
sau idealuri conștientizând pe de o parte faptul că nu sunt singuri, iar pe de altă parte 
că au surse de inspirație cu care se pot identifica sau grupuri/organizații în care 
contează și pot obține sprijinul necesar. 

  

                                                      
1 Preluat din Have your say - Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and 

Regional Life, Council of Europe Publishing, European Youth Centre 
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2.2 Caracteristici pentru o participare eficientă a tinerilor 
 
În afara celor trei principii de mai sus, din experiența lucrătorilor de tineret rezultă că o 
participare a tinerilor relevantă ar trebui să fie: 
  

-   accesibilă fără discriminare tuturor tinerilor indiferent de mediu de proveniență, 
naționalitate, religie etc 

-    voluntară, fără a deveni obligatorie și respectând dreptul tinerilor de a decide dacă 
participa sau nu 

-    relevantă pentru nevoile tinerilor, stimulându-i pe aceștia să se implice în aspectele 
care îi vizează în mod direct, să caute soluții la probleme prin o schimbare pozitivă, să 
capete noi competențe sau să își urmărească interesele și pasiunile, în felul acesta 
asumându-și responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru comunitățile lor 

-    valoroasă și fiecare să simtă că își aduce contribuția (chiar dacă aceasta este limitată) 
-  benefică pentru toți actorii implicați, fie că sunt tineri, adulți, organizații sau comunități, 

urmărind astfel schimbări pozitive atât în plan personal cât și la nivel organizațional 
sau social  cial to all the actors involved 

-    diversificată, oferind mai multe modele de intervenție și forme de implicare astfel 
încât aceștia să poate alege cea mai releventă și interesantă pentru ei 

-    susținută de resurse,  precum resurse umane, timp, finanțare, know-how etc, în caz 
contrar implicare devenind limitată, chiar imposibilă 

-   bazate pe un parteneriat real cu adulții, prin comunicarea așteptărilor și temerilor, 
negocierea rolurilor, împărțirea responsabilităților și a puterii în funcție de capacitate 
și nevoi 

-  transparentă, toți cei implicați fiind conștienți de scopul, limitele procesului și 
înțelegerea tipului de 
influență pe care cei împlicați 
îl au, ce pot schimba și ce nu 

-   ancorată în principii de politică 
publică nu doar o tehnică sau 
formă de implicare, având 
fațete și niveluri diferite și 
fiind prezentă transversal în 
diferitele politici și strategii 
organizaționale și comunitare 

-     agreabilă, prin faptul că aduce 
satisfacție și plăcerea de a fi 
implicat 

 
  foto credit pixbay.com 
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2.3 Scara participării publice a tinerilor 
 
Roger Hart a propus acest model sub forma unei scări a participării în care fiecare treaptă 
ilustrează diferitele grade de implicare în funcție de responsabilitățile asumate, situația locală, 
resursele necesare și deținute, nevoi efective și nivel de experiență. 
 
Cele opt trepte definite de Hart sunt următoarele. 
 
1. Manipularea 
Tinerii sunt invitați în process/proiect fac sau spun ceea ce le sugerează adulţii, fără a înţelege cu 
adevărat problemele, SAU tinerii sunt întrebaţi ce gândesc şi adulţii folosesc o parte din idei, dar 
nu le spun ce influenţă au asupra deciziilor finale. Alții folosesc idea de tineri în scopuri care nu 
sunte ale tinerilor. 
  
2. Tinerii ca elemente de decor 
Tinerii participă la un proces, dar nu înţeleg cu adevărat problemele. Sunt folosiți și puși într-o 
poziție vizibilă, dar doar pentru imagine. 
  
3. Tokenismul (aparenţă a practicilor inclusive) 
Tinerii sunt invitaţi să îşi spună părerea referitor la o anumită problemă, dar participare este mai 
degrabă iluzorie, opţiunile lor de a exprima  aceste păreri fiind  limitate şi ideile pe care le pot 
exprima sunt restricţionate. 
 
4. Desemnați și informaţi 
Adulţii controlează procesul/ proiectul, tinerii înţeleg aspecte din proiect şi ştiu cine a decis ca ei 
să fie implicaţi şi de ce, rolul lor fiind unul clar dar minor. Adulţii le respectă părerile. 
  
5. Consultaţi şi informaţi 
Proiectul este dezvoltat şi coordonat de adulţi, dar tinerii sunt întrebați cu privire la modul de 
desfășurare al procesului. Ei înţeleg în întregime procesele şi părerile lor sunt luate în în 
considerare și integrate, deși decizia finală nu le aparține. 
  
6. Adulţii iniţiază, decizia se ia în comun cu tinerii 
Ideea iniţială aparţine adulţilor, dar tinerii sunt implicaţi în fiecare etapă de planificare şi 
implementare. Părerile lor nu numai că sunt luate în considerare, ci sunt implicaţi şi în luarea 
deciziilor ca parteneri egali. 
  
7. Tinerii iniţiază şi coordonează 
Ideea iniţială aparţine tinerilor şi ei decid cum să se deruleze proiectul. Adulţii stau la dispoziţia 
tinerilor, dar nu preiau controlul. 
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8. Tinerii iniţiază, decizia se ia în comun cu adulţii 
Tinerii vin cu ideile, întocmesc proiectul şi invită adulţii să li se alăture în luarea deciziilor. 
 
 

 
 
Primele trei etape sunt considerate a fi mai degrabă de tip nonparticipativ. 
 
Procesul de dezvoltare și implicare în politici publice care vizează tinerii se desfășoară începând 
cu cea de a 6a treaptă. 
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Acest model poate fi foarte util practicienilor și celor care lucrează efectiv cu tinerii, oferind o 
structură la care se pot raporta atunci când vor să analizeze cât de participative sunt anumite 
proiecte sau inițiative în comunitățile lor.   
Cu toate aceste trebuie să înțelegem faptul că uneori este dificil să punem procesele în etape 
foarte precis întrucât ele depind de factori precum cât de implicați sunt în mod normal tinerii în 
comunitate, de starea de fapt efectivă, gradul de complexitate al problemei  care sunt nevoile 
tinerilor sau ce experiență dețin aceștia și lucrătorii de tineret care îi susțin.  
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2.4 Forme ale participării publice 
  

-     voluntariat 
-     diferite forme de învățare nonformală 
-     educație de la egal la egal 
-     implicare în cluburi/organizații de tineret 
-     consilii de tineret, parlamente ale tinerilor, consilii consultative 
-     sisteme de co-management 
-     consultări 
-     campanii 
-     afiliere la partide politice, sindicate etc 
-     participare la alegeri (ca alegător sau candidat) 
 

 
                                                                                                                                                foto credit pixbay.com 

O întrebare foarte relevantă legate de participare ar fi… participare în ce anume? Organizația 
Națiunilor Unite (The United Nations Youth Agenda, Empowering youth for development and 
peace) face distincție între patru tipuri de participare a tinerilor descrise mai jos: 

1. Participare economică - relevantă pentru angajabilitate și muncă în general, dezvoltare 
economică, crearea unei situații economice stabile în societate 

2. Participare politică - relaționată la autorități și guverne, politici publice, exercitarea 
drepturilor democratice și de reprezentare 

3. Participare socială - legată de implicarea în viata comunității locale și adresându-se 
provocărilor și problemelor generate sau care sunt cauză a interacțiunilor la nivel local 

4. Participare culturală - relevantă pentru toate formele de exprimare culturală și artistică 
(arte vizuale, teatru, muzică, film, dans, etc) 
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2.5 Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și 
Sprijin) de implicare a tinerilor 
  
Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și Sprijin) sau RMSOS (Right, Means, 
Space, Opportunity and Support)  este parte din cadrul cartei europene a participării tinerilor la 
nivel local și regional se bazează pe faptul că o participare reală se bazează pe cele cinci elemente 
detaliate mai jos. 
  

  
DREPTURI 
Tinerii au implicit dreptul de a se implica și participa în comunitate. Este unul dintre drepturile 
omului sau ale cetățeanului. În anumite cazuri (fără a fi obligatoriu) există și documente de 
politică publică/ legi care reglementează modul în care tinerii se consultă și se pot implica în acele 
aspecte care îi vizează direct. 
  
Tinerii ar trebui să fie activi în promovarea drepturilor lor. În practică acest lucru se traduce prin 
influențarea deciziilor autorităților prin consultare sau vot. În plus, tinerii ar trebui să 
conștientizeze faptul că în afara drepturilor civice, cele sociale, economice sau culturale sunt la 
fel de importante. 
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MIJLOACE 
Insuficiența resurselor poate reprezenta un factor major pentru insatisfacția tinerilor. În special 
nevoi de bază precum mâncarea sau adăpostul dar și sărăcia sau șomajul în rândul tinerilor pot 
duce la sentimentul de izolare socială și de a se simți părăsiți. În plus, acest lucru poate duce la o 
demotivare acestora. Așadar, pentru a sprijin implicarea tinerilor este nevoie ca aceștia să aibă 
îndeplinite satisfacerea condițiilor de bază precum securitatea socială, educația, adăpostul, 
sănătate, know-how, acces la tehnologie etc. 
  
SPAȚII 
Tinerii au nevoie de spații fizice pentru a se întâlni, petrece timpul împreună sau pentru a se 
organiza. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă pentru activitățile școlare unde există 
clase, săli etc, dar pentru inițiative extra-curriculare este mai dificil. Din acest motiv internetul și 
social media reprezintă spații în care tinerii se exprimă și intră în legătură cu cei cu interese 
asemănătoare pentru a schimba idei sau chiar pentru a iniția proiecte. 
  
Totodată, din punct de vedere al participării, spațiul trebuie văzut într-un sens mai larg, precum 
locul în care tinerii au posibilitatea să își exprime punctele de vedere, recomandările, concluziile 
astfel încât să poate avea un impact asupra propriilor lor vieți și implicarea lor să nu fie una 
simbolică. 
  
OPPORTUNITĂȚI 
În acest sens tinerii trebuie, de exemplu, să aibă acces facil la informație legat de modul în care 
se pot implica, ce oportunități există, unde și cum pot fi accesate. Doar cunoscând ce se întâmplă 
în comunitatea lor pot să ia decizii informate. Adesea motivul pentru care tinerii nu participă nu 
este acelcă că nu ar fi interesați, și pentru că nu au acces la informația cu privire la oportunitățile 
existene. 
  
În al doilea rând, procesele și sistemele de luare a deciziilor trebuie să fie prietenoase și adaptate 
pentru tineri, astfel încât aceștia să le înțeleagă, să aibă suficient timp pentru a le putea folosi și 
aduce contribuția. 
  
SRIJIN 
Tinerii au potențial uriaș de a se implica și participa în viața counității, dar fără un sprijin corect 
acest potenția poate fi irosit sau folosit ineficient. Așadar au nevoie de acces la instrumente 
precum suport financiar, moral și instituțional al diferite nivele: personal, organizațional sau local. 
În mod idea, autoritățile locale ar trebuie să asigure sprijin adecvat pentru acoperirea costurilor 
structurale, dar, din păcate, adeseori, tinerii nu reprezintă o prioritate. 
  
În plus, tinerii au nevoie de acces la suport moral și know-how. Acesta poate fi oferit de cei cu 
experientă ca lucrător de tineret sau profesională acționând ca ghid, consilier sau mentor. Nu în 
ultimul rând, este important de recunoscut contribuția participării tinerilor nu numai pentru 
tineri, dar și pentru comunitate.   
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2.6 Factori relevanți și provocările participării tinerilor 
 
Manualul Have your say al Consiliului Europei identifică o serie de beneficii dar și obstacole în 
ceea ce privește participarea tinerilor. Astfel, pentru ca aceasta să creeze un efect pozitiv, 
cercetările arată faptul că ea trebuie să tină cont de o serie de factori.  
 
Așadar, întrebările pe care ar trebui să ni le punem atunci când suntem implicați în politici publice 
ar fi următoarele (lista nu se dorește a fi exhaustivă, ci doar să inspire pentru a demara un proces 
de reflecție): 

- face o diferență cu efecte pozitive în viețile tinerilor. Participarea tinerilor nu trebuie să 
fie privită ca un scop în sine, ci mai degrabă ca un mijloc sau instrument prin care se pot 
obține o serie de rezultate pentru acoperirea nevoilor tinerilor și atingerea unei schimbări 
pozitive în societate la care tinerii pot contribui. 

- face ca tinerii să fie auziți. Tinerii vor să se facă auziți și să fie luați în serios. Prin implicare 
își pot promova opiniile în spații și contexte diferite 

- dezvoltă noi competențe în rândul tinerilor și duce la creșterea încrederii în sine. Prin 
implicarea în diferite proiecte și activități tinerii pot să capete cunoștințe noi, dezvolte 
abilități și atitudini (inclusiv de leadership) și își pot exprima și urmării aspirațiile de viitor. 
Acest lucru se poate întâmpla prin activități de învățare, de tip learning by doing atunci 
când îndeplinesc sarcini concrete. Oportunitatea de a folosi aceste noi competențe în 
contexte noi ajută tinerii să acționeze din ce în ce mai eficient 

 
       

foto credit pixbay.com 
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- stimulează tinerii să preia responsabilitatea propriilor acțiuni și să își asume propriile 

decizii. Astfel tinerii testează și înțeleg mai bine și își asumă inclusiv consecințele care 
derivă din asumarea deciziilor, devin responsabili pentru acestea și vor avea un sentiment 
de proprietate asupra acțiunilor lor 

- stimulează și duce la o înțelegere mai profundă a tinerilor cu privire la procesele 
democratice și modul în care acestea funcționează în viața reală. Într-un sistem 
democratic cetățenii ar trebui să fie implicați activ în luarea deciziile care le afectează 
propriile lor vieți, inclusiv în modul în care diverse instituții și structuri publice sau civile 
funcționează. Participarea la nivel local, regional sau național poate reprezenta un 
excelent mod prin care tinerii să înțeleagă modul în care funcționează democrația, 
potențialul și limitările sale. Astfel ei au ocazia să experimenteze regulile democrației într-
un mediu familiar 

- duce la recunoașterea talentului și potențialului tinerilor de către adulți și îi sprijină să 
înțeleagă punctul de vedere al tinerilor. Prin participarea tinerilor în viața comunității, 
lucrând alături de adulți pentru a atinge obiective comune, cei din urmă au ocazia să 
reducă din stereotipurile cu privire la tineri (cum ar fi, de exemplu, că tinerii sunt 
dezinteresați, sau că nu au abilități utile etc). Totodată prin implicarea tinerilor în procese 
de consultare se crează ocazii foarte bune pentru a prelua informații valoroase în ceea ce 
privește nevoile reale ale tinerilor care se schimbă din ce în ce mai repede de la o 
generație la alta. 

- crează oportunități pentru transfer de cunoștințe și experiență între generații. De cele 
mai multe ori tinerii sunt rezistenți în a li se spune ce trebuie să facă, dorind mai degrabă 
să exploreze oportunitățile și să învețe din propria experiență dar și prin observație a celor 
cu experiență de viață mai bogată. Așadar, dacă adulți găsesc o modalitate prin care să 
nu impună o cale de acțiune tinerilor, cei din urmă vor fi mult mai deschiși în a învăța de 
la primii 
- face procesul decizional mai reprezentativ. Tinerii constituie un grup relativ mare în 
cadrul comunităților locale. Dacă deciziile luate la nivel local au un efect asupra vieții 
diferitelor grupuri, toți membrii ar trebui să aibă șansa de a fi auziți și de a contribui la 
rezultatul final modela, pentru ca nevoile lor să poată fi îndeplinite. Prin urmare, dacă 
tinerii participă la luarea procesul de luare al deciziilor, există șanse mai mari ca punctele 
lor de vedere să fie luate în considerare și nevoile lor să fie satisfăcute. 
- stimulează noi abordări și idei în rezolvarea problemelor locale și regionale. În mod 
tradițional, tinerii au fost implicați în procesele decizionale doar într-o măsură limitată, ca 
adulți au exercitat putere și guvernare. S-a observat totuși că invitarea tinerilor să 
coopereze în rezolvarea problemelor locale care le privesc pot aduce o nouă perspectivă 
sau idei noi și proaspete și pot stimula gândirea pentru a depăși modalitățile tradiționale 
de abordare a problemelor. Astfel de idei și metode noi sunt poate mai potrivite 
dezvoltării societății contemporane. 
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Cei care lucrează la participarea tinerilor se confruntă adeseori cu provocări și obstacole.  
Astfel  de obstacole ar putea să provină din situația generală într-o comunitate, valorile 
acceptate, chestiuni politice sau motive culturale etc. 
 
Cercetătorii și practicienii le menționează pe următoarele (de asemenea, fără a se dori să fie o 
listă exhaustivă): 
- valori și obiceiuri diferite ale tinerilor și adulților; 
- calendarul diferit al tinerilor și adulților; 
- diferite stiluri de comunicare; 
- niveluri diferite și tipuri de experiență; 
- lipsa abilităților; 
- sprijin insuficient acordat tinerilor și adulților; 
- lipsa de expertiză cu privire la modul în care tinerii să fie implicați într-un mod semnificativ; 
- diferite metode de învățare a adulților și a tinerilor; 
- locul tinerilor în ierarhia socială (în unele culturi tinerii au în mod tradițional un nivel foarte 
scăzut în ceea ce privește poziția și puțină influență); 
- neîncrederea între adulți și tineri; 
- stereotipuri negative ("toți tinerii sunt ...", "toți adulții sunt ..."), concepții eronate reciproce și 
distorsiuni; 
- lipsa procedurilor și a politicilor care țin de tineret în cadrul organizațiilor (de exemplu, sume 
mari de bani); documente formale pentru citire, analiză și reacție la acestea); 
- convingerea că este de datoria altcuiva să lucreze la participarea tinerilor; 
- costurile legate de participarea tinerilor; 
- locație; 
- lipsa de informație; 
- lipsa altor resurse necesare (timp suplimentar, de exemplu); 
- fluctuația mare a tinerilor; 
- accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap; 
- întâlniri care sunt prea 
lungi; 
- angajamente școlare; 
- alte interese; 
- convingerea că nimic nu se 
va schimba, chiar dacă 
participă un tânăr; 
- tinerii care participă nu 
sunt reprezentanți ai 
tineretului în general.  
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foto credit pixbay.com 

3. Politici publice în domeniul tineretului 
(definiții, etape, abordări)  

3.1 Ce este o politică publică și cum o dezvoltăm pas cu pas 

Ce înseamnă o politică? 

 
Pentru a înțelege cum să dezvoltăm politici de tineret pentru tineri este important să înțelegem 
că acestea nu se pot dezvolta fără ca ei să fie parte implicată nu doar ca grup țintă, ci și prin 
asumarea unui rol activ din partea acestuia. 
 

 
foto credit pixbay.com 

 
Politicile publice pot îmbrăca forme foarte diferite precum modele de schimbare socială, 
propuneri și implementare de reforme sau dezvoltarea de servicii publice mai bune. Acestea pot 
să aibă un impact asupra unor sectoare foarte diferite din mediile economic sau social și pot fi 
implementate sub formă de inițiative legislative, regulamente sau programe administrative. 
Politicile publice eficiente oferă mai degrabă structură pentru buna guvernanță decât să creeze 
situații prin care guvernele sau autoritățile publice să reacționeze la evenimente. 
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Dezvoltarea unei politici public ar trebui să plece de la nevoile reale ale cetățenilor. În acest sens 
este important să se bazeze pe studii, cercetări, analize, consultări publice precum și evaluarea 
diferitelor opțiuni precum și pe sinteze ale informațiilor existente. Cu cât este mai puternică baza 
de informare și cercetare cu atât potențialul pentru a o bună guvernanță și pentru a lua o decizie 
cât mai apropiată de cetățean crește. 
 
Pentru a porni la drum către dezvoltarea unei politici publice este nevoie mai întâi să cunoaștem 
și să explorăm cât de bine putem contextul problemei pe care ne dorim să o rezolvăm, la toate 
nivelurile de manifestare și în toate mediile în care a fost menționată. Echipa de analiză trebuie 
să se îndrepte către resursele informaționale locale, naționale și europene în același timp, să le 
poată compara și să observe care sunt punctele de sprijin și care sunt cele vulnerabile pentru a 
trece la etapa de redactare a politicii.  
 
Datele colectate din pasul precedent constituie o bază pentru a crea și a pune în practică propria 
analiză care să prezinte date cât mai recente și cu implicarea a cât mai multor actori interesați de 
problemă și de schimbare, și modul în care ar crea beneficii sau nu pentru aceștia.  

Cum dezvoltăm politici de tineret cu și pentru tineri pas cu pas? 

 
În acest sens, un model eficient în cinci pași pentru crearea unei politici publice eficiente fost 
propus de Consiliul Europei ca parte a măsurilor incluse în manualul Taking it seriously2 ca suport 
pentru recomandarea Enter!3:  

-          Pasul 1: înțelegerea problemei și a nevoilor 
o    Definirea problemei – care este motivul pentru o nouă politică de tineret 

și care sunt obiectivele și rezultatele așteptate 
o    Este o problemă nouă care nu a mai fost abordată până acum sau una 

abordată deja într-o politică care are trebui actualizată 
o    Analizarea serviciilor relevante existente, care sunt punctele lor tari și 

punctele slabe 
o    Identificarea actorilor implicați relevanți, care este rolul acestora și cum 

pot fi implicați în proces 
o    Stabilirea unei structuri responsabile care să supravegheze procesul de 

dezvoltare a politicii publice 
o    Definirea unui plan de acțiune  

-          Pasul 2: dezvoltarea posibilelor soluții 
o    Colectarea dovezilor și a informațiilor existente 
o    Consultarea largă a actorilor relevanți 

o    Implicarea tuturor organizațiilor și persoanelor relevante pentru problemă 

                                                      
2 Disponibil la https://rm.coe.int/16806accfa 
3 Enter! este recomandarea Consiliului Europei pentru accesarea drepturilor sociale ale tinerilor din medii dezavantajate 
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o    Implicarea activă a tinerilor și publicului care ar putea fi afectat de tema 

politicii publice 
o    Identificarea riscurilor și obstacolelor posibile 
o    Crearea de opțiuni și căi de abordare pentru acțiuni viitoare 
o    Dezvoltarea unui plan de acțiune prin care aceste opțiuni să fie testate, 

monitorizare și evaluate 
o    Estimarea costurilor pe care le implică fiecare din aceste opțiuni în parte și 

a resurselor disponibile 
-          Pasul 3: testarea opțiunilor 

o    Comunicarea opțiunilor de politici publice 
o    Identificarea și implementarea unor servicii de sprijin și oferirea de suport, 

formare, consultanță 
o    Testarea efectivă a opțiunilor 

o    Oferirea de mecanisme de feedback pentru fiecare opțiune în parte 
-          Pasul 4: acordul asupra soluției cele mai bune 

o    Colectarea, evaluarea și procesarea informațiilor obținute în urma 
feedback-ului 

o    Analizarea rezultatelor și selectarea celei mai bune opțiuni în baza 
criteriilor de eficiență și eficacitate 

o    Ajustarea și revizuirea politicilor existente sau crearea unei politici noi 
o    Crearea unui plan de acțiune cu menționarea etapelor în timp, resurselor 

materiale și umane necesare etc 
-          Pasul 5: implementarea politicii agreate 

o    Crearea și implementarea unei strategii de comunicare către public cu 
implicarea actorilor interesați 

o    Identificarea unor mecanisme și exploatarea resurselor disponibile pentru 

implementarea planului de acțiune 
o    Formarea lucrătorilor de tineret și a celor interesați de implementarea noii 

politici de tineret (sau revizuită, după caz) 
o    Asigurarea unui mecanism de evaluare și monitorizare continuă în baza 

unor borne stabilite în planul de acțiune 
o    Revizuirea planului de acțiune după un anumit timp (dacă este cazul) 



 
 

 
 

  

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

22 
 

 
foto credit pixbay.com 

Elemente importante în dezvoltarea unei politici publice de tineret 

 
Cum se aplică toate acestea la formularea politicilor pentru ca acestea să răspundă preocupărilor 
specifice ale tinerilor? Provocarea dezvoltării unor politici care afectează în mod direct tinerii este 
că multe dintre problemele prezentate în recomandarea "Enter!", cum ar fi ocuparea forței de 
muncă, educația și formarea, sănătatea, locuințele și mediul de viață sunt supuse principiului 
politici publice. Cu toate acestea, alte domenii de politică se ocupă în mod specific de 
preocupările tinerilor, cum ar fi problema violenței și rolul activităților de tineret și al 
organizațiilor de tineret în îmbunătățirea vieții acestora și comunitățile lor. 
 
În dezvoltarea unei politici sau actualizarea unei politici existente, părțile interesate ar trebui 
invitate să își prezinte propunerile și opinii în timpul consultării, revizuirii, evaluării și "constatării 
faptelor". În ceea ce privește domeniile de politică în masă, este esențial ca reprezentanți ai 
tineretului, prin intermediul consiliilor naționale sau locale ale tineretului; alte mecanisme de 
consultare, să se asigure că acestea se pot angaja cu factori de decizie politică într-un stadiu 
incipient al dezvoltării politicilor și că acestea sunt recunoscute de către autoritățile politice și 
administrative interesate și relevante în etapele de dezvoltare a politicilor. 
 
Acest lucru se poate realiza prin stabilirea de parteneriate locale a organizațiilor de tineret care 
oferă oportunități de convingere și să construiască coaliții cu alte părți interesate într-o campanie 
prin să influențeze procesul de elaborare a politicilor. În acest fel, politicile naționale pot 
răspunde și reflectă preocupările tinerilor la nivelul local. Cu toate acestea, o serie de 
considerente importante trebuie să fie păstrate în minte în formarea unor astfel de coaliții. 
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Parteneriatele locale trebuie să fie conectate la tineri și la nivel local pentru a fi legitime. Tinerii 
trebuie să fie consultați și implicați în evaluarea procesului de elaborare a politicilor. 
 
Din perspectiva administrației publice, contribuția organizațiile locale de tineret într-un stadiu 
incipient al dezvoltării politicilor relevante pentru tineret poate contribui la o înțelegere 
importantă a ceea ce va funcționa și poate duce la mai multe politici adecvate. Participarea 
directă a tinerilor poate fi, de asemenea, avută în vedere în procese și scopuri concrete și 
transparente. 
 
Participarea și dialogul cu acești actori relevanți și părțile interesate, inclusiv cu organizațiile care 
reprezintă tinerii în procesul de elaborare a politicilor publice este cheia procesului democratic, 
oferind tineretului o voce în deciziile politice care afectează viețile, familiile și comunitățile lor. 
Pe măsură ce apar noi nevoi sociale, organizațiile de tineret și parteneriatele locale pentru tineret 
pot juca un rol vital rol în aducerea problemelor drepturilor sociale în atenția autorităților publice 
influențând astfel orice politică sau politică administrativă și acțiuni pentru a răspunde nevoilor 
tineretului. 
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Cu toate acestea, dacă este necesară o campanie pentru a lua măsuri politice ce sunt considerate 
importante nevoi sociale emergente, dar în care există rezistență politică și / sau administrativă 
la abordare problemei, atunci ar putea fi luate în considerare următoarele puncte: 
 
 

Comunicare Campaniile publice vizează convingerea celorlalți, astfel că este esențial 
să se pună accentul pe educație și informare. 
Scopul este de a atrage atenția asupra problemei, de a educa populația 
în sensul mai larg despre aceasta, să motiveze un angajament cât mai 
mare posibil și să îl facă personalizat pentru publicul țintă. 

Cercetare Este important să știm ce posibile obiecții și opoziții ar putea fi și să 
fim pregătiți pentru contracararea acestora prin argumente coerente 
în favoarea dezvoltării unei noi politici. 

Cine și pentru ce? Pe cine vizează campania? Este o campanie națională, regională sau 
locală? Care este obiectivul: de a obține acte legislative sau 
administrative? 

Resurse  Ce resurse financiare și de personal sunt disponibile pentru a susține o 
campanie eficientă? Pot partenerii locali să își unească resursele? Este 
nevoie să lărgiți baza de sprijin a campaniei pentru a accesa mai multe 
resurse? Cum va fi gestionat acest lucru? Care vor fi prioritățile 
partenerilor diferiți? 

Planificare Planificați campania ca o serie de etape, fiecare etapă conducând la 
următoarele și tot așa către progresul campaniei. 

Campanie Publicați argumente clare, simple și de înțeles pentru a răspunde 
nevoilor sociale emergente, și alegeți ce instrumente veți utiliza, cum 
ar fi: furnizarea de informații mass-mediei naționale / locale; inițierea 
petițiilor; lobby pentru factorii de decizie politică și administrativă; 
dacă este necesar, organizarea de evenimente pașnice de acțiune 
directă, care vor stârni interesul mass-mediei mai largi, utilizând 
fotografii de presă, televiziune, radio. 
Mass-media socială (blog-uri, Twitter, rețele sociale) reprezintă o 
modalitate foarte eficientă de campanie, de organizare a petițiilor 
online, de obținere a informațiilor către o audiență mai largă (în 
special a tinerilor) și construirea de sprijin pentru campanie. 

Monitorizarea și 
evaluarea impactului 

 
Este esențial pentru succesul unei campanii să se măsoare continuu 
modul în care se desfășoară. Să verificăm dacă își atinge obiectivele 
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originale. Sunt oare publicul, reprezentanții politici și alte părți 
interesate angajați în soluționarea problemei? Care sunt punctele 
negative și care sunt cele pozitive? Este necesară schimbarea sau 
revizuirea strategiei? 

3.2 Politici de tineret în România 

Legea tinerilor 

România are în vigoare o Lege a tinerilor care a fost inițial adoptată în 2006 (Lege nr. 350 din 
21/07/2006 Legea tinerilor) și reprezintă principalul document legal care stă la baza cadrului 
politicilor de tineret în România. În cadrul ei sunt abordate toate tipurile de tineri, dar acordă o 
atenție specială categoriilor vulnerabile, motiv pentru care și prevede o serie de drepturi.  
 
Legea tinerilor definește din punct de vedere legal o serie de termeni precum: tânăr (persoană 
între 14 și 35 de ani) sau organizație de și pentru tineret (cel puțin 50% dintre membri sunt tineri 
sau au ca scop sprijinirea și promovarea drepturilor tinerilor). Totodată stabilește cadrul 
responsabilităților autorităților centrale și locale în domeniul tineretului precum și cadrul de 
finanțare și suport a activităților de tineret, definește drepturile tinerilor (parte din procesul de 
decizie care îi afectează, suport și consiliere, educație și formare, acces la informație, planificare 
familială, beneficiari și voluntari în programe de mobilitate sau dialog intercultural etc) și 
stabilește facilitățile de care beneficiază tinerii în domenii precum educația, cultura, sănătatea, 
voluntariatul, antreprenoriatul, angajabilitatea sau locuințele. 
 
Domeniile cheie în politicile de tineret definite în Legea tinerilor sunt (în ordine alfabetică):  

- angajabilitate 
- dialogul intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței 
- includere socială 
- participarea tinerilor (implicarea lor în toate măsurile și programele dezvoltate 

care îi vizează) precum și la educație și viață culturală 
- voluntariatul de și pentru tineret 

 
Începând cu anul 2010 au existat o serie de inițiative pentru a amenda această lege. În anul 2016 
a trecut printr-un amplu proces de consultare inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului care 
viza actualizarea acesteia la nevoile actuale ale tinerilor precum și comasarea prevederilor din 
alte trei legi cu impact în sectorul de tineret: Legea privind înființarea centrelor de informare și 
consiliere pentru tineret nr. 333/2006, Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Tineretului din România nr. 351/2006 precum și Legea privind instituirea 
Zilei Naționale a Tineretului nr. 425/2004. Deși adoptată în ședința de Guvern în 8 decembrie 
2016, aceasta a fost trimisă înapoi pentru reluarea procesului de către Senat. O nouă propunere 
a fost înaintată Parlamentului în 2017 care prevede următoarele modificări principale: 
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- Introducerea unui capitol dedicat centrelor comunitare pentru tineret care să ofere 
servicii integrate și personalizate tinerilor din comunitate 

- Introducerea unor măsuri pentru asigurarea protecției și includerii sociale a tinerilor 
precum și inserției pe piața muncii, precum și pentru prevenirea oricărei forme de 
discriminare 

- Stabilirea de consilii consultative ale tinerilor la nivel de județ 
- Propunerea unui sprijin financiar pentru activități de tineret la nivelul autorităților 

centrale și locale  
 

Strategia Națională pentru Tineret 

Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020 (numită în continuare Strategia) a 
fost adoptată prin Hotărâre de Guvern în ianuarie 2015 și are drept obiective declarate sprijinirea 
tinerilor pentru a participa la viața economică, socială, culturală și politică, asigurarea de 
oportunități egale în ceea ce privește educația, angajabilitate precum și condiții decente de viață 
pentru toți tinerii, inclusive pentru grupurile vulnerabile. Ea a fost dezvoltată pentru a fi inter-
relaționată cu strategiile naționale pentru includere socială, educație, angajabilitate și sănătate. 
Din păcate, însă, aceste strategii sunt abordate fragmentat, fără a exista o politică integrată prin 
care prevederile acestora să fie implementate holistic. 
  
Strategia este construită pe patru piloni tematici: 

● cultură și educație nonformală 
● sănătate, sport și timp liber 
● participare și voluntariat 
● angajabilitate și anterprenoriat 

 
În plus se bazează și pe un pilon de includere socială, care este abordat  transversal. 
  
Unul din principalele obstacole în implementarea Strategiei este reprezentat de faptul că aceasta 
a fost adoptată fără a fi însoțită și de un plan de acțiune care să prevadă roluri, responsabilități 
și, bineînțeles, surse de finanțare. Acesta a fost dezvoltat în anul 2016, dar încă nu a fost adoptat 
prin Hotărâre de Guvern (cu toate că HG-ul inițial prevede acest lucru) 
  
Un alt obstacol este reprezentat de numărul mare de obiective specifice și grupuri țintă vizate de 
fiecare din cele patru piloni tematici și cel transversal. În plus, fiecare obiectiv strategic vizează o 
serie de direcții de acțiune. Astfel strategia cumulează 33 de obiective specifice și nu mai puțin 
de… 210 direcții de acțiune. Toate acestea se adresează către 34 de grupuri țintă de tineri. Acest 
lucru face dificil de prioritizat nevoile abordate, strategia devenind mai degrabă o înșiruire de 
bune intenții fără a fi foarte clar modul în care poate fi pusă în practică. Pentru sinteză, mai jos 
sunt enumerate doar obiectivele specifice pentru fiecare pilon, precum și grupurile țintă.  
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3.3 Instrumente de analiza de nevoi și a contextului (SWOT, 
PESTEL) 
 
Pentru redactarea documentelor de politică publică se recomandă realizarea a două tipuri de 
analiză: SWOT și PESTEL.  
 
SWOT 
Analiza SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats = Puncte tari  Puncte slabe 
Oportunităţi Ameninţări  – este formularea ştiinţifică a procesului de analiză utilizat la luarea 
unei decizii.  
Analiza SWOT este o tehnică ce poate fi utilizată pentru evaluarea unor produse, servicii sau 
organizaţii astfel încât să fie posibilă luarea unei decizii corecte privind ce mai bună strategie de 
dezvoltare. 
Analiza SWOT reprezintă o modalitate foarte bună de evaluare a stării generale a unei organizaţii 
astfel încât, să poată fi elaborat un plan de dezvoltare în care să se ţină cont de punctele tari ale 
acesteia, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunităţile apărute şi care să 
permită contracararea eventualelor ameninţări. 
  
Punctele tari 

 
Punctele tari (Strengths) – reprezintă factorii interni care sunt favorabili pentru atingerea 
obiectivului propus. 
Punctele tari se determină utilizând următoarele întrebări : 

● Care sunt avantajele comunității/produsului/organizației faţă de altele similare sau 
concurente? 

● Cu ce este mai bun ceea ce avem față de alte proiecte similare? 
● Ce puncte tari identifică alţii la noi? 

  
Punctele slabe 

 
Puncte slabe (Weaknesses) – reprezintă factorii interni care pot împiedica atingerea obiectivului 
propus. 
Punctele slabe se determină utilizând următoarele întrebări : 

● Ce poate fi îmbunătăţit ? 
● Ce trebuie evitat ? 
● Ce văd alţii ca puncte slabe ? 

  
Oportunităţile 

 
Oportunităţi (Opportunities) – reprezintă factorii externi care sunt favorabili pentru atingerea 
obiectivului propus. 
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Oportunităţile se determină utilizând următoarele întrebări : 

● Ce oportunităţi puteţi identifica? 
● Care sunt tendinţele de care sunteţi conştienţi? 

Ameninţările 

 
Ameninţări (Threats) – reprezintă factorii externi care pot împiedica atingerea obiectivului 
propus. 
Ameninţările se identifică utilizând următoarele întrebări : 

● Care sunt obstacolele întâmpinate? 
● Ce face competiţia? 
● Există posibilitatea schimbării legislaţiei, a standardelor sau a grupului țintă? 

Întrebările de mai sus sunt orientative, numărul acestora putând fi mult mai mare funcţie de 
domeniul sau schimbarea pentru care se efectuează analiza SWOT. 
  
 

 
PESTEL 
Atunci când se iniţiază un proiect de lege, o hotărâre, o strategie, când se face scanarea mediului 
înconjurător, deciziile sunt influenţate de aşa zişii factori PESTEL. 

● Factorii politici. Aceştia se referă la politicile guvernamentale care pot afecta proiectul, ca 
de exemplu: subvenţiile pentru tinerii agricultori, relaxarea fiscală sau austeritatea, 
modificarea unor impozite si taxe, susţinerea prin diverse forme ale familiilor tinere, etc. 

● Factorii economici. Aceştia includ ratele dobânzilor cu tendințele lor de modificare pe 
termen scurt, mediu şi lung, creşterea economică, inflaţia, ratele cursurilor de schimb (o 
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devalorizare a monedei locale încurajează exporturile şi viceversa), creșterea sau 
scăderea costurilor alimentelor de bază. 

● Factorii sociali. Structura demografică a populaţiei, întinerirea sau îmbătrânirea forţei de 
muncă, fenomenul de migrație a tinerilor către alte țări care le oferă condiții mai bune de 
viață, sunt factori care influenţează proiectul, iar aceştia se pot schimba foarte mult dacă 
în cauză este un proiect pe termen lung. 

● Factorii tehnologici. Noile tehnologii sunt in continuă schimbare şi cei care nu ţin pasul cu 
ele sunt rapid depăşiţi de cei care reuşesc să se adapteze, de multe ori “din mers”. Acum 
piaţa se mută pe online unde costurile de întreţinere (cele fixe) şi probabil şi evaziunea 
fiscală sunt total diferite de modelul clasic. Tinerii folosesc foarte mult mobilul, tablet și 
își iau informațiile din online, nevoi de a face plăți online și de a scuti timp 

● Factorii ecologici. Aceştia reprezintă schimbările climatice tot mai accelerate, care 
afectează în cea mai mare măsură calitatea vieții, produsele de consum, transporturile. 
Tot aici intră şi dorinţa tot mai mare de protejare a mediului înconjurător și cum ar putea 
schimbarea propusă prin proiectul nostru să susțină mediul. 

● Factorii legislativi. Modificările salariului minim este un bun exemplu dacă ne gândim la 
un proiect în care ne dorim să creștem angajabilitatea în rândul tinerilor și astfel ar fi mai 
atrași de salarii mai bune. Tot în această categorie de factori intră şi legislaţia cu privire la 
Garanția pentru tineret, sprijin pentru activități de tineret, centre de tineret la standarde 
europene susținute de stat. 
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3.4 Politica publică de la elaborare la implementare și evaluare 
 
Mai jos, toate etapele prin care trece o politică publică după analiza de nevoi și context: 
 
1. Elaborare document tip draft (context, nevoii, analiză, scop, direcții / domenii, obiective, 
măsuri, acțiuni, responsabili). Acesta este momentul când analizând toate documentele colectate 
până acum începem să scriem documentul care va fi propunerea de politică publică și la care de 
obicei contribuie mai multe persoane cu experiență și se asigură că sunt integrate toate punctele 
relevante pentru problematica descrisă.  
 
2. Consultarea prin care se verifică conținutul documentului, dacă este realist / agreat de părțile 
vizate. După elaborarea documentului ne asigurăm că toate părțile care sunt parte din proces, 
agreează textul și abordarea. 
 
3. Supunerea spre avizare de către autoritățile interesate în aplicarea documentului – înaintarea 
către consiliul local/ minister. Urmează o etapă în care înaintăm documentul pentru a lua avize 
pozitive și pentru a ne sigura de suportul tuturor celor interesați pentru următoarea etapă. 
 
4. Punerea documentului în consultare publică (minim 30 de zile). Chiar dacă am analizat și 
implicat un număr reprezentativ de persoane, ong-uri și instituții, este obligatorie o lună de 
consultare publică în care avem ca sarcină promovarea cât mai largă a propunerii pentru a ne 
asigura că cei care vor și pot să contribuie, o vor face, fie că este în favoarea propunerii sau nu.  
 
5. Adoptarea documentului poate fi realizată de către instituția unde este depusă și depinde de 
multe ori de proceduri interne și termene. Este bine să le cunoaștem în avans și să ne încadrăm 
în timpii propuși.  
 
6. Implementarea politicii publice depinde de mai mulți factori și aceștia ar trebui stipulați în 
document, cine este responsabil și de ce anume pentru a putea contribui în parteneriate alături 
de cei responsabili sau pentru a putea monitoriza procesul.  
 
7. Evaluarea politicii publice. În baza procesului de monitorizare și a indicatorilor propuși în 
document analizăm periodic rezultatele și modul în care acestea au fost obținute. Dacă observăm 
nereguli sau nerespectarea procedurilor adoptate și a acțiunilor propuse, ne adresăm celor 
responsabili, și după caz, reluăm anumite procese de consultare.  
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3.5 Cum se scrie o rezoluție de politici de tineret 
 
Înainte de a răspunde la cum, ar trebuie să abordăm alte patru întrebări: ce, cine, când și de ce? 
 
Ce este o rezoluție? Pe scurt, un document care conține o serie de probleme identificate la nivel 
social care sunt relevante pentru una sau mai multe categorii de tineri și propune soluții care pot 
să vină în întâmpinarea nevoilor acestor categorii. Rezoluția este doar un prim pas în care actorii 
cointeresați fac propuneri, pentru ca ea să se transforme sau să modifice o politică publică, ea 
trebuie să intre în proces de dezbatere publică și să fie aprobată sau acceptată de organismele 
responsabile pentru implementarea problemelor identificate. 
 
Cine scrie rezoluția? În principiu orice actor implicat și care poate fi afectat de problematica 
rezoluției. În cazul politicilor de tineret aceștia pot fi organizații neguvernamentale, partide 
politice, sindicate, patronate (în special organizațiile de tineret ale acestora) sau alte grupări 
civice, pentru a da câteva exemple. Cele mai multe rezoluții au autori multipli pentru că un 
document de politică publică presupune alinierea mai multor grupuri de interes care să ajungă la 
un consens sau să fie interesate pentru găsirea unei soluții de compromis. Pentru ca aceasta să 
aibă șanse cât mai mari de a intra pe agenda publică, reprezentativitatea celor care sunt implicați 
în scrierea și susținerea rezoluției este foarte importantă. 
 

 
foto credit pixbay.com 
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Când? Pentru ca o rezoluție să fie luată în considerare este important ca încadrarea în timp să fie 
relevantă. Astfel ea va avea sorți de izbândă dacă va fi elaborată atunci când problema abordată 
este una reală, stringentă și relevantă pentru o categorie largă de tineri sau are un impact social 
mare. În cazul în care rezoluția își propune să amendeze sau să atragă atenția asupra unei politici 
publice este important de luat în considerația care ar fi momentul cel mai potrivit (ex. dacă se 
inițiază o consultare publică să fie gata înainte ca aceasta să își încheie perioada de colectare a 
punctelor de vedere) 
 
De ce? Scopul final al oricărei rezoluții este ca aceasta să fie preluată într-o sau  să devină politică 
publică sau să dea feedback din partea celor vizați pentru o politică publică. Ideal ar fi ca toate 
sau un număr cât mai mare de soluții propuse să fie preluate. Pentru ca acest lucru să se întâmple 
este important ca ea să îndeplinească două condiții: 1) să răspundă unor nevoi cât mai clare și 
evidente și 2) să întrunească consens sau să răspundă intereselor unui număr cât mai mare de 
actori implicați. 
 
Cum? Mai jos găsiți un exemplu de rezoluție tip Model al Organizației Națiunilor Unite care are 
un format simplu dar și eficient și ușor de urmărit. Un astfel de model are următoarele elemente 
componente: introducere, preambul și propuneri operative. 
 
Paragraful de introducere conține numele și informații ale “sponsorilor” (actorii care inițiază 
rezoluția, cei care scriu efectiv rezoluția), semnatarii (care sunt, de fapt, alte instituții și organizații 
decât sponsorii ce sunt afectate sau interesate de temă sau de discuțiile în jurul ei, uneori pot fi 
cei către care se adresează pentru soluționare cei implicați în elaborarea rezoluției) și titlul sau 
tema abordată. 
 
Preambulul conține o serie de clauze de context cum ar fi, de exemplu, alte documente 
relevante, date, statistici etc prin care se evidențiază problema abordată și nevoia ei de a fi 
rezolvată. Din el ar trebuie să reiasă motivul pentru care este necesară rezoluția precum și ce alte 
măsuri sau politici conexe mai există. Astfel, preambulul poate fi format din fraze care vizează: 

- referințe la rezoluții, politici, strategii, legi, tratate sau convenții relevante pentru tema 
aflată în discuție 

- demersuri la nivel regional, național sau internațional realizate atât la nivel 
guvernamental, de autorități publice dar și din zona societății civile și a organizațiilor 
neguvernamentale 

- declarații ale unor persoane publice relevante  
- informații de context, fapte, statistici, cercetări, documente de impact cu privire la temă 

și importanța, impactul și semnificația lor. 
 
Pentru a da mai multă greutate, o serie de sintagme pot fi folosite precum:  afirmând, alarmați 
de, așteptând să,  în acord cu, conștienți de, convinși că,  încrezători că,  ținând cont de, profund 
conștienți, convinși, îngrijorați, preocupați etc, regretând că, subliniind etc) 
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Propunerile operative constau, de fapt, în o înșiruire de clauze “la liniuță” prin care sponsorii 
propun o serie de soluții la problema identificată pentru a răspunde cât mai bine nevoilor  
 
 
grupului țintă. În acest sens se recomandă să fie abordate soluțiile în concordanță cu fiecare  
propunere operativă, iar o serie de verbe active pot ajuta pentru elaborarea lor (cum ar fi: 
acceptă, afirmă, admite, amintește, aprobă, atrage atenția, autorizează, cheamă, condamnă, 
confirmă, consideră, declară, declamă, desemnează, exprimă, invită, încurajează, observă, 
proclamă, reafirmă,  recomandă, regretă, solicită, sprijină etc). 
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4. Vocea tinerilor și politicile de tineret 
 

4.1 O voce comună este o voce puternică 
Este important ca orice acțiune pe care o inițiați să susțină tinerii pentru a-și accesa drepturile 
într-un mod care încurajează participarea activă și începe cu tinerii și factorii de decizie. 
Încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi și critici, implicați în procese politice, și să se asigure 
că factorii de decizie sunt receptivi la situație tinerilor, necesită învățare, dezbatere și dialog 
pentru toți cei implicați. Orice modalitate prin care puteți expune tinerii și factorii de decizie cu 
privire la realitățile pe care nu le întâlnesc zi de zi și care încurajează o mai bună înțelegere a 
drepturilor  tinerilor și a realităților tineretului reprezintă un pas în direcția corectă. 
  
Următoarele idei pot avea, de asemenea, o relevanță semnificativă pentru factorii de decizie 
politică. Foarte des, luând măsuri și organizând inițiative sau proiecte necesită sprijin, fie 
instituțional, în natură sau financiar. Sprijinirea proiectelor de către societatea civilă și tineri 
pentru tineri s-au dovedit a fi o modalitate de succes de a atrage tinerii pentru a fi cetățeni activi. 
 
Înțelegerea diferitelor aspecte ale unei probleme este esențială pentru a planifica acțiuni 
eficiente. Prin urmare, înainte de a decide ce să faceți despre accesul tinerilor la drepturile lor, ar 
trebui să încercați mai întâi să înțelegeți situația tinerilor și a mediului social, politic și economic 
în care trăiesc. 
 
Cunoașterea este puterea și cunoașterea modului în care tinerilor li se refuză accesul la drepturi 
este punctul de plecare pentru acțiune. Puteți începe prin a gândi despre ce se întâmplă, 
reflectarea și identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii din cartierul tău: 
  
Identificați problemele specifice care afectează calitatea vieții pentru tinerii din cartierul în care 
locuiți. Din cunoștințele voastre din vecinătate, ați putea identifica problemele pe care le știți că 
fac viața dificilă pentru tineri, de exemplu accesul la locuințe, costul facilităților de agrement, 
accesul la tineret spații, lipsa de sănătate sexuală, educație relațională și servicii de sănătate 
prietenoase tinerilor, sau prejudecăți față de un grup minoritar anume; 
  
Vorbiți cu tinerii să identifice lucrurile pentru care sunt frustrați sau despre pasiunile lor. Fiți 
atenți la faptul că tinerii vor observa adesea și vor spune lucrurile că factorii de decizie nu vor sau 
nu pot. Identificați problemele care contează cel mai mult pentru tinerii din cartierul vostru; 
  
Implicați tinerii în identificarea și înțelegerea problemelor care îi afectează cel mai mult sau 
pentru care sunt motivați să se schimbe. Rețineți că poate dura mult timp și poate fi mult de efort  
pentru a face chiar și mici modificări la situația existentă. În mod similar cu procesul vostru, tinerii  
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cu care lucrați pot fi nevoiți să învețe mai multe despre anumite probleme și să le exploreze pe 
acestea dintr-o varietate de perspective înainte de a lua măsuri; Rămâneți realist, gestionați 
așteptările și clarificați-vă ceea ce ați considera a fi succesul; ați putea începe pur și simplu 
încercând să creșteți gradul de conștientizare cu privire la problemele cu care se confruntă tinerii. 
 

 
foto credit pixbay.com 

 
Este important să știți cine altcineva este afectat de problema pe care ați identificat-o, cine sunt 
factorii cheie de luare a deciziilor și care sunt celelalte părți interesate. Acest lucru vă va ajuta să 
identificați oportunități de colaborare sau oameni care pot avea diferite opinii: 
 

● să realizeze cartografierea părților interesate sau cartografierea comunităților. Aflați cine 
sunt actorii cheie, care este situația actuală și ceea ce fac acești actori în legătură cu 
situația; 

● vorbiți adulților și influencer-ilor cheie din cartierul dvs. despre situația dată. Aflați dacă 
sunt de acord ce spun tinerii și evaluați dacă aceștia ar putea contribui la acțiunile viitoare; 

● identificați diferitele segmente de public pe care doriți să le implicați în comunicare și 
folosiți  mesajul care va rezona cu ei. Este posibil să trebuiască să vă adaptați abordarea 
la diferite părți interesate pe care le-ați identificat, cum ar fi ceilalți tineri, politicieni locali, 
mass-media locală sau funcționari public. Poate că mesajele emoționale și personale vor 
rezona la anumite persoane, iar mesajele în care folosiți apoarte și statistici vor rezona la 
alte persoane. 
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4.2 Creați povestea 
 
Colectați dovezi, cum ar fi date și povești personale de la oamenii din cartierul tău pentru a 
înțelege situația. Ați putea: 

● să vorbiți cu tinerii, să faceți interviuri sau clipuri video descriind modul în care situația 
afectează viața lor. De exemplu, ați putea să faceți un interviu despre experiențele 
tinerilor de a încerca să acceseze locuințele sociale, asistența medicală sau experiențele 
lor în sistemul de educație. Ați putea organiza un sondaj pentru a colecta opiniile despre 
calitatea educației, locuințelor sau problemele de sănătate din România sau vecinătatea 
lor; 

● să accesați și să analizați datele și informațiile care sunt deținute de guvern și alte 
organizații. Pentru că de exemplu, pot exista deja date disponibile cu privire la rata 
șomajului în rândul tinerilor din cartierul vostru, numărul de crime violente care afectează 
tinerii sau numărul de tineri care sunt pe liste de așteptare pentru locuințe sociale. 
Compilați povestiri din ziare locale care vă vor ajuta să înțelegeți ce se întâmplă și 
colaborați cu alte organizații care lucrează în zona pe care vă decideți să vă concentrați; 

● analizați datele pe care le-ați colectat. Identificați cheia problemelor emergente. Dacă 
este posibil, încercați să identificați una sau două elemente-cheie sau idei care ar putea 
contribui la îmbunătățirea situației.  

4.3 Decideți un plan de acțiune 
 
Cu o bună înțelegere a situației, puteți decide cu privire la cel mai bun mod de acțiune. În general, 
un activism bun necesită o planificare bună. O sesiune de planificare în grup vă va ajuta să vă 
concentrați asupra exact ceea ce doriți să faceți, și care este cel mai bun mod de a obține 
rezultatele. Pentru obiective mai ambițioase, aceasta este, probabil, o primă mișcare 
recomandabilă, deoarece o acțiune care nu atinge rezultatele dorite poate fi descurajatoare. 
  
Încercați să lucrați prin cele patru etape de mai jos din cadrul grupului dvs.: 

● aflați care e starea de fapt: faceți un SWOT (Puncte forte, Puncte slabe, oportunități și 
amenințări) pentru analiza dvs. grup 

● decideți problema pe care doriți să o abordați și rezultatele pe care doriți să o atingeți 
● gândiți-vă la cel mai bun mod în care puteți să-l abordați, având în vedere resurse din 

grupul vostru 
● treceți la acțiune! 
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4.4 Luați măsuri 
  
Prin acțiune, înțelegem ceva dincolo de o activitate "formală" și ceva care probabil include o  
comunitate mai largă decât grupul însuși. Acțiunea este concepută pentru a produce un rezultat 
care este valoros, nu numai din punct de vedere educațional, ci și dincolo. Acțiunile pe care le-ați 
planificat ar putea fi concepute pentru a sprijini persoanele afectate de situație, sporesc 
cunoștințele tinerilor despre situație, sau de fapt ajută la schimbarea situației în sine. 
  
Deși este util pentru tineri să-și inițieze propriile acțiuni, pot fi de asemenea beneficii în luarea de 
măsuri ca parte a unei acțiuni sau mișcare mai mare sau câștigând experiență prin colaborarea 
cu alții organizații. 
  
Din cartografia părților interesate pe care le-ați asumat, puteți identifica organizații, atât ONG-
uri "profesionale", cât și mișcări spontane la nivel local, implicate în munca pentru drepturile 
sociale. Unele dintre acestea ar putea funcționa în cartierul local sau puteți desfășura campanii 
în care voi sau tinerii să fiți implicați. 
  
Amintiți-vă că o organizație nu se poate referi întotdeauna la ea să lucreze cu "drepturi sociale". 
Cu toate acestea, o organizație care are activiăți privind lipsa de adăpost, sărăcia în rândul 
copiilor, violența domestică, rasismul și violența, nediscriminarea sau multe alte chestiuni care, 
bineînțeles, poate fi încadrată la drepturile sociale, indiferent dacă este sau nu exprimată în mod 
explicit. 

4.5 Sprijiniți tinerii care au nevoie 
Mulți tineri și grupuri de tineri sunt activi în asistență directă pentru persoanele cărora li s-a 
refuzat accesul la acestea drepturile sociale. Prin punerea la aceeași masă a celor care întâmpină 
dificultăți, ascultând problemele lor sau prin furnizarea unei companii sau a unei conversații, 
tinerii pot schimba în mod direct viața persoanelor care au refuzat accesul la drepturile lor 
sociale. Fiind mai conștienți de eșecuri și observând de autoritățile locale, regionale sau naționale 
îi pot pune, de asemenea, într-o o poziție mai puternica de a face lobby pe cei responsabili sau 
de a aduce eșecul pe agenda publică prin contactarea mass-media.  
 
În acest sens ați putea: 

● implica tinerii în activități de voluntariat. De exemplu, voi sau tinerii cu care lucrați ați 
putea merge voluntar la un adăpost pentru tineri fără adăpost, cu un ONG local sau 
caritate, sau să desfășoare activități sportive și de agrement pentru alți tineri sau 
persoanele din vecinătate 

● implica tinerii în activități de strângere de fonduri. De exemplu, voi sau tinerii cu care 
lucrați ați putea organiza activități pentru a strânge bani pentru a ajuta la nivel local 
organizațiile care lucrează pentru a îmbunătăți situația oamenilor în cartierul vostru. 
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Tinerii pot fi educatori excelenți și sunt deseori mai eficienți în convingerea altor persoane pentru 
a fi parte la o cauză sau la schimbarea atitudinilor, în special atunci când publicul este propriul 
grup de egali. Explicarea unei probleme altora va ajuta, de asemenea, tinerii să își clarifice 
pozițiile și să câștige mai multă încredere. Ați putea pregăti tinerii pentru a acționa ca educatori 
de la egal la egal. De exemplu, voi sau tinerii cu care lucrați ar putea fi implicați în sesiuni de 
formare care le ridică gradul de conștientizare cu privire la tipuri de inegalități sau sănătatea 
sexuală și reproductivă, astfel încât să poată să sporească gradul de conștientizare a acestor 
probleme în rândul altor tineri din comunitatea locală. 
 

 
foto credit pixbay.com 

4.6 Decideți relevanța unei campanii de advocacy  
 
Schimbarea politicii - fie la nivel internațional, național sau local nivel - apare ca rezultat a mai 
multor momente de presiune, deseori unul după altul, din diferite surse. Uneori cea mai bună 
modalitate de a exercita presiuni asupra reprezentanților aleși este prin cooperare și prin 
încercarea de a-i face să înțeleagă pe acești reprezentanți argumentele voastre. Uneori protestul 
sau presiunea pot avea efecte imediate. În general, politicile sunt modificate ca urmare a 
influențelor provenind din mai multe direcții, atât în colaborare, cât și în colaborare conflictuală. 
 
Sprijiniți tinerii pentru a-și comunica experiențele, organizați întâlniri publice sau organizați-i în 
jurul unei campanii clare, aceste lucruri pot ajuta la creșterea gradului de conștientizare a 
problemelor pe care doriți să le abordați.  
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Cele mai reușite întâlniri, campanii sau activități de lobby au o viziune clară, mesaj simplu, 
memorabil și coerent. Este esențial ca acest lucru să fie în campania voastră și să avei o intenție 
strategică clară, deci să fie clar despre ce anume doriți să atingeți: de exemplu, ați putea încerca 
să vă ridicați gradul de conștientizare sau să influențați schimbarea opiniilor, atitudinilor sau a 
unei decizii specifice. Asigurați-vă că factorii de decizie cheie și părțile interesate aud experiențele 
tinerilor cărora li se refuză accesul la serviciile lor sociale, drepturi, dar și povestiri de succes!  
 
Storytelling-ul (arta povestirii) este un instrument puternic pentru a răspunde mesajului 
drepturilor centrate pe tineret. Spuneți povestea activităților voastre locale sau experiențele 
tinerilor cărora li se refuză accesul la drepturile lor, prin folosirea serviciilor sociale media, precum 
și alte forme de comunicare. Aceste povești ar trebui să fie îndreptate către factorii de decizie 
politică, furnizorii de fonduri și, cel mai important, către comunitatea locală.  
 
De exemplu, ați putea: 

● să lucrați cu tinerii pentru a informa și educa cheia factorii de decizie în ceea ce privește 
experiența tinerilor în accesul la educație, ocuparea forței de muncă, locuințe, sănătate, 
petrecerea timpului liber, etc 

● să organizați întâlniri publice în care tinerii sunt invitați pentru a vorbi despre experiențele 
lor. Aceste întâlniri ar putea permite tinerilor să discute despre experiențele lor celor aleși 
reprezentanți și funcționari publici; 

● să lucrați cu tinerii pentru a produce videoclipuri scurte sau fotografii pentru a crește 
gradul de conștientizare cu privire la problemele cu care se confruntă și le comunicați prin 
intermediul rețelelor sociale; 

● să organizați acțiuni publice pașnice, cum ar fi teatrul de stradă, un marș de protest, 
petiții, care au drept scop ridicarea gradului de conștientizare, atragerea altora la cauză, 
obținerea atenției mass-media și să arate politicienilor sau celor de la putere că oamenii 
au viziunea. Dacă vă gândiți la o acțiune publică, țineți minte importanța de a face ceva 
care să atragă atenție: faceți-i pe oameni să râdă sau să de holbeze; ați putea dori chiar 
să încercați să îi șocați, atâta vreme cât mai multă lume va afla de cauza pentru care 
lucrați. 
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5. Metode de consultare și participarea publică  
 
 
Principalele metode descrise în acest material folosite în special în activități pentru culegere de 
date, analiză de nevoie sau consultare sunt: Appreciative Inquiry, biblioteca vie, Barcamp, 
cafeneau publică, dezbaterile, expoziția vie, Future Search, NeConferință (Unconference), Open 
Space Technology (tehnologia spațiului deschis), PhotoVoice, teatru forum. 
  
Mai jos, o scurta descrierea a acestora. O parte pun foarte mult accent pe implicare activă, altele 
pe reflecție sau proiecție însă toate sunt abordate din prisma învățării experiențiale (care 
presupune un proces în patru etape în care treci experimentare, reflecție, proiecție și practică) și 
activează toate stilurile de învățare (fie că sunt definite ca activ, reflexiv, teoretic, pragmatic fie 
ca vizual, auditiv sau kinestezic). În procesele de consultare și elaborarea de politici publice sau 
facilitare se folosesc de obicei un mix cu activități din aceste metode. 
 

 
foto credit pixbay.com 

 
 
Descriere metode folosite sunt (unele denumiri sunt doar în engleză întrucât nu au un 
corespondent în limba română care să surprindă corect conceptul): 
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Appreciative Inquiry – metodă care are ca scop dezvoltarea unui sistem, organizație sau 
comunitate prin o serie de întrebări care urmăresc abilități de înțelegere, anticipare și întărire a 
potențialului acestora de o manieră pozitivă precum și prin angajarea resurselor, energiilor și 
oamenilor din acest sistem. În urma unei reflecții aprofundate reiese un plan de acțiune 
structurat. 
  
Biblioteca Vie - proces construit pentru a sparge stereotipurile și a diminua discriminarea prin 
punerea publicului față în față cu persoane "cărți vii "care sunt reprezentative pentru acele 
stereotipuri (ex. gay, romi, polițiști etc). "Cărție" pot fi împrumutate ca într-o bibliotecă publică 
pentru o perioadă limitată cu scopul de a descoperi omul din spatele coperții. 
  
Barcamp – un tip particular de NeConferință (vezi mai jos) cu ateliere deschise propuse de 
participanți pentru care încep pregătirile în avans prin intermediul noilor tehnologii de 
comunicare. 
  
Cafeneau publică (World Coffee) – discuție structurată care se bazează pe inteligența colectivă 
a grupului în care participanții discută teme variate după care se mută de la o masă la alte în 
funcție de interes și nevoie. La finalul procesului informația relevante este colectată de către 
grup. 
  
Dezbateri – discuție strucutrate între două echipe care susțin pro sau contra un subiect. Există 
mai multe formaturi de dezbateri în care numărul de membri și dinamica din echipe diferă, dar 
întotdeauna există o serie de reguli care trebuie urmate, discursuri alternative ale echipelor și un 
focus pe argumentare. 
  
Expoziția vie - o expoziție în spații publice (de obicei pe stradă, în piață, parcuri sau alte spații 
deschise) în care exponatele sunt reprezentate de oameni care transmit un mesaje către cetățenii 
din zonă. Cei din urmă sunt implicați în conversații și/sau li se oferă mesaje creative, uneori pot 
decide să devină la rândul lor exponate.  
  
Future search – de obicei un eveniment de planificare strategică de trei zile care are scopul de a 
găsi soluții prin cooperare la situații complexe, inclusiv din cele care conțin un grad mare de 
incertitudine și/sau conflict. De obicei are cinci etape precum Trecutul, Prezentul, Viitorul, 
Elementele Comune și Planul de Acțiune iar scopul este acela de a găsi o soluție care 
responsabilizează persoanele implicate în a face propuneri și a își asuma îndeplinirea lor. 
  
NeConferință (Unconference) – eveniment cu o structură relaxată care se concentrează pe 
schimbul efectiv de informații și idei între participanți. Este o variație a OST (open space 
technology, vezi mai jos) iar temele sunt propuse de către participanți. Sunt extrem de eficiente 
atunci când participanții dețin un nivel larg de cunoștințe și experiză în ceea ce privește tema 
aleasă. 
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Open Space Technology (tehnologia spațiului deschis) - un eveniment în care participanții se 
auto-organizează asumându-și atât roluri de facilitatori/moderatori sau de simpli contributori la 
conversații. În cadrul unei teme prestabilite, oricine poate propune o temă pe care să o dezvolte 
într-un spațiu și interval de timp. Temele sunt discutate în paralel iar participanților li se permite 
să meargă de la temă la alte în funcție de interesul și capacitatea lor de a contribui. 
  
PhotoVoice – metodă vizuală care permite transmiterea unor mesaje puternice cu privire o 
problemele unei comunități prin realizarea de fotografii și asocierea unui scurt text revelatoriu. 
Procesul este facilitate iar la final se organizează un vernisaj//expoziție. Este foarte eficientă în 
special atunci când se lucrează cu persoane care au dificulțăți în a se exprima în public (exemplu 
persoane din categorii defavorizate) și le dă posibilitatea de a avea o voce puternică printr-un 
mesaj vizual. 
  
Teatru forum - metodă performativă în care amatori creează și joacă o piesă scurtă în câteva acte 
care surprind un act de opresiune. Facilitatorul (care se numește joker) ghidează spectatorii astfel 
încât aceștia să devină spectACTORI în momentul în care piesa se reia și sunt invitați să intervină 
pentru a găsi o soluție la problema expusă. Intervenția poate fi exclusiv prin înlocuirea unui 
personaj iar soluția propusă poate fi acceptată sau nu de către public care se transforma într-un 
forum de decizie. Ideea principală este aceea de a sparge cercul opresiunii în care cel opresat 
devine mai devreme sau mai târziu opresor pentru alte persoane. Teatru forum face parte din 
Teatrul celor Opresați prin care a fost dezvoltată o alta metodă numită Teatru Legislativ cu care 
Augusto Boal, inițiatorul acestei categorii de teatru, și oamenii din comunitate au schimbat 
câteva legi în anii ‘70 în Brazilia.  
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6. Advocacy 
 

6.1 Întrebări cheie 
 
Advocacy este efortul organizat de a schimba legi, politici, programe guvernamentale, credinţe. 
Ca o definiţie generală, advocacy reprezintă procesul prin care cetăţenii organizaţi influenţează 
factorii de putere să ia o decizie pe un subiect de interes public. 
Idea principală este acea că oamenii preiau din puterea instituţiilor şi devin conştienţi de forţa 
unei comunităţi unite. 
O campanie de advocacy porneşte în mod evident de la o problemă şi îşi asumă o cauză. Spre 
exemplu, problema poate fi numărul foarte mare de cazuri de violenţă domestică din România, 
iar cauza pentru care milităm: adoptarea unei legi care să prevadă sancţiuni mai aspre. 

Pentru a identifica mai uşor stakeholderii (factorii interesaţi), cel mai simplu este să răspundeţi 
la câteva întrebări : 

● Cine are puterea de decizie? 
● Pe ei cine îi poate influenţa? 
● Cine este afectat de problemă? 
● Cui îi mai pasă de cauza noastră? 
● Cine va fi mulţumit dacă vom câştiga? 
● Cine are de pierdut dacă se rezolvă problema? 

 
foto credit pixbay.com 
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Următoarea etapă în cadrul strategiei este reprezentată de stabilirea tacticilor. Tacticile sunt de 
fapt activităţile pe care le organizăm, împreună cu aliaţii şi susţinătorii pentru a determina ţintele 
să ia deciziile pe care le dorim. 
Iată câteva exemple de tactici: 

● Campanie de petiţii 
● Evenimente media 
● Dezbateri publice, mese rotunde 
● Sesiuni de responsabilizare 
● Proteste 
● Marşuri 
● Flashmob: este o alternativă la marşul de protest  poate genera o reacţie rapidă şi vizibilă 
● Cafeneaua publică este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii 

creative 
● Photo voice: oamenilor cu cea mai redusă influenţă li se oferă o camera foto cu ajutorul 

căreia imortalizează imagini relevante pentru tema abordată. Fotografiile sunt prezentate 
în grupuri mici şi se dezvoltă mesaje şi soluţii care urmează a fi transmise decidenţilor. 
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6.2 Pași ce pot fi urmați în cadrul unei campanii de advocacy 
 

● Formularea clară a scopului și obiectivelor campaniei 
● Comunicarea externă prin mesaje clare, ce conțin cuvinte cheie 
● Definirea punctelor tari și a punctelor slabe 
● Comunicarea valorilor ce sunt susținute de campanie 
● Identificarea părților interesate și a pașiilor ce vor fi urmați 

 
IPPF’s Western Hemisphere Region a dezvoltat un model care poate fi de ajutor atunci când vreți 
să abordați diferiți stakeholderi pentru campania de advocacy. 
  
Prima etapă presupune să creați o hartă a stakeholderilor interesați de subiect, ținând cont de 
câteva aspect: 
·      Nivelul lor de influență – autoritatea persoanei de a lua decizii care vor avea un impact pentru 
îndeplinirea obiectivelor campaniei de advocacy 
·      Poziția lor cu privire la scopul campaniei de advocacy – dacă persoana este în favoarea 
împotriva sau neutră scopului campaniei de advocacy. 
·     Nivelul de interes cu privire la schimbarea expusă în campania de advocacy – disponibilitatea 
persoanei de a se angaja pentru un posibil success sau eșec al eforturilor depuse în campania de 
advocacy. 
 
O data ce aveți harta stakeholderilor, puteți începe să vă gândiți ce tip de abordare va fi mai 
eficientă cu fiecare dintre ei. 
• A convinge. Dacă stakeholderul este interesat, dar este doar puțin de acord cu poziția ta, atunci 
ar trebui să încerci să îl convingi prin argumente și arătând că scopul campaniei de advocacy este 
o soluție potrivită. 
• A persuada. Dacă stakeholderul este în favoarea schimbării propuse de tine, dar are un interes 
mic sau mediu ar trebui să îl convingi demonstrându-i că ești susținut de alți stakeholder 
relevanți, inculzând factori de decizie, grupuri interesate sau lideri de opinie publică. 
• A neutraliza. Dacă stakeholderul este total împotriva schimbării propuse de tine și are un interes 
deosebit pentru subiect, trebuie să neutralizezi influența lui. Poate fi un proces destul de delicat 
și este recomandat să eviți practice care nu sunt etice. Neutralizarea este importantă dar nu este 
focusul în campania de advocacy pentru că ar fi mai degrabă reactive și nu proactivă.    
• A monitoriza. Dacă stakeholderul este împotriva poziției tale dar manifestă un interes mic în 
favoarea problemei prezentate în campanie, ar trebui să monitorizezi systematic în cazul în care 
își vor schimba părerea într-un fel sau altul.   
• A angaja. Dacă stakeholderul este în favoarea poziției tale și are iun interes sporit pentru 
problema prezentată, ar trebui să încerci să îi incluzi în campania de advocacy ca parteneri. 
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6.3 Câteva sfaturi de urmat pentru o campanie de advocacy 
 
Mereu când vrei să aduci o schimbare, atenție să asiguri o pregătire temeinică și o planificare pe 
măsură. 
  
1.Cunoaște foarte bine organizația și resursele tale, cât și modul în care ceilalți membri privesc 
problema pe care o persoană sau un grup din organizație vor să o abordeze. Dacă sunt ezitări sau 
neînțelegeri, acestea se vor vedea. 
 
2.Acționează fără teamă. Cele mai sensibile problem sunt și cele care au nevoie de schimbare 
urgentă de obicei. 
  
3.Trebuie să cunoști în ce privință poți accepta un compromis și ce este ne-negociabil. 
  
4.Încearcă să îți faci aliați care au o voce puternică. Asigura-te de suportul celor care sunt de 
acord cu poziția ta. Cu cât vor fi mai mulți oameni care vor discuta mai despre o problemă, mai 
tare, cu atât vocile vor fi mai convingătoare și mai puternice pentru schimbare. 
  
5.Dezvoltă trei puncte pe care vrei să le afirmi, menține limbajul simplu folosește declarații 
concrete și pozitiv. 
 
 

 
foto credit pixbay.com 
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6.Dacă dorești schimbarea, atunci punctează cât mai clar cum arată schimbarea și de ce ar 
funcționa. Asigură-te că vei avea argumente solide. 
  
7.Ascultă și ia în considerare vocile opoziției în problema pe care o expui. Citește materialele 
opoziției , fii la curent cu buletinele lor informative ca să nu fii prins cu garda jos. 
  
8.Combate miturile cu fapte. 
  
9.Poți să pui întrebări dificile. De exemplu: “Dacă ești împotriva parcurilor de petrecere a timpului 
liber al tinerilor pentru că acestea ar putea lua din spațiul de parcare a mașinilor atunci de ce nu 
ești activ implicat în găsirea de soluții pentru parcări?” 
  
10. Alege-ți “bătăliile”. Să nu îți petreci tot timpul răspunzând opoziției, acest obicei le poate 
aduce lor mai multă vizibilitate de cât ar trebui. 
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7. Exemple practice 
(preluate de pe site-ul www.ce-re.ro/g3p/ - câștigători ai edițiilor Galei Participării Publice) 
 

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) - campanie pentru manuale gratuite 
În vara anului 2015, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a constat că Ministerul Educației și 
Cercetării Științifce (MECȘ) interpreta în mod abuziv Legea Educației și Constituția României de 
cel puțin patru ani. La acea vreme, elevii de liceu din clasele a XI-a și a XII-a din toată țara erau 
nevoiți să-și cumpere singuri manualele, întrucât reprezentanții ministerului considerau că 
promovarea celor zece clase minime obligatorii se făcea pe propria răspundere și cheltuială. O 
cheltuială, de circa 200 lei anual pentru fiecare elev, nu era chiar neglijabilă. Tot analizele AEC au 
arătat că, pentru circa 1,2 milioane de elevi, articolul 69 din Legea Educației, privind dreptul 
elevilor din învățământul liceal superior de stat la manuale școlare gratuite nu era decât un alt 
drept încălcat. Alături de Consiliul Național al Elevilor, Asociația a început primele negocieri și 
discuții cu MECȘ încă din luna august. Victoria a fost parțială, Guvernul asumându-și, în luna 
septembrie, prin Hotărâre de Guvern, să deconteze parțial manualele elevilor de clasa a XI-a și a 
XII-a, în limita a 55 de lei pe an. Elevii din Constanța au readus subiectul gratuității integrale, 
câteva luni mai târziu, cu noua conducere a Ministerului Educației. Toate negocierile cu ministerul 
au eșuat și au culminat, în ianuarie 2016, cu o poziție ofcială a instituției care nega dreptul elevilor 
la manuale gratuite. Pentru că MECȘ era imun la interpelările parlamentarilor și nici nu a fost 
impresionat de faptul că fusese sesizat inclusiv Avocatului Poporului, în februarie 2016, AEC a 
chemat ministerul în judecată. Au urmat câteva luni de tatonări, în care ministerul comunica în 
două registre diferite. Public și ofcial, comunica faptul că rămâne ferm pe poziții și că nu acceptă 
revendicările AEC, dar informal, le dădea asigurări că încearcă să rezolve problema gratuității 
manualelor. În vara lui 2016, Curtea de Apel Constanța a reușit totuși să aducă puțină ordine în 
gândurile și comunicarea Ministerului Educației. Instanța de judecată le-a dat dreptate elevilor 
din Constanța și a constatat de drept că ministerul a făcut abuz de putere în interpretarea Legii 
Educației. În august 2016, Ministerul Educației anunța ofcial că terminase negocierile cu editurile 
și că, în anul școlar 2016 – 2017, elevii de clasa a XI-a și a XII-a vor avea manuale gratuite. Această 
măsură a costat doar 30 de milioane de lei și a avut un impact pozitiv asupra a 350.000 de elevi 
din toată țara.  
 
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a dezvoltat o strategie pentru tinerii din județul 
Timiș 
În 2016, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și-a propus să dezvolte o strategie pentru 
tineri. Echipa FITT a mers înspre tineri și le-a ascultat nevoile reale cu care se confruntă zi de zi. 
Prin intermediul acestei inițiative, FITT nu și-a propus doar să realizeze strategia județeană de 
tineret, ci să și crească capacitatea tinerilor să intre în dialog cu autoritățile publice. Pentru a avea 
o imagine cât mai detaliată și relevantă, FITT a căutat tineri din medii sociale diferite, cu probleme 
variate. În felul acesta, strategia nu a fost concentrată doar pe mediul urban și a putut integra 
acțiuni și soluții adaptate și tinerilor din mediul rural sau din urbanul mic.  

http://www.ce-re.ro/g3p/
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Astfel, peste 1200 de tineri din Timișoara și alte 12 localități învecinate au fost incluși în acest 
proces colectiv de planifcare a prezentului și viitorului lor. Oragnizația a mai făcut un pas înspre 
tineri și a selectat 60 dintre aceștia pentru a-i iniția în tainele dialogului structurat și al participării 
publice. FITT a considerat necesar nu doar ca strategia de tineret să existe, ci să existe și tineri 
care participă în luarea deciziilor care îi privesc și care au inițiative în comunitățile rurale și 
urbane. Pe lângă activitățile gândite „pentru tineri”, în proiect au avut loc și acțiuni în care 
instituțiile locale și centrale au avut ocazia să lucreze „cu tineri”. În cadrul proiectului a fost 
organizată și o conferință națională a dialogului structurat la care au luat parte 100 de tineri din 
toată țara, dar și reprezentanți ai principalelor instituții care ar trebui să vegheze asupra Strategiei 
pentru Tineret. Tinerii participanți au putut analiza modul în care se realizează dialog structurat 
în comunitatea lor și la nivel european și chiar au formulat propuneri pentru Grupul Național de 
Lucru pe Dialog Structurat și pentru delegația României la Conferința Europeană de Tineret din 
Malta.  
  

● Asociația Elevilor din Constanța, pentru campania „Bursele pentru elevi, cerute în 
instanță”: alocarea bugetului necesar pentru acordarea burselor de merit, sociale şi de 
studiu pentru 10.000 de elevi din Constanţa; 
 

● Asociația Elevilor din Bacău, pentru campania „Lăsați-ne să batem mingea!": accesul 
elevilor şi studenţilor pe terenurile de sport ce aparţin şcolilor şi liceelor din oraş, după 
terminarea orelor de curs; 

 
● Asociația Elevilor din Constanța, pentru campania „Reduceri la abonamente. Elevii își cer 

drepturile!”: au determinat primăria să reducă costul pentru transportul în comun al 
elevilor; 

 
● Georgiana Marcu, pentru campania „Transport mai bun pentru cetățenii din satul 

Pleașa”: uşurarea condiţiilor de transport în comun pentru locuitorii satului Pleaşa din jud. 
Prahova; 

 
● Asociaţia pentru Dezvoltare Activă pentru campania „Zilele Parcului Gherăieşti 2”: 

reabilitarea şi dezvoltarea parcului Gherăieşti din Bacău; 
 
 
 
 
 
 
 
 


