
 

 

Propunerile Grupului Consultativ pentru Dezvoltarea Politicilor de 

Tineret la Nivel Judetean 

 

Tineretul, ca social grup distinct, reprezinta cea mai dinamica categorie, 

care se implica din ce in ce mai activ in propria dezvoltare, devenind o adevarata 

resursa pentru ceilalti membrii ai comunitatii. Adaptandu-se cel mai usor la 

evolutia societatii, rolul tinerilor se schimba constant, procesul ne mai fiind unul 

liniar, ci orientat spre diverse directii si responsabilitati, de la elev si copil, la 

voluntar, angajat sau reprezentant al diverselor grupuri de interese. 

Pentru a analiza si raspunde la nevoile tinerilor din judetul Ialomita, 

membrii Grupului Consultativ pentru Dezvoltarea Politicilor de Tineret la Nivel 

Judetean si-au asumat rolul de voce a tinerilor in fata autoritatilor si 

responsabilitatea pe care aceasta pozitie o implica. Astfel, acestia au realizat un 

sondaj in randul tinerilor din judet si au identificat o serie de nevoi recurente ale 

acestora, pentru care va propunem urmatoarele solutii spre analiza si va 

solicitam luarea masurilor aferente. 

  

Educatia formala si nonformala 

• Sustinerea, incepand cu semestrul viitor, a orelor de dirigentie in scopul in 

care acestea au fost programate si nu pentru recuperarea altor materii si 

asigurarea accesului consilierilor scolari la aceste ore, pentru facilitarea 

activitatilor de preventie si identificare a posibilelor cazuri de 

comportament antisocial in scoala. De asemenea, acest proces ar trebui sa 

includa incurajarea elevilor sa constientizeze propriile nevoi in acest sens 

si sa apeleze la consilierul scolar pentru posibilitatea solutionarii situatiilor 

conflictuale. 



• Implementarea unui proiect de tipul „O zi dupa gratii” de catre toate 

unitatile scolare din judet, care sa implice activitati regulate, incepand cu 

anul scolar viitor, si care sa permita, prin exemplul oferit de catre 

persoanele retinute, o constientizare a tinerilor cu privire la implicatiile pe 

care comportamentul lor inadecvat il poate avea. 

• Pregatirea a cel putin doi profesori din fiecare unitate de invatamant ca 

formatori in domeniul metodelor non-formale pana la inceputul 

urmatorului an scolar, care sa transmita mai departe colegilor lor aceste 

competente, in vederea aplicarii lor in activitatea educationala si 

incurajarea profesorilor sa organizeze si sa se implice in activitati de 

voluntariat, alaturi de elevi, astfel incat sa redefineasca in sens pozitiv 

perspectiva elevilor asupra scolii si sa stimuleze interesul acestora pentru 

participarea activa la ore. 

• Cooperarea permanenta a institutiilor scolare cu ONG-uri si alte structuri 

adresate tinerilor, in vederea organizarii de proiecte de educatie non-

formala si recunoasterea, la nivel scolar, a exemplelor de bune practici in 

acest sens, pentru a incuraja si ceilalti profesori si elevi sa se implice si a 

castiga increderea parintilor in acest tip de activitati si rezultatele sale. 

 

Angajabilitate si antreprenoriat 

 

• Facilitatea organizarii unor programe regulate de internship pentru tineri in 

institutii si companii din judetul Ialomita, pentru a permite interactiunea 

acestora cu piata muncii inainte de angajarea lor efectiva si acumularea de 

experienta de munca. 

• Infiintarea, pana la sfarsitul anului 2013, a unui centru dedicat tinerilor, 

care sa permita organizarea de activitati de/pentru acestia, in domenii 

diverse, precum sportiv, cultural, educational etc. si sa permita 

dezvoltarea personala a tinerilor si acumularea de noi competente. 

• Organizarea, pe parcursul anului viitor, de cursuri de antreprenoriat si 

scriere de cereri de finantare/management de proiecte europene pentru 

tineri si facilitarea intalnirii acestora cu oameni de afaceri dornici sa 



investeasca in implementarea ideilor tinerilor, astfel incat sa fie stimulata 

infiintarea de noi afaceri de catre acestia. 

• Realizarea/suplimentarea fondului de burse si alte tipuri de fonduri (grant-

uri) alocate anual pentru tineri, in vederea accesului mai facil al acestora 

la programe de formare si dezvoltare profesionala, indiferent de situatia 

financiara cu care se confrunta. 

 

Relatia cu ceilalti 

 

• Organizarea, incepand cu anul viitor, a unor intalniri periodice ale 

autoritatilor cu reprezentantii tinerilor, pentru a permite furnizarea directa 

a informatiilor din randul acestora, privitoare la interesele si nevoile pe 

care acestia le resimt si evaluarea progresului facut de ambele parti pentru 

a raspunde nevoilor identificare anterior.  

• Implementarea unui sistem de comunicare permanenta a autoritatilor cu 

reprezentantii tinerilor si invers, pentru a facilita transmiterea informatiei 

din partea autoritatilor catre tineri si tinerilor catre autoritati, astfel incat 

sa fie scurtat timpul de reactie la aceste comunicari. 

• Sprijinirea tinerilor nevoiasi sau facilitarea sprijinirii acestora, prin 

organizarea unor proiecte de tipul „adopta un tanar”, care sa se 

desfasoare regulat pe parcursul unui an. Astfel, vor fi identificare nevoile 

acestora si se va raspunde concret, caz cu caz, la solutionarea lor. 

• Amenajarea parcurilor astfel incat sa permita instalarea de aparate pentru 

activitati sportive si organizarea de competitii sportive, in cooperare cu 

autoritatile, care sa permita tinerilor sa interactioneze cu celelalte categorii 

sociale si sa promoveze o mai buna relationare a acestora. 

 


