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Partea I – context general 
 
Strategia de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse reprezintă un cadru comun 
pentru eforturile şi acţiunile realizate de către Comisia Europeană, Statele Membre, 
Agenţiile Naţionale şi Agenţia Executivă, eforturi şi acţiuni care trebuie să fie 
efectuate în conformitate cu temeiul juridic pentru a include tinerii cu oportunităţi
reduse în programul Tineret în Acţiune şi de a utiliza astfel acest program ca un 
instrument pentru includerea tuturor în societate. 

Strategia europeană de includere a programului Tineret în Acţiune, realizată pentru 
perioada 2007 – 2013, se bazează pe două obiective convergente: 

1. să asigure accesibilitatea programului Tineret în Acţiune pentru tinerii cu 
oportunităţi reduse (atât pentru cei organizaţi formal  în organizaţii de tineret, consilii 
de tineret  etc, precum şi cei care nu sunt organizaţi în mod formal);  

2.  să stimuleze utilizarea programului Tineret în Acţiune, ca instrument de sporire a 
includerii sociale, a cetăţeniei active şi şanselor de angajare a tinerilor cu oportunităţi
reduse şi de a contribui astfel la coeziunea socială în general. 
 

Contextul european 
Parlamentul European prin Decizia 1719 a adoptat pe data de 15 noiembrie 2006 
programul Tineret în Acţiune.  Programul sprijină activităţile de învăţare non-formală
pentru tineri cu vârste între 15 şi 28 de ani  (şi, în anumite cazuri, de la 13 la 30 de 
ani), punând un accent puternic pe includerea tinerilor cu oportunităţi reduse. 
Obiectivele generale ale programului trebuie să contribuie la dezvoltarea politicilor 
Uniunii Europene, în special cu privire la recunoaşterea culturală, multiculturală şi
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diversitatea lingvistică în Europa, la încurajarea coeziunii sociale şi combaterea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, şi cu privire la dezvoltarea durabilă.
Obiectivele specifice includ: 

• promovarea valorilor fundamentale ale UE în rândul tinerilor, în special cele legate 
de demnitatea umană, egalitate, respectarea drepturilor omului, toleranţă şi
nediscriminare; 
• facilitarea participării la program a tinerilor cu oportunitati reduse, inclusiv a 
tinerilor cu handicap;  
• asigurarea că principiul de egalitate între bărbaţi şi femei este respectat la 
participarea în program şi că egalitatea de gen este încurajată în acţiuni; 
• contributia la îmbunătăţirea nivelului de informare pentru tineri, acordând o 
deosebită atenţie asupra accesului tinerilor cu handicap; 
• facilitarea recunoaşterii competenţelor nonformale ale tinerilor dobândite prin 
participarea la program. 
 

Cum definim “tinerii cu oportunitati reduse”? 
Tinerii cu oportunităţi reduse sunt acei tineri care, în comparaţie cu dei de acceasi 
varsta se află într-un dezavantaj, deoarece ei se confruntă cu una sau mai multe din 
situaţiile menţionate în lista de mai jos. În anumite contexte, aceste situaţii / obstacole 
îi împiedică pe aceştia să aibă acces efectiv la educaţie – formală sau nonformală, la 
mobilitate transnaţională şi la participarea şi integrarea în societate în general. 

Situaţiile dezavantajoase cu care se pot confrunta tinerii pot fi rezumate (non-
exhaustiv) astfel: 

• dificultăţi sociale: situaţii în care tineri se confruntă cu aspecte de discriminare (din 
cauză de gen, etnie, religie, orientare sexuală, handicap etc), tineri cu abilităţi sociale 
limitate, anti-sociale sau comportamente sexuale riscante, tinerii aflati într-o situaţie 
precară, (ex-) deţinuţi, (ex-) consumatori de droguri sau de alcool, tinerii şi / sau 
familiile monoparentale, orfani, tineri provenind din familii dezorganizate etc; 
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• dificultăţi economice: tineri cu un nivel scăzut de trai, venituri mici, dependenţi de
sistemul de asistenţă socială, aflati in şomaj pe termen lung, persoane fără adăpost, 
tinerii cu datorii sau cu grave probleme financiare etc; 
• deficienţă/dizabilitate: tineri cu dizabilităţi mintale (intelectuale, cognitive, de 
învăţare), fizice, senzoriale sau alte tipuri de dizabilităţi; 
• dificultăţi educaţionale: tineri cu dificultăţi de învăţare, cei care au abandonat 
şcoala de timpuriu (şi abandonul şcolar general), tineri cu calificări reduse, tinerii cu 
performanţe slabe la şcoală etc; 

• diferenţe culturale: tineri imigranţi sau refugiaţi sau descendenţi din familii de 
refugiaţi, tinerii care aparţin unei etnii naţionale minoritare, tineri cu probleme de 
adaptare lingvistică şi probleme de includere culturală etc; 
• probleme de sănătate: tineri cu probleme de sănătate cronice, boli grave sau 
afecţiuni psihice etc; 
• dificultăţi geografice: tineri din zone îndepărtate sau rurale, tinerii care trăiesc pe 
insule mici sau regiuni periferice, tinerii din zonele urbane problemă, tinerii din 
zonele mai puţin întreţinute (transport public limitat, sate abandonate) etc; 

Agenţia Executivă şi Agenţiile Naţionale care implementează la nivel centralizat şi
descentralizat progrmaul Tineret în Acţiune trebuie să abordeze toate aceste 
situaţii/obstacole fără să excludă nici un grup ţintă Însă este posibil ca tinerii care se 
confruntă cu o anumită situaţie de excludere într-o ţară să nu aibă corespondent în altă
ţară, astfel este necesar ca Agentiiţle Naţionale să detalieze importanţa situaţiilor 
menţionate mai sus în funcţie de specificul naţional, dar întotdeauna în spiritul şi
conform bazei legale a programului. 
 

Context naţional 
Statul român a acordat atenţie politicilor de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale 
încă din anul 1997, prin crearea Comisiei Naţionale Anti-sărăcie, transformată ulterior 
în Comisia Anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS). 

Pentru perioada 2006 – 2008 obiectivul strategic al României din domeniul 
incluziunii sociale a fost centrat pe acţiuni strategice care să conducă la creerea unei 
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societăţi incluzive în care să se asigure cetăţenilor resursele şi mijloacele necesare 
pentru o viaţă demnă.

Obiectivul central al Guvernului României, în ceea ce priveste domeniul incluziunii 
sociale, se referă la continuarea eforturilor pentru dezvoltarea unei societăţi incluzive 
bazată pe acordarea de servicii de incluziune socială integrate, având la bază o
evaluare reală a nevoilor individului, prin dezvoltarea sectorului terţiar şi prin 
asigurarea oportunităţilor egale pentru toţi cu accent deosebit pe persoanele 
vulnerabile.  

Unul dintre documentele definitorii pentru lupta împotriva excluziunii sociale şi
promovarea incluziunii sociale este JIM (Documentul Comun în domeniul Incluziunii 
Sociale – Joint Inclusion Memorandum).  
Acesta a fost elaborat de către Guvernul României împreună cu Comisia Europeană,
în scopul promovării incluziunii sociale şi al combaterii sărăciei în Europa până în 
2010, în perspectiva îndeplinirii obiectivelor de la Lisabona. JIM a pregătit deplina 
participare a României, după aderare, la metoda deschisă de coordonare în domeniul 
incluziunii sociale.  

Fenomenul excluziunii sociale afectează grupuri sociale expuse riscului de 
marginalizare socială. În România, următoarele categorii de persoane se află în 
dificultate conform legislaţiei: copiii aflaţi în sistemul de stat de protecţie a copilului, 
tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, 
persoanele aparţinând minorităţii naţionale a romilor, persoanele cu dizabilităţi, 
persoanele eliberate din detenţie.  

La acestea se adaugă categorii de persoane aflate în risc social cum ar fi o parte a 
familiilor cu mai mult de 2 copii şi a celor monoparentale, în special cele care 
beneficiază de prestaţiile sociale.  
Strategia de dezvoltare a resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi
combaterea excluderii sociale cuprinsă în PND-ul românesc, referitoare la romi şi
persoanele cu handicap este fundamentată pe doi piloni principali: creşterea 
adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele pieţei şi combaterea activă a excluderii 
sociale.  

Programul Tineret în Acţiune, ca instrument de inlcudere socială poate fi utilizat 
pentru creşterea capacităţii instituţiilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor 
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potenţialilor beneficiari în a gestiona proiecte care să implice activ sau pasiv tineri cu 
oportunităţi reduse. El nu trebuie insa privit ca oferind in mod exhaustiv raspunsurile 
la toate problemele de excluziune socială.

Motivaţie  
Programul Tineret în Acţiune este un instrument, nu o soluţie în sine. Astfel, unele 
dintre situaţiile şi nevoile de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse pot fi abordate 
şi îmbunătăţite prin accesarea programulului. Programul fiind gândit ca un instrument 
pentru toţi, este deasemenea gândit şi pentru cei cu oportunităţi reduse iar participarea 
lor în cadrul programului trebuie încontinuu încurajată.

În anul 2007, dintr-un total de 137 de proiecte aprobate in cadrul programului Tineret 
in Actiune in Romania, 62 din acestea au avut si o sectiune de includere a tinerilor cu 
oportunitaţi reduse, iar numărul de tineri cu oportunităţi reduse implicaţi în proiectele 
de includere a fost de 4075 proiecte.  

În anul 2008, dintr-un total de 234 de proiecte aprobate in cadrul programului Tineret 
in Actiune in Romania, 92 din acestea au avut si o sectiune de includere a tinerilor cu 
oportunitaţi reduse, iar numărul de tineri cu oportunităţi reduse implicaţi în proiectele 
de includere a fost de 3115 proiecte.  

În anul 2009, dintr-un total de 257 de proiecte aprobate in cadrul programului Tineret 
in Actiune in Romania, 147 din acestea au avut si o sectiune de includere a tinerilor 
cu oportunitaţi reduse, iar numărul de tineri cu oportunităţi reduse implicaţi în 
proiectele de includere a fost de 2082 proiecte.  

Se observă astfel un trend ascendent al statisticilor legate de includerea tinerilor cu 
oportunităţi reduse, însă valorile menţionate nu sunt suficiente pentru a demonstra că
programul este un instrument real de includere.  
Astfel, eforturile la nivel european realizate pentru îmbunătăţirea acestui aspect se vor 
coordona cu eforturile realizate la nivel naţional, urmând ca la acest nivel să se 
adauge specificităţi şi nevoi locale.   

Programul Tineret în Acţiune însă nu poate să vină în întâmpinarea tuturor nevoilor 
de includere a tuturor tinerilor cu oportunităţi reduse. Astfel acesta nu se prezintă ca 
un panaceu, ci doar ca o alternativă care ar putea ajuta la rezolvarea sau îmbunătăţirea 
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unor situaţii punctuale de excludere a tinerilor. Programul nu este deci o politica 
publica ci doar un intrument.  

 

Obiective generale ale strategiei 
Ţinând cont de toate considerentele menţionate anterior, ANPCDEFP îşi propune 
propria strategie de includere, ca parte integrantă a celei europene. Obiectivele sale 
generale sunt: 
- promovarea programului Tineret în Acţiune ca instrument de includere a tinerilor cu 
oportunităţi reduse; 
- menţinerea constantă sau creşterea numărului de proiecte care să implice tineri cu 
oportunităţi reduse în cadrul programului Tineret în Acţiune; 
- creşterea calităţii proiectelor care să implice tineri cu oportunităţi reduse în cadrul 
programului Tineret în Acţiune; 
- menţinerea constantă sau creşterea numărului de participanţi cu oportunităţi reduse 
în cadrul proiectelor finanţate în cadrul programului Tineret în Acţiune; 
- implicarea lucrătorilor de tineret care lucrează cu tineri cu oportunităţi reduse în a 
dezvolta şi implementa proiecte care să vină în întâmpinarea nevoilor acestor tineri; 
- dezvoltarea unor instrumente de sprijin specializate pentru lucrătorii de tineret şi
pentru tinerii cu oportunităţi reduse; 
 

Educaţia nonformală şi includerea tinerilor cu oportunităţi reduse 
Dacă programul Tineret în Acţiune este un instrument de includere, atunci 
modalitatea de implementare a acestuia este educaţia nonformală.
Sistemul educaţional formal are ca scop să ofere tinerilor competenţele de bază care 
pot fi folosite de către aceştia în integarea lor în societate. Acest sistem este de obicei 
bazat pe o relaţie verticală între elev/student şi profesor – cel care deţine cunoaşterea 
şi cel care o primeşte.  
Procesul de învăţare formal are o finalitate prin oferirea unui certificat care atestă ce 
competenţe au fost dobândite, potrivit unor criterii oficiale. Acest certificat, şi în 
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general certificatele dobândite în urma unui proces de învăţare formală înlesnesc 
oportunităţile de angajare şi integrarea în societate în general.  

Formarea profesională oferă un conţinut mai practic, în plus faţă de educaţia generală.
Ea oferă persoanei o calificare practică care poate fi folosită direct pe piaţa forţei de 
muncă. La sfârşitul procesului de învăţare persoanele primesc de asemenea o 
certificare. 

Educaţia nonformală, dimpotrivă, poate fi rezumată ca "învăţare prin experienţă 
practică". Persoanele care sunt implicate în procesul de învăţare, atât cel care 
facilitează procesul de învăţare cât şi cel care este beneficiarul acestuia, construiesc 
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile împreună, într-o relaţie orizontală.

Spre exemplu tinerii care au părăsit prematur şcoala sau care se află în situaţii precare 
în societate ar putea beneficia de învăţarea nonformală ca o a doua şansă care ar putea 
avea un impact puternic în viaţa lor. De aceea, această formă a educaţiei ar trebui să
fie elaborată şi implementată de către tinerii înşişi. 

Învăţarea nonformală şi informală în contextul programului Tineret în Acţiune ar 
putea să ofere tinerilor cu oportunităţi reduse posibilitatea de a crea propriile lor 
proiecte, caz în care aceştia vor fi în centrul procesului de învăţare, vor simţi că au 
putere, vor fi motivaţi, vor dezvolta încredere în sine şi, ca urmare a acestor aspecte, 
îşi vor dezvolta capacităţile lor de viaţă.
Proiectele finanţate prin programul Tineret în Acţiune prezintă o caracteristică aparte, 
axată pe o abordare participativă şi centrată pe cel care învaţă. Aceste proiecte sunt 
realizate în mod voluntar şi, prin urmare, sunt strâns legate nevoile, aspiraţiile şi
interesele tinerilor.  
Un alt aspect interesant al folosirii educaţiei nonformale este că beneficiarii se pot 
transforma ulterior în multiplicatori de informaţie, devenind astfel persoane cu mai 
multă experienţă în relaţie cu cei asemenea lor şi, astfel, îi pot motiva pe aceştia şi le 
pot sprijini viitoare acţiuni.  
Această educaţie “alternativă” furnizată şi susţinută şi prin intermediul programului 
Tineret în Acţiune poate reprezenta o şansă pentru tinerii cu oportunităţi reduse de a 
se integra în societate, prezentând anumite aspecte pozitive care pot eficientiza 
procesul lor de includere şi prin faptul că este mai personalizată şi se adresează
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particularităţilor grupurilor ţintă, este mai axată pe nevoile individuale ale persoanelor 
şi urmăreşte un proces de învăţare specific unui anumit grup ţintă.

Certificatul Youthpass 
Certificatul Youthpass reprezintă o modalitate nouă pentru participanţii la programul 
Tineret în Acţiune pentru a descrie ceea ce au făcut şi pentru a 
arăta ceea ce au învăţat. Începând cu Schimburi de tineri, Serviciul European de 
Voluntariat şi Proiecte de Formare şi Reţele, fiecare participant la aceste tipuri de 
proiecte va avea posibilitatea de a obţine un certificat Youthpass, certificat care va 
putea fi obţinut şi pentru participarea la alte acţiuni în viitorul apropriat.  

În momentul de faţă au loc discuţii la nivel european despre cum se poate obţine o 
mai bună recunoaştere pentru procesul de învăţare realizat în domeniul tineretului. 
Unii oameni cred că există deja suficiente oportunităţi pentru a câştiga recunoaştere, 
alţii au convingeri puternice împotriva “oficializării nonformalului”, alţii încă mai 
susţin că este o risipă de resurse, în timp ce unii cred că este momentul potrivit pentru 
a lucra la dezvoltarea de strategii de recunoaştere noi în general şi pentru educaţia 
nonformală în special.  
Una dintre cele mai importante consecinţe ale introducerii certificatului Youthpass 
este aceea că tinerii vor trebui să fie asistaţi şi ghidaţi în a învăţa cum să înveţe, în a-şi
face propriile lor planuri de învăţare şi în a reflecta asupra procesului de învăţare şi de 
evaluare prin care ei trec.  
Acest certificat vine în primul rînd ca o recunoaştere neoficială a faptului că tinerii au 
fost implicaţi într-un proiect finanţat prin fonduri comunitare, lucru ce implică deja un 
element de responsabilitate şi în al doilea rând a faptului că ei au trecut print-un 
proces de învăţare, propriu asumat, care îi va putea ajuta pe viitor. Deşi ne-oficial, 
totuşi acest certificat poate să crească şansele de angajabilitate a tinerilor.  

 

Ce înseamnă un proiect de includere? 
Orice proiect care implică în cadrul acestuia tineri cu oportunităţi reduse poate fi 
considerat un proiect de includere. Însă, chiar şi aşa, există mai multe nivele de 
participare a tinerilor cu oportunităţi reduse în cadrul proiectelor. Aceştia pot fi 
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implicaţi activ în echipa de proiect, adică sunt acei tineri care realizează efectiv 
proiectul sau care sunt participanţi în cadrul activităţii centrale din proiect. Aceste 
proiecte sunt considerate proiecte de tip A.   
Proiectele de tip B sunt acele proiecte în care tinerii cu oportunităţi reduse sunt cei 
care fac parte din grupul ţintă al proiectului, deci care vor beneficia de pe urma 
proiectului / activităţilor din proiect, dar care vor fi implicaţi pasiv.  

Dacă în cazul în care în proiect sunt implicaţi atât tineri cu oportunităţi reduse care fac 
parte din echipa de proiect cât şi tineri cu oportunităţi reduse care fac parte din grupul 
ţintă al proiectului, acest proiect este considerat de tip A + B. 
Un proiect de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse ar trebui să răspundă
(nonexhaustiv) la câteva întrebări: pe cine vreau să includ? care sunt tinerii cu 
oportunităţi reduse cărora mă adresez? care sunt experienţele acestora? care sunt 
cauzele excluderii lor? în ce fel îi va ajuta proiectul meu? vor ei să fie incluşi? (şi vor
asta prin intermediul proiectului meu?) care sunt nevoile lor? cum poate proiectul 
meu să vină în întâmpinarea nevoilor lor? ce fel de măsuri aş putea lua pentru a-i 
include? ce alţi actori ar putea fi implicaţi în acest proces? 
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Partea II – context specific 
Valabil pentru anul 2010  

 
Procesul de implementare a strategiei de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse în 
cadrul naţional al programului se va baza pe trei mari componente: acţiunile şi sub-
acţiunile din cadrul programului Tineret în Acţiune, planul de cooperare şi formare la 
nivel naţional şi European şi serviciul de informare Eurodesk.  
 

Includerea şi acţiunile de finanţare Tineret în Acţiune 
În concordanţă cu strategia de includere a Comisiei Europene, strategia naţională
pentru anul 2010 privind includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, va avea în vedere 
în special proiectele care vizează tinerii cu oportunităţi reduse din mediul rural, tinerii 
cu dizabilităţi şi tinerii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale şi etnice, în special 
minoritatea rromă, aceste aspecte fiind în primul rând printre cele mai neacoperite din 
punct de vedere al tematicilor la nivel naţional şi în al doilea rând sunt aspecte care 
pot fi abordate într-o primă etapă a implementării efective a strategiei. 

În acest sens, la nivel de program, proiectele care se vor încadra în aceste tematici vor 
avea prioritate. Cu privire la acest aspect se va avea în vedere şi completarea unui 
instrument adiţional formularului de candidatură, şi anume fişa de includere, pe care 
fiecare proiect de includere va trebui să o completeze pentru o evaluare mai coerentă
şi completă cu privire la aspectul de includere. (Anexa 1) 
La nivel de acţiuni/sub-acţiuni ale programului, din punct de vedere al includerii 
tinerilor cu oportunităţi reduse, se vor avea în vedere anumite aspecte, după cum 
urmează:

Deşi proiectele de includere sunt împărţite în trei categorii - proiecte de tip A, proiecte 
de tip B şi proiecte de tip A + B, preponderenţa proiectelor de tip B este mai mare. În 
acest sens, pentru o implicare în viaţa activă a comunităţii şi a societăţii în general, 
este de preferat ca accentul să se pună pe proiectele de tip A, proiecte în care tinerii cu 
oportunităţi reduse să fie efectiv implicaţi în tot procesul de management de proiect. 
Acest aspect este destul de important având în vedere că nevoile grupului ţintă sunt 
cunoscute mai bine de către grupul ţintă însuşi. 



Stategie de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse în contextul programului Tineret în Acţiune.  

Unele dintre problemele cu care se confruntă proiectele de includere sunt cele 
referitoare la metodologiile de abordare a tinerilor cu oportunităţi reduse (în special în 
contextul educaţiei nonformale) şi la rezultatele concrete ale acestora şi modalităţile 
prin care rezultatele proiectelor sunt făcute vizibile unui public cât mai larg. Aceste 
aspecte vor fi încurajate la nivel naţional prin măsurile de sprijin oferite de către 
Agenţia Naţională.

Unele candidaturi, deşi au fost descrise corespunzător cu privire la aspectul de 
includere a tinerilor cu posibilităţi reduse, nu au avut în vedere întregul context al 
proiectului şi astfel aspectul de includere nu a fost integrat în obiectivele şi activităţile 
proiectului. Va trebui pus un accent mai mare asupra procesului prin care tinerii cu 
oportunitati reduse sunt integraţi în totalitatea proiectului.  
O dimensiune a aspectului de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse este şi
înţelegerea conceptului. Din această perspectivă Agenţia Naţională va facilita accesul 
la informaţii relevante către beneficiari şi potenţiali beneficiari referitor la această
tematică, la modul general şi în particular pentru fiecare acţiune/sub-acţiune în parte.  
Pentru toate acţiunile/sub-acţiunile prioritatea va fi implicarea tinerilor cu oportunităţi
reduse în cadrul proiectelor depuse şi conştientizarea aplicanţilor asupra importanţei 
implicării acestora în proiecte şi programe europene în general şi în programul Tineret 
în Acţiune în special. 
O componentă importantă o reprezintă implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse în 
cadrul comunităţilor din care aceştia provin, în aşa fel încât acţiunile lor să aibă un
impact cât mai mare şi să producă schimbări.  

Un alt aspect important este şi modalitatea în care se continuă proiectele de includere 
după finalizarea acestora, aspect care se bazează foarte mult pe vizibilitatea 
proiectului şi pe diseminarea şi exploatarea rezultatelor acestuia. Este important ca 
organizaţiile care realizează proiecte de includere să arate ce fac şi societăţii/altor 
actori interesaţi prin prisma dezvoltării ideei de includere în general (ce se realizează
déjà, ce se mai poate realiza) şi prin prisma programului care poate fi promovat ca un 
instrument de includere.  
Pentru acele acţiuni/sub-acţiuni în cadrul cărora se eliberează certificate youthpass, 
organizaţiile beneficiare vor fi încurajate să elibereze certificate pentru tinerii cu 
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oportunităţi reduse implicaţi în proiectele lor, şi să îşi canlizeze şi adapteze procesul 
de învăţare cu specific pentru grupul ţintă implicat în proiect.  

Pentru sub-acţiunile 1.1 şi 3.1.a – Schimburi de tineri – o atenţie deosebită se va pune 
pe liderul de grup. Această persoană resursă din cadrul unui proiect de schimburi, pe 
lângă competenţele şi abilităţile necesare unei bune gestionări a unui grup de tineri în 
general, va trebui să aibă anumite competenţe suplimentare, care să îi permită să
lucreze în bune condiţii cu grupul de tineri cu oportunităţi reduse implicat în proiect. 
Astfel o conştientizare mai mare şi un suport sporit se va acorda acestui aspect.  

Pentru sub-acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor – o atenţie deosebită se va acorda 
instructorului/coachului care, ca persoană resursă într-un proiect de iniţiativă ar putea 
să gestioneze în mod favorabil un grup de tineri cu oportunităţi reduse şi se va putea 
concentra pe procesul de învăţare al acestora. 

Proiectele din cadrul sub-acţiunilor 1.3 – Proiecte pentru democraţie şi 5.1 – Întâlniri 
ale tinerilor şi ale responsabililor politicilor de tineret vor viza participarea în procesul 
decizional a tinerilor cu oportunităţi reduse astfel încât aceştia să aibă un grad mare de 
reprezentativitate la toate nivelele şi în toate domeniile.  

Includerea şi participarea tinerilor cu oportunităţi reduse se întrepătrund în aşa fel 
încât includerea nu poate să existe fără participare iar pentru ca un proces de 
participare să fie corect şi coerent este obligatoriu ca acesta să includa şi tineri cu 
oportunităţi reduse. În acest proces este recomandat să fie promovate şi folosite 
metode şi tehnici de participare aplicate pentru tineri cu oportunităţi reduse.  
Pentru acţiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat – o atenţie deosebită se va 
acorda mentorului implicat într-un proiect de voluntariat, care ar trebui să aibă
competenţe specifice în lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse. De asemenea se va 
accentua şi procesul de acreditare pentru viitoarele organizatii SEV care să vizeze 
organizaţii care lucrează cu tineri cu oportunităţi reduse.  

Pentru sub-acţiunea 4.3 şi 3.1.b – Proiectele de formare şi reţele conţin varii activităţi
care pot fi folosite ca instrumente utile pentru organizaţii şi indivizi în a-i ajuta să
pregătească proiecte de includere. Această sub-acţiune a programului este în mod 
special utilă pentru lucrătorii de tineret care pot să înveţe şi să dezvolte metodologii în 
lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse.  



Stategie de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse în contextul programului Tineret în Acţiune.  

Există două posibilităţi de a folosi această acţiune în cadrul procesului de includere cu 
referire la traininguri: includerea în cadrul acestor traininguri a unui timp special 
dedicat includerii ca prioritate a programului şi formarea lucrătorilor de tineret pentru 
a lucra cu tineri cu oportunităţi reduse într-un cadrul nonformal şi în context 
European. 
Pentru vizite de fezabilitate, parteneriate şi reţele se pot încuraja organizaţiile să
creeze parteneriate şi să realizeze cooperări între organizaţii care lucrează cu grupuri 
vulnerabile şi cu nevoi speciale.  

 
Indicatori generali pentru acţiunile/sub-acţiunile Tineret în Acţiune şi ţinte:: 

Procentaj de proiecte depuse considerate de includere – 30% (din total) 
Procentaj de proiecte aprobate considerate de includere – 40% (din total) 

Procentaj de tineri cu oportunităţi reduse implicati in proiectele aprobate – 40% (din 
total) 

 
Responsabili: Andrei Popescu, Andreea Popovici, Vlad Groza, Vlad Dumitrescu, 
Florina Făgărăşeanu, Roxana Cristea, Emanuel Franga, Miruna Covaci.  
 

Includerea şi planul de cooperare şi formare 
Planul de cooperare şi formare al programului Tineret în Acţiune oferă tinerilor, 
printre altele, oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele şi abilităţile necesare 
organizării unui proiect, de a-şi îmbunătăţi competenţele de management de proiect, 
comunicare (în mod special în limba engleză), pentru ca proiectele să aibă de 
„câştigat” în calitatea activităţilor şi calitatea şi diversitatea instrumentelor şi
metodelor de educaţie nonformală utilizate în cadrul acestor activităţi. 
Pentru planul de cooperare şi formare vor exista mai multe dimensiuni convergente: 
activităţile de tip sending (trimiterea participanţilor români la diferite evenimente 
internaţionale), activităţi de tip hosting (organizarea a diferite evenimente la nivel 
naţional sau internaţional în România) şi activităţile de informare şi promovare. 
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Pentru activităţile de tip sending, la trimiterea tinerilor către diferite cursuri 
internaţionale prin program vor avea prioritate tineri cu oportunităţi reduse, în măsura 
în care acest lucru va fi posibil. De asemenea, vor avea prioritate şi vor fi incluse în 
planul de cooperare şi formare cursuri internaţionale care au ca focus includerea 
tinerilor cu oportunităţi reduse. O dificultate care va trebui să fie depăşită este 
atragerea tinerilor cu oportunităţi reduse care lucrează în mediul asociativ şi/sau a 
lucrătorilor de tineret care lucrează cu tineri cu oportunităţi reduse pentru a participa 
la astfel de evenimente internaţionale. 

Pentru activităţile de tip hosting, direcţiile de includere vor fi mai diversificate.  
Astfel, reţeaua naţională de persoane resursă pentru activităţi de tineret are în 
componenţă persoane care realizează promovare şi acţiuni de informare despre 
program, cât şi persoane care pot realiza activităţi de instructaj/coaching şi mentorat 
în proiecte aprobate in cadrul programului Tineret în Acţiune.  
În cadrul activităţilor din reţea se vor avea în vedere acţiuni de informare realizate în 
zone defavorizate, în special în mediul rural. Grupul ţintă al sesiunilor de multiplicare 
va fi format în acelaşi timp din tinerii cu oportunităţi reduse cât şi din persoanele care 
lucrează direct sau indirect cu aceşti tineri. Deşi prioritari pentru anul 2010 în 
România vor fi tinerii cu oportunităţi reduse din mediul rural, tinerii cu dizabilităţi şi
cei care aparţin minorităţilor naţionale şi etnice, se vor avea în vedere toate 
posibilităţile de a ajunge cu informaţia despre programul Tineret în Acţiune la toate 
categoriile de tineri. 
În ceea ce priveşte activitatea de instructaj/coaching şi mentorat din reţea, se va avea 
în vedere implicarea instructorilor şi mentorilor în proiecte Tineret în Acţiune care 
sunt realizate de către sau au ca grup ţintă tineri cu oportunităţi reduse.  

De asemenea ne propunem dezvoltarea de metodologii de lucru pentru instructori şi
mentori în lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse (spre exemplu în realizarea tkit-ului 
de instructaj/coaching să existe şi o secţiune referitoare la lucrul cu tinerii cu 
oportunităţi reduse). 

Reţeaua naţională de formatori are în componenţă persoane care realizează cursuri de 
formare pe diferite tematici – scrierea propunerilor de finanţare în context Tineret în 
Acţiune, instrumente şi metode de educaţie nonformală, managementul voluntarilor, 
management de proiect în context Tineret în Acţiune. 
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În cadrul activităţii din această reţea se prevede realizarea de cursuri în zone 
defavorizate şi/sau zone din mediul rurual, inclusiv către organizaţii care se ocupă de
tineri cu oportunităţi reduse.  
De asemenea se vor dezvolta noi module de formare care vor avea focus pe 
includerea tinerilor cu oportunităţi reduse (iniţial se va pilota un modul de scriere a 
propunerilor de finanţare cu focus pe includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, 
urmând ca ulterior să se dezvolte şi alte module) 
În cadrul planului de cooperare şi formare la nivel naţional se vor insera de asemenea 
aspecte de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse în evenimentele naţionale şi
internaţionale realizate de către Agenţia Naţională. Astfel, acolo unde se va putea vor 
fi introduse elemente specifice includerii tinerilor cu oportunitaăţi reduse (ex. 
Laboratorul de educaţie nonformală, ediţia 2010, care va aborda metode nonformale 
de lucru cu tinerii cu oportunităţi reduse). 
În urma unor evenimente dedicate şi aspectului de includere a tinerilor cu oportunităţi
reduse se vor realiza broşuri de promovare a programului Tinert în Acţiune cu focus 
pe includere (ex. broşuri de scriere a propunerilor de finanţare cu focus pe includerea 
tinerilor cu oportunităţi reduse), pe modalităţi de lucru cu tinerii cu oportunităţi reduse 
(ex. broşură de metode şi tehnici de lucru cu tinerii cu oportunităţi reduse, ca urmare a 
Laboratorului de educaţie nonformală), exemple de bună practică de proiecte de 
includere (incluse în broşura de prezentare care se va realiza cu ocazia târgului 
ONGFest).  
Pentru activităţile de informare şi promovare se va urmări aceeaşi linie de vizibilitate 
specifică programului Tineret în Acţiune – în primul rând website-ul www.tinact.ro
care va deveni punctul de referinţă al programului, listele de discuţii dedicate 
programului, blogurile tematice dezvoltate prin program, facebook, youtube etc. 
Fără a deveni singura prioritate tematică a programului, în anul 2010 se va pune 
accent pe informarea în primul rând asupra tematicii corelate cu anul European al 
Combaterii Sărăciei şi Excluderii Sociale şi, în al doilea rând, pe modalităţi de a
ajunge cu informaţia relevantă la target grupul specific – tinerii cu oportunităţi reduse 
şi/sau lucrătorii de tineret care lucrează cu această categorie de tineri, iar accentul se 
va pune pe mediile vitrtuale (deşi nu va exclude pe cele reale).  
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Responsabili: Andrei Popescu, Andreea Popovici, Vlad Groza, Vlad Dumitrescu, 
Florina Făgărăşeanu, Roxana Cristea, Emanuel Franga, Miruna Covaci, Andreea 
Olteanu, Cornel Stîngă.

Includerea şi serviciul de informare Eurodesk  
Eurodesk este o reţea care oferă acces unic la informaţii europene de interes pentru 
tineri. Această reţea funcţionează oficial ca structură de suport pentru programul 
Tineret în Acţiune şi oferă informaţii relevante despre Europa tinerilor şi celor care 
lucrează cu tinerii.  
De pe website-ul şi grupul de discuţii Eurodesk se pot afla informaţii despre cele mai 
noi programe derulate pentru tineri de către Comisia Europeană, informaţii despre 
acţiuni intreprinse de ONG-uri din România în scopul susţinerii sau promovării 
programelor pentru tineret, informaţii despre oportunităţi europene de mobilitate etc. 
În contextul activităţilor din cadrul programului Tineret în Acţiune şi al prezentei 
strategii de includere activitatea Eurodesk este vitală în primul rând pentru o bună
informare a tuturor actorilor implicaţi despre subiectul includerii tinerilor cu 
posibilităţi reduse în activităţi de tineret.  
De asemenea reprezintă un instrument foarte bun prin care informaţia relevantă poate 
ajunge la grupul ţintă – tinerii cu oportunităţi reduse cât şi lucrătorii de tineret care 
lucrează cu tineri cu oportunităţi reduse. 

Concret, pe lângă libera circulaţie a informaţiilor relevante despre aspectul de 
includere pe mediile de informare Eurodesk, se va crea o secţiune specială a website-
ului Eurodesk în care se vor posta ştirile relevante cu şi despre includerea tinerilor cu 
oportunităţi reduse – stagii de voluntariat, stagii de practică, oportunităţi de finanţare, 
cursuri de formare etc.  
Totodată se vor promova prin intermediul canalelor de informare Eurodesk exemple 
de bună practică dintre proiecte finanţate prin programul Tineret în Acţiune 
(comunicate de presă, ştiri, activităţi de diseminare etc) şi activităţi realizate de către 
Agenţia Naţională care vor avea legătură cu aspectul de includere a tinerilor cu 
oportunităţi reduse (cursuri de formare, evenimente etc) 
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O activitate concretă va consta în realizarea unui concurs de foto/video pentru tineri 
despre cum văd aceştia includerea celor cu oportunităţi reduse. 

 
Responsabili: Mihaela Nicolai, Miruna Covaci 

 

Rezultate aşteptate 
Pentru anul 2010 estimăm atingerea următoarelor: 
- îndeplinirea ţintelor propuse pentru indicatorii menţionaţi în cadrul activităţii de 
proiecte Tineret în Acţiune; 
- o calitate crescută a proiectelor considerate de includere – punctajul mediu al 
proiectelor considerate de includere să fie de minim 60 puncte; 
- eliberare de certificate youthpass pentru tineri cu oportunităţi reduse care participă la 
la un proiecte finanţate prin Tineret în Acţiune – minim 20 astfel de certificate; 
- trimiterea a cel puţin trei participanţi cu oportunitţi reduse la evenimente 
internaţionale; 
- implicarea a cel putin 50 de participanţi tineri cu oportunitati reduse din mediul 
rurual în modulele de formare Tineret în Acţiune şi a cel puţin 50 de participanţi tineri 
cu oportunităţi reduse din mediul rural în sesiunile de infomrare Tineret în Acţiune; 

- implicarea a cel putin cinci tineri cu oportunităţi reduse în proiecte în care sunt 
implicaţi instructori/coach şi/sau mentori din reţeaua naţională de persoane resursă;

- o broşură de scriere a proiectelor in context Tineret în Acţiune cu focus pe 
includerea tinerilor cu oportunităţi reduse; 

- crearea şi administrarea unui blog dedicat tematicii de includere a tinerilor cu 
oportunităţi reduse, care să aibă o medie de 300 de vizualizări pe lună;

- realizarea de parteneriate şi evenimente în parteneriat cu actori relevanţi în domeniul 
includerii tinerilor cu oportunităţi reduse.  

- realizarea în cadrul portalului Eurodesk a unei secţiuni special desemnate pentru 
postarea ştirilor care au/vor avea legătură cu aspectul de includere a tinerilor cu 
oportunităţi reduse; 
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- realizarea concursului foto/video Eurodesk în care tinerii să îşi prezinte opiniile cu 
privire la modalităţi de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse; 

 
Plan general de lucru pentru anul  2010  

Termen limită Activitate Indicatori de performanţă 

Decembrie 2010 Module de formare 
dezvoltate prin reţeaua de 
formatori, sesiuni de 
multiplicare prin reţeaua de 
persoane resursă

50 tineri cu oportunităţi reduse din 
mediul rural – participanţi la 
formări şi la sesiuni de 
multiplicare.  

Decembrie 2010 Plan de cooperare şi formare 
– sending internaţional 

3 participanţi tineri cu oportunităţi
reduse trimişi la cursuri 
internaţionale 

Decembrie 2010 Activitate de coaching şi
mentorat în cadrul reţelei de 
persoane resursă

5 tineri cu oportunităţi reduse care 
trec printr-un process de coaching 
şi/sau mentorat realizat de 
persoane din cadrul reţelei 

Decembrie 2010 Blog tematic pentru 
includere 

Medie de 300 de vizualizari pe 
lună

Decembrie 2010 Realizare parteneriate cu 
actori relevanţi

1 parteneriat 

Decembrie 2010 Ştiri dedicate pe portalul 
Eurodesk 

20 de ştiri  

Decembrie 2010 Concurs foto/video 
Eurodesk 

3 materiale foto/video care să
reflecte includerea tinerilor 

Mai 2010  Realizare materiale de 
sprijin pentru beneficiari 

O broşură de scriere a propunerilor 
de finanţare în contextul includerii 
tinerilor din mediul rural, cu 
dizabilităţi şi minoritari. 
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Monitorizare şi continuare 
Prezenta strategie se va implementa pentru perioada 2010 – 2011, astfel încât inaintea 
realizării planului de lucru pentru următorul ciclu (2011 – 2012) activitatea/activităţile 
propuse în prezentul plan vor fi fost evaluate şi integrate în contextul general/specific.  

Astfel, monitorizarea prezentei strategii se va realiza continuu, iar dacă vor exista 
aspecte care vor putea fi integrate în cadrul următorului program de lucru, acestea să
fie cunoscute.  
Monitorizarea intermediară se va realiza în luna februarie/martie 2011, când se vor 
evalua indicatorii şi ţintele propuse pentru anul 2010, şi, în urma acestei evaluări, se 
va realiza stategia pentru 2011 – 2012, care va fi inclusă în strategia generală.

Resurse internet  

Strategia de includere a programului Tineret în Acţiune, autor Comisia Europeană:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc118_en.htm

Centrul de resurse SALTO pentru Includere: 
http://www.salto-youth.net/inclusion/

Consliul Europei şi Uniunea Europeană – Includerea socială şi tinerii: 
http://youth-partnership.coe.int/export/sites/default/youth-
partnership/documents/Research/2005_social_inclusion_report.pdf
Compass: 

http://www.eycb.coe.int/compass/en/contents.html
Hotărârea de Guvern nr. 669 din 24.mai.2006 privind aprobarea Strategiei naţionale 
de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului: 
http://sas.mmssf.ro/compendiumLegislativ.php?id=298
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Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea 
mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România: 

http://sas.mmssf.ro/compendiumLegislativ.php?id=363
Agenţia Naţională pentru Romi 

http://www.anr.gov.ro/index.html
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

http://www.anph.ro/
Drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale  

http://www.eumap.org/topics/inteldis/reports/national/romania/id_rom2.pdf
Proiectul strategiei integrate pentru dezvoltarea resurselor umane din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi; 2009 – 2020  
 
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/proiect_sidru_final_ro.pdf

Raportul naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială 2008 - 2010 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/081208Raportul2008-2010.pdf
Politici de incluziune socială; Daniel Arpinte, Adriana Baboi, Sorin Cace, Cristina 
Tomescu (Doboş), Iulian Stănescu 
http://revistacalitateavietii.ro/2008/CV-3-4-2008/07.pdf
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Anexa 1 
Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse 

Fişă de includere 
 

În cazul în care proiectul dvs. îşi propune să implice tineri cu oportunităţi reduse, vă
rugăm să oferiţi mai multe detalii prin intermediul acestei fişe de includere.  

 

ATENŢIE!!! Doar în cazul în care această fişă va fi completată se va lua în 
consideraţie partea de includere din cadrul propunerii dvs. de proiect! 
 

1. Proiectul dvs. implică tineri cu oportunităţi reduse?  
 

- ca participanţi în cadrul proiectului   Da Nu 

- ca grup ţintă al proiectului                Da Nu 

- ca membrii ai echipei de proiect              Da Nu 

Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos, exemplificând exact în ce constă
oportunitatea redusă a tinerilor care vor fi implicaţi în proiect: 
 
Nume, 
prenume 

Ţara de 
rezidenţă 

Email, 
adresă

Categoria de oportunitate 
redusă

Detalii cu privire la FIECARE din dificultăţile menţionate  

Dificultăţi educaţionale 

Dificultăţi sociale  

Diferenţe culturale 

Dificultăţi economice 

Deficienţă/Dizabilitate 

Probleme de sănătate 

Dificultăţi geografice 

Altele - specificaţi: 
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2. Cum aţi identificat categoria de tineri cu oportunităţi reduse şi nevoia lor de 
includere? (este o problemă a comunităţii locale, o problemă la nivel naţional, o 
situaţie de moment, etc?) 
 

3. Explicaţi de ce acest proiect este potrivit pentru soluţionarea 
problemei/problemelor acestor tineri, şi cum vine proiectul în întâmpinarea nevoilor 
lor (descrierea situaţiei de oportunitate redusă, cum îi afectează pe tineri această
situaţie) 

 
4. Cum vă propuneţi să contribuiţi la dezvoltarea personală şi la rezolvarea situaţiei 
tinerilor cu oportunităţi reduse prin intermediul acestui proiect? Ce vor căştiga în 
mod concret tinerii (nu numai cei cu oportunităţi reduse) prin intermediul acestui 
proiect? 
 

5. Asociaţia dvs are experienţă în proiecte de includere?   Da Nu 

6. Dacă da, vă rugăm să prezentaţi pe scurt această experienţă 

7. Dacă nu, care este motivaţia dvs. de a vă implica în proiecte de includere a 
tinerilor cu oportunităţi reduse?   

 


