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Proiectul „EU acţionez, TU activezi, ÎMPREUNĂ (NE) schimbăm” îşi propune să
adune într-un cadru formal, proactiv şi participativ, tineri proveniţi din judeţul Ilfov şi
reprezentanţi ai unor entităţi publice locale şi centrale care, printr-un dialog structurat, să
reuşească să îmbunătăţească înţelegerea de către participanţi a rolului de cetăţean cu toate
aspectele implicate şi colaborarea dintre instituţiile publice/responsabile de politici publice şi
persoanele tinere care trebuie angrenate în activitatea acestor organizaţii ale căror decizii se
răsfrâng asupra lor. România se află actualmente într-un proces de reforma etapizată în care
lipsa de coerenţă decizională şi de acţiune, oamenii slab instruiţi şi criza economică internă,
determină prin scrierea unor proiecte fezabile, atragerea de fonduri comunitare cu scopul
stimulării interesului tinerilor spre activităţile organizaţiilor publice şi diminuarea decalajului
dintre ţara noastră şi celelalte state europene.Vulnerabilitatea grupurilor de tineri din judeţul
Ilfov care nu sunt atraşi şi implicaţi de către autorităţile locale, posibilităţile reduse de
angrenare a tinerilor în activităţile unor organizaţii nonguvernamentale ori cu prerogative
decizionale publice, au determinat plecarea multor persoane tinere în alte localităţi; aceste
fapte au dus la o neconcordanţă între deciziile autorităţilor locale ilfovene şi situaţia reală a

tinerilor, la necunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti şi la scăderea numărului
persoanelor tinere rămase să activeze în localitatea de reşedinţă din aria judeţului.
Suntem de părere că organizarea de întâlniri interactive la care să iau parte persoane
tinere ilfovene, autorităţi locale şi specialişti este un prim pas spre responsabilizarea celor
tineri dat fiind faptul că instituţiile publice nu iniţiază consultări ale tineretului vis-a-vis de
problemele cu care se confruntă, iar numărul scăzut al organizaţiilor nonguvernamentale din
judeţ este redus, fiind astfel limitate căile de implicare în societatea locală.
Obiective specifice:
OS 1:
•

Responsabilizarea participanților prin informarea despre rolul de cetățean la nivelul
comunității locale și a celui european, a dezvoltării și cultivării spiritul civic;
OS 2:

•

Crearea în județul Ilfov a 5 birouri de politici publice focusate pe tineri care vor
formula recomandări, vor sprijini inițiativele tinerilor și vor colabora cu autoritățile
responsabile cu politicile publice pentru tineret prin diseminarea informațiilor
referitoare la probleme, soluții și inițiative ale persoanelor tinere;
OS 3:

•

Dezvoltarea spiritului antreprenorial al participanților la proiectul “Eu actionez, TU
activezi, impreuna (ne) schimbam!” prin intermediul unor jocuri de rol și a dezbaterii
importanței mediului de afaceri în dezvoltarea personală și a comunității locale
împreună cu reprezentanți de seamă ai sectorului privat din Ilfov;
OS 4:

•

Implicarea activă şi proactivă a celor 60 de participanţi în activitatea ONG-urilor,
instituţiilor publice şi organizaţii cu impact asupra tinerilor din aria judeţului Ilfov, atât
pe parcursul desfăşurării proiectului, cât mai ales după încheierea implementării

Impact:

Proiectul EU acţionez, TU activezi, ÎMPREUNĂ (ne) schimbăm şi-a propus ca prin
intalnirea directă a tinerilor din județ cu reprezentanți ai autorităților locale,
responsabili de politici publice și specialiști, să se dezbată importanța formulării unor
politici publice în concordanță cu realitatea pe care o trăiesc persoanele tinere care
trebuie consultate în astfel de demersuri. Printr-o informare corectă și diseminare a
subiectelor dezbătute în cadrul acțiunilor proiectului, tinerii participanţi proveniţi din
judeţul Ilfov vor acţiona în conformitate cu drepturile şi obligaţiile pe care le au ca

şi cetăţeni. Prin responsabilizare şi informare corectă a acestor tineri, comunitatea
locală va avea de câştigat prin faptul că aceștia pot deveni cetăţeni responsabili, se
pot implica în dezvoltarea localităţii în care trăiesc prin colaborarea cu asociaţii
nonguvernamentale/grupuri informale/autorităţile locale.
•

Pentru tinerii participanti:
o dezvoltare personală, dezvoltare abilităţi de lucru în echipă, responsabilizarea
individuală a fiecărui participant;
o întarirea rolului de cetatean la nivelul comunitatii locale prin cunoaşterea şi
înţelegerea rolului de cetăţean la nivel local şi european;
o activarea din punct de vedere social/civic prin cunoasterea si punerea in
practica a metodelor de implicare în sectorul public, a înfiinţării unui ONG;
o propunererile de politici publice realizate in cadrul proiectului;
o activarea in centrele nou infiintate de politici publice din Ilfov;
o îmbunatatirea comunicarii si colaborarii cu decidentii publici, responsabilii de
politici publice pentru tineret prin exprimarea opiniilor si a perceptiilor vis-avis de situatia lor ;
o realizarea hărţii instituţiilor publice importante şi a localităţilor slab dezvoltate
din Ilfov;
o deţinerea materialelor rezultate în urma desfăşurării proiectului;
o implicarea in viitoare proiecte ale promotorului si colaboratorilor proiectului;

•
o
o
o
o
o

•
o
o
o

o
o

•
o
o

o
o
o

o

Pentru responsabilii de politici publice pentru tineret:
concordanţă dintre deciziile luate şi situaţia reală a tinerilor;
folosirea hărţii realizate de tinerii participanţi;
îmbunătățirea comunicării și colaborării cu tinerii
eficiență decizională
colaborarea cu birourile/centrele de politici publice pentru tineret nou înființate;
Pentru comunitatea locala:
cetățeni responsabili (tineri bine informaţi)
coeziune socială în cadrul grupului de tineri
descoperirea de noi valori, indivizi bine pregătiți
folosirea hărţii realizate de tinerii participanţi
cunoasterea situatiei reale a zonelor dezvoltate și mai puțin dezvoltate a organizațiilor
care activează în județ datorită hărții realizate de catre tinerii participanți.
Pentru Uniunea Europeana:
tineri bine informați
atingerea obiectivelor programelor europene
eficiență decizională
promovarea valorilor , principiilor europene și instituțiilor comunitare
creşterea gradului de transparenţă a activitășii instituțiilor naționale/europene
îmbunătățirea aplicăriii principiului subsidiarității
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