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Îmbunătăţirea guvernării locale în relaţiile dintre România şi
Flandra, Valonia şi provincia Bruxelles-Capitală
Workshop: Activităţile pentru tineret
Copiii şi tinerii sunt membri cu drepturi depline ai comunităţilor. De aceea, autorităţile locale trebuie
să aibă întotdeauna în atenţie rezolvarea problemelor acestora. Este de importanţă crucială oferirea
unor posibilităţi de afirmare în societate tinerei generaţii. Organizaţiile de tineret şi activităţile în
cadrul acestor organizaţii oferă posibilitatea de realizare a acestui deziderat. În cadrul cooperării
bilaterale dintre Belgia şi România, metoda organizaţiilor de tineri s-a bucurat de un real succes.
Desigur, şi alte modalităţi de mobilizare a tinerilor sunt viabile, dar acestea au impact mai redus în
cadrul cooperării bilaterale.
În ultimii ani, organizaţiile de tineret au avut un succes în creştere. În Belgia, numărul membrilor
acestor organizaţii a crescut constant. În România, tinerii sunt din ce în ce mai interesaţi să facă parte
din diverse organizaţii de tineret care promovează programe prin care tinerii au ocazia să aibă
activităţi lucrative în cadrul comunităţilor locale din care fac parte. Aceasta reprezintă o bună metodă
de integrare a tinerilor în societate: vor avea ocazia să aplice principiul “learning by doing”, învăţând
numeroase elemente pe care şcoala sau familia nu au posibilitatea să îi înveţe.
Într-un cadru organizat, copiii şi tinerii ar putea intra în contact cu o serie de valori sociale: respect
pentru ceilalţi, ajutor reciproc, responsabilitate publică, asumarea de responsabilităţi etc. Într-un
cuvânt: tinerii care vor participa la astfel de activităţi de integrare în societate vor contribui, practic,
la îmbogăţirea fondului social al comunităţilor din care fac parte. De aceea, se consideră că este
necesar ca, atât autorităţile locale cât şi cele centrare, să creeze un plan de dezvoltare a tinerilor.
Scopul prezentului atelier de lucru este discutarea şi identificarea celor mai bune practici în domeniul
descris anterior, precum şi analizarea cazurilor de succes dar şi a problemelor care pot surveni în
cadrul programelor de integrare a tinerilor în societate.

Prezentarea de bune practici în România:
Belgia se bucură de existenţa a numeroase organizaţii pentru tineri, precum şi de organisme care
oferă sprijin profesionist pentru voluntarii la nivel local. Unele dintre aceste organizaţii sunt
interesate să împărtăşească din experienţa lor tinerilor şi organizaţiilor de tineret din România. Un
exemplu de organizaţie pentru tineri din România este AGLT. Aceasta a dezvoltat un serviciu special
pentru copiii cu nevoi speciale, denumit SPEAS. AGLT deţine cunoştinţele necesare privind
necesităţile comunităţilor de voluntari locali, de cel fel de sprijin au nevoie pentru a-şi desfăşura
activităţile şi cum pot fi stimulaţi voluntarii.

Panel de lucru
 Belgia:
o Fédération Wallonie-Bruxelles Sevice de la Jeunesse (OVAM) : Isabelle Letawe
o Les Scouts: X
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o Kazou & Jomba: Jannicke Hurtekant
o Chiro & Somepro: Mieke Dereymaeker (se aşteaptă răspuns de confirmare).
România:
o Organizaţia AGLT: secretar naţional Maria Pruteanu
o Un membru al unui consiliu local/primar: X (este necesară numirea unei persoane).
Moderator:
o Peter Andriessen

Posibile rezultate / Puncte de interes
 Oferta de cursuri şi programe de educaţie pentru tineri trebuie să crească.
 Este nevoie de sprijin suplimentar profesionalizat pentru voluntarii locali.
 Copiii cu nevoi speciale trebuie să aibă acces la mai multe activităţi de integrare.
 Este necesară oferirea de posibilităţi suplimentare de organizare a taberelor de tineret şi
copii.
 Sprijin pentru activităţi lucrative în care să fie incluşi şi tineri.
 Mai multe spaţii de joacă la nivel local (disponibile şi în cursul iernii)
 Dezvoltarea unui plan de sprijin al tinerilor pe plan local.
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