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Rezultatele consultărilor cu tinerii din orașele 

Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic 

 

În vederea conștientizării importanței participării tinerilor la viața comunității, în 

spiritul misiunii YMCA România de a educa și împuternici tinerii,  în perioada iunie-

august  2021, Federația YMCA România a desfășurat o serie de ateliere educaționale 

în care a consultat tinerii cu privire la problemele pe care le identifică în comunitățile 

lor.  

Cu ajutorul acestor ateliere ne-am propus să ajungem la tinerii din orașele mai mici din 

Maramureș, orașe în care voluntariatul, angajamentul civic al tinerilor, activitățile 

nonformale și tot ceea ce implică lucrul cu tinerii, nu există sau, dacă există, sunt la 

scală mică, întâmplându-se ocazional și poate nu la standardele promovate de sectorul 

de tineret. Mai mult, tinerii din aceste orașe nu sunt obișnuiți să interacționeze cu 

voluntari străini, să facă activități împreună, aceste evenimente devenind adevărate 

repere pentru ei. Din experiența noastră, tinerii nu sunt obișnuiți să-și exprime 

gândurile și sentimentele cu privire la ceea ce se întâmplă cu ei și în comunitate. Prin 

aceste activități ne-am dorim să îi ascultăm, să le împărtășim bune practici, să-i 

formăm în spiritul gândirii critice, să îi împuternicim și să ne asigurăm că vocea lor, 

ideile lor vor fi auzite , ajungând la autoritățile locale. 

Prin activitățile  noastre am adus o nouă perspectivă, arătându-le faptul că ei nu sunt 

singuri, participarea și spiritul comunitar, voluntariatul, acțiunile pe care le pot 

întreprinde individual și în grup pentru a susține ceea ce cred, pentru a-și îmbunătăți 

viața , pot să le ofere tot atâtea oportunități și contexte de a se conecta, de a studia, 

a lucra, a trăi frumos, a-și atinge potențialul. 

Tinerii sunt o resursă cheie în construirea  unui mediu social durabil, sănătos și 

democratic și trebuie să fie o prioritate în fiecare societate. Educația și dezvoltarea 

tinerilor nu se realizează  doar într-un mediu formal și instituțional ci și în mediul 

nonformal, structurat, cu obiective de învățare și dezvoltare de competențe.   

Pentru ateliere susținute în Sighetu- Marmației, Vișeu de Sus și Cavnic  ne-am 

propus: 

- participarea unui număr de 25 de tineri din fiecare comunitate locală care să-și 
dorească să se implice în activitățile noastre 
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- creșterea participării tinerilor, promovând cetățenia activă, solidaritatea, 
interculturalitatea, incluziunea, cooperarea 
- identificarea principalelor 3 probleme care îi afectează pe tineri cât și comunitățile 

din care fac parte, cauzele și soluțiile acestora. 

Atelierele au cuprins sesiuni privind participarea tinerilor, efectele schimbărilor 

climatice și exemple de bune practici din Franța, Spania, Portugalia, modalități de 

implicare în comunitate, oportunitățile oferite tinerilor de programul Corpul European 

de Solidaritate, identificarea problemelor din comunitate și găsirea de posibile soluții, 

dialog între tineri și reprezentanți ai autorității publice locale- consiliu local/primărie. 

În urma atelierelor susținute împreună cu tinerii din cele 3 localități maramureșene, 

principalele 3 probleme identificate au fost:  

1. Problemele de natură climatică  

2. Lipsa spațiilor și activităților de tineret  

3. Lipsa implicării tinerilor în luarea deciziilor la nivel local 

Printre prioritățile tinerilor se află și problemele  de natură climatică. Aceste probleme 

de natură climatică necesită un răspuns ferm din partea autorităților  care trebuie să 

găsească soluții pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră precum și pentru 

adaptarea la efectele ce nu pot fi evitate. 

Aceasta accelerare a schimbărilor climatice generează la rândul ei o accelerare a 

gravității dezastrelor naturale provocate de fenomenele meteorologice. Totodată, 

aceasta modificare a fenomenelor meteorologice impactează significant  resursele de 

hrană, sănătatea, comerțul și integritatea ecosistemică.  

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC stabileşte 
cadrul general de acțiune privind combaterea schimbărilor climatice, definite în sensul 
acestei Conventii prin stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de sera în atmosferă 
la un nivel care să prevină influența periculoasă a activităților umane asupra sistemului 
climatic.  

Comisia Interguvernamentala a Schimbărilor Climatice - IPCC este o componenta 
majoră în cadrul UNFCCC și are rolul de a întocmi un Raport de Evaluare (AR) odată la 
5 ani. În decursul anului 2021 a fost elaborat al 6-lea raport care prin diferitele scenarii 
climatologice ne arată că ceea ce resimțim acum în atmosferă sunt efectele cauzate 
de încălzirea atmosferei  cu 1.1°C și că ne îndreptăm cu pași repezi spre 2°C până în 
anul 2050, pragul de 1.5°C adoptat în cadrul Convenției Părților (COP) 21 din Paris în 
anul 2018 fiind destul de greu de îndeplinit. 
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În România, o creștere a temperaturii cu 2°C ar duce la o modificare în ceea ce privește 

traiul cotidian.  Prin mărirea numărului de zile secetă majoritatea culturilor se vor 

distruge,  iar  numărul de zile ploioase chiar dacă va scădea, vom avea parte de ploi 

mai abundente în ceea ce privește numărul de l/mp, acest fapt  putând duce la 

creșterea rapidă a nivelului apelor în râuri și baraje iar  ploile abundente coroborate 

cu defrișările masive pot conduce la alunecări masive de teren. 

Printre problemele de natură climatică care au fost identificate de tinerii din 

Sighetu- Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic, regăsim: 

-Lipsa coșurilor de gunoi pe stradă (nu sunt sau nu sunt considerate a fi suficiente)  

-Arderea deșeurilor în anumite zone, fapt ce conduce la un aer irespirabil 

-Deversarea sau depozitarea deșeurilor în râuri sau în apropierea acestora 

-Lipsa unor modalități alternative de transport sau transportul în comun nu există 

-Lipsa unor modalități prin care aceștia să poată recicla  

-Lipsa cu desăvârșire a pistelor de bicicletă 

-Defrișările masive  

-Traficul aglomerat 

-Lipsa infrastructurii în domeniul energiei verzi 

Soluțiile propuse de tineri  au fost: 

-Instalarea unor coșuri de gunoi care să permită și sortarea selectivă a deșeurilor  

-Aplicarea de amenzi substanțiale celor care poluează aerul și apele 

-Piste de bicicletă   

-Crearea unor stații de sortare a deșeurilor 

-Transport în comun verde - autobuze electrice 

-Campanii de informare a populației despre modul în care pot recicla  

-Limitarea mașinilor care rulează cu combustibili fosili pe zona de centru  

Problemele identificate de tinerii din Sighetu-Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic în 

ceea ce implica infrastructura și activitățile de tineret sunt: 

-Lipsa parcurilor în care tinerii să-și poată petrece timpul liber 

-Lipsa centrelor de tineret  

-Lipsa unor baze sportive  puse la dispoziția tinerilor din comunitate 

-Abandonul școlar  

-Lipsa activităților extracurriculare, comunitare, a educației nonformale și a 

voluntariatului 
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Soluțiile propuse de tineri: 

-Crearea sau amenajarea unui centru de tineret, spațiu pus la dispoziție de 

primărie/consiliul local 

-Prezența/Angajarea unor lucrători de tineret în școli, la autoritățile locale  

-Crearea de baze sportive și de competiții dedicate tinerilor  

-Crearea de parcuri și/sau amenajarea parcurilor deja existente în oraș  

-Crearea unei linii de finanțare nerambursabile pentru activități de tineret, conform 

legislației în vigoare (Legea tinerilor nr. 350/2006, cu completările și modificările 

ulterioare, etc) 

Printre probleme identificate de tinerii din Sighetu-Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic 

în ceea ce privește implicării lor  în procesul de  luare a deciziilor la nivel local,  

putem enumera: 

-Opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare, ei nefiind consultați   

-Nu exista un mecanism care să facă legătura  între mișcările de tineret din orașe/ 

ONGuri și/sau grupuri informale de tineri  și factorii decidenti 

-Lipsa unui buget participativ pe care tinerii să îl poată accesa prin depunere și votare 

de proiecte  

Soluțiile propuse de tineri: 

-Crearea buget participativ   

-Crearea Consiliului Consultativ al Tinerilor, conform Legii tinerilor nr. 350/2006, cu 

completările și modificările ulterioare, for consultativ al Consiliului Local/Primăriei 

care să reunească structuri formale și informale de tineri care să propună strategia de 

tineret a orașului, să facă recomandări privind lucrul cu tinerii și orice alte aspecte ce 

țin de sectorul de și pentru tineret. 

 

Toate activitățile din cele 3 orașe, precum și facilitarea  acestora, au fost realizate de 

către echipa de voluntari tineri  locali și internaționali ai organizației noastre. 

 

Aceste ateliere au fost activități complementare ale proiectului Building Stronger 

Communities finanțat prin Programul Corpul European de Solidaritate,  fiind susținut 

de  YMCA Europe,  iar partenerii noștri în acest demers au fost: Asociația SZMISZ 

Sighetu Marmației, Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic și Asociația YMCA 

Cavnic, Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Vișeu de Sus. 
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########## 

Despre YMCA România – www.ymca.ro 

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations 
(YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de 
țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități 
puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA 
România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, 
în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale 
federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, 
Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, 
oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și 
comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, schimbări 
climatice, dialog structurat și politici publice. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ymca.ro/
mailto:office@ymca.ro

