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DIALOG STRUCTURAT – OBIECTIVELE PENTRU TINERET	
 
Obiectivele pentru tineret sunt rezultatul Dialogului Structurat cu Tinerii 2017-2018. Acestea 
reprezintă viziunea tinerilor din întreaga Europa.	
 
1. LEGĂTURA DINTRE UE ȘI TINERI 
	
Întărirea sentimentului de apartenență al tinerilor la proiectul european și construirea 
unei legături între tineri și UE pentru recâștigarea încrederii și creșterea gradului de 
participare. 
 
Un număr crescut de tineri şi-a pierdut încrederea în Uniunea Europeană și întâmpină dificultăți în înțelegerea 
principiilor, valorilor și a modului de funcționare a acesteia. Deficitele democratice din mecanismele UE au fost, 
de asemenea, identificate ca motiv pentru creșterea euroscepticismului în rândul tinerilor.	
 

• Garantarea implicării semnificative a tinerilor și existența unui dialog în toate etapele 
decizionale ale Uniunii Europene prin îmbunătățirea mecanismelor participative existente și 
prin crearea unor noi resorturi. 

• Asigurarea accesului egal la informații obiective, de calitate și prietenoase pentru tineri 
despre modul în care funcționează UE, cum să se implice și ce oportunități li se oferă la nivel 
european.	

• Introducerea și creșterea volumului educațional privind Europa și UE în medii formale și 
nonformale. 

• Garantarea reprezentării egale a tuturor Statelor Membre în organismele politice și 
administrative ale Uniunii Europene, conform principiului cetățeniei egale. 

• Creşterea bugetului şi a impactului programelor Uniunii Europene în domeniul tineretului. 
• Construirea încrederii tinerilor în proiectele Uniunii Europene prin abordarea deficitului de 

democraţie, a lipsei transparenţei şi vizibilităţii.  
• Instituţionalizarea evalualării pe înţelesul tinerilor, impactul şi efectul politicilor Uniunii 

Europene. 
 

2. EGALITATE TUTUROR GENURILOR 
 
Asigurarea egalității de gen și a abordarilor delicate privind genul în toate domeniile 
vieții unui tânăr.	
 
Discriminarea pe bază de gen încă are efecte negative asupra tinerilor și în special a femeilor tinere. 
Oportunități egale și accesul la drepturi trebuie să fie asigurate pentru tinerii de orice gen, incluzând tinerii non-
binari şi LGBTQI+.	
 

• Combaterea discriminării şi asigurarea drepturilor egale tuturor genurilor în viaţa culturală, 
politică şi socio-economică.  

• Realizarea unei conştientizări generale a inegalităţilor bazate pe gen, în special în mass-
media.  



• Oprirea violenţei bazate pe diferenţa între genuri prin abordarea problemei şi combaterea 
eficientă a acesteia sub toate formele ei.  

• Eliminarea rolurilor stereotipice de gen şi înglobarea diversității de gen în sistemele 
educaţionale, în viaţa de familie, la locul de muncă şi în alte domenii ale vieţii.  

• Eliminarea discriminării structurale de gen pe piaţa muncii şi asigurarea drepturilor, accesului 
şi oportunităţilor egale. 

• Asigurarea remuneraţiei egale pentru muncă egală şi împărţirea echitabilă a 
responsabilităţilor de lucru 

• Asigurarea accesului egal la educaţie formală şi non-formală şi că modul de elaborare a 
sistemelor educaţionale respectă abordările sensibile privind genul. 
	

 
3. SOCIETĂŢI INCLUZIVE 
 
Facilitarea şi asigurarea incluziunii tinerilor în societate. 	
 
O treime dintre tinerii Europei sunt supuşi riscului de sărăcie şi excludere socială. Mulţi nu au acces la drepturile 
lor sociale. Mulţi continuă să se înfrunte cu discriminare, prejudicii şi infracţiuni generate de ură. Noile 
fenomene de migraţie au generat provocări sociale şi de incluziune. Astfel, este vital să se acţioneze pentru 
respectarea drepturilor tinerilor în Europa, inclusiv a celor marginalizaţi şi excluşi într-o foarte mare măsură.  
 

• Furnizarea protecţiei juridice şi folosirea instrumentelor juridice internaţionale în lupta 
împotriva tuturor formelor de discriminare şi împotriva discursului instigator la ură, 
recunoaşterea că tinerii sunt supuşi la multiple forme de discriminare.  

• Îmbunătăţirea accesului la informaţii pentru tinerii marginalizaţi, asigurarea că aceştia sunt 
conştienţi de spaţiile, oportunităţile şi experienţele care sunt disponible pentru ei. 

• Asigurarea că toţi tinerii marginalizaţi au acces egal la mediile de învăţare formală şi 
nonformală, prin abordarea tuturor dimensiunilor incluziunii.  

• Îmbunătăţirea abilităţilor educatorilor de a lucra cu tinerii marginalizaţi.  
• Furnizarea mai multor spaţii, oportunităţi, resurse şi programe pentru a facilita dialogul şi 

coeziunea socială şi combaterea discriminării şi a segregaţiei.  
• Îmbunătăţirea sprijinului social prin implementarea dreptului la o remuneraţie pentru 

subzistenţă, condiţii de muncă corecte, accesul general la servicii de sănătate de calitate şi 
asigurarea măsurilor specifice pentru tinerii marginalizaţi.  

• Asigurarea că tinerii marginalizaţi participă la toate procesele de luare a deciziilor şi că sunt 
principalii actori în special în procesele privind propriile drepturi, interese şi bunăstări. 
	

 
4. INFORMARE ŞI DIALOG CONSTRUCTIV 
	
Asigurarea că tinerii au un acces mai bun la informaţii corecte, îmbunătăţirea 
capacităţii lor de a evalua în mod critic informaţiile şi angajarea lor într-un dialog 
participativ şi constructiv.  
 
Tinerii întâmpină dificultăți în verificarea acurateții și corectitudinii informațiilor. Ei au nevoie să fie pregătiţi mai 
bine pentru a naviga în peisajul media și a participa la dialog constructiv. 
	

• Împuternicirea tinerilor de a fi utilizatori critici, responsabili şi producători de informații.  
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• Asigurarea că tinerii au abilitatea de a recunoaște și de a raporta în mod repetat știrile false 
şi să verifice acurateţea surselor de ştiri folosite.  

• Asigurarea că tinerii au abilitatea să recunoască şi să raporteze discursurile instigatoare la 
ură şi discriminarea din mediul online şi offline. 

• Asigurarea că tinerii se pot angaja într-un dialog respectuos, tolerant şi non-violent online şi 
offline.  

• Asigurarea unui acces la informaţii uşor de înţeles, prietenoase pentru tineri, informaţii care 
să respecte codurile de etică şi standardele de calitate. 

• Asigurarea că părinții, tutorii și toți cei implicați în educația și formarea tinerilor deţin 
competențe media şi digitale și că aceştia reprezintă surse de informații de încredere pentru 
tineri. 
 

5. SĂNĂTATE MENTALĂ ŞI BUNĂSTARE 
	
Realizarea unui nivel superior de bunăstare mentală şi stigmatizarea aspectelor legate 
de sănătate mentală, promovând astfel incluziunea socială a tuturor tinerilor.	
 
Un număr semnificativ şi în creştere de tineri din toată Europa îşi exprimă îngrijorarea faţă de prevalenţa 
aspectelor legate de sănătate mentală, cum ar fi stresul intens, anxietate, depresie şi alte boli mentale printre 
ei. Tinerii subliniază presiunea socială imensă cu care se confruntă în prezent şi îşi exprimă nevoia pentru 
prevederi mai bune în domeniul sănătăţii mentale. 	
 

• Încurajarea dezvoltării conștiintei de sine şi a unor abordări mai puţin competitive prin 
creşterea aprecierii abilităţilor şi calităţilor individuale. 

• Protejarea drepturilor la muncă și la studiu pentru persoanele cu probleme de sănătate 
mentală, atât în timpul, cât și după convalescenţă, pentru a le asigura capacitatea de a-și 
continua propriile activități. 

• Dezvoltarea unei abordări intersectoriale incluzive pentru asigurarea sănătății mentale pentru 
toți, în special pentru grupurile marginalizate. 

• Furnizarea pentru toți profesioniștii care lucrează cu tineri, precum și a familiei și prietenilor, 
cu pregătire de prim ajutor în domeniul sănătății mentale de calitate. 

• Asigurarea tratamentului integrat, respectuos și bine finanțat, prin introducerea în domeniul 
sănătății mentale a pregătirii de înaltă calitate în toate instituțiile medicale. 

• Concentrarea asupra măsurilor de prevenție prin care să se asigure că tinerii au cunoștințe 
și abilități necesare pentru sănătate mentală mai bună. 

• Combaterea stigmatizării privind problemele de sănătate mentală prin dezvoltarea de 
programe de sensibilizare. 
 

6. DEZVOLTAREA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL 
	
Crearea condițiilor care să permită tinerilor din mediul rural să-și împlinească 
potențialul.  
 
În ciuda angajamentului la nivel european referitor la dezvoltarea rurală și având în vedere faptul că, până în 
2015, aproape o treime din populația Uniunii Europene era stabilită în zonele rurale, predomină diferențele 
între locuitorii din zonele urbane și cele rurale1. De aceea, este important să se asigure egalitate între tinerii 
din urban și rural.	

																																																													
1	(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index-php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU	



 
• Asigurarea infrastructurii adecvate în mediul rural în scopul furnizării echitabile de servicii 

publice, acces la date și oportunități de locuinţe pentru tineri. 
• Asigurarea că sunt create locuri de muncă sustenabile, de calitate înaltă și accesibile tinerilor 

din mediul rural . 
• Asigurarea descentralizării diferitelor activități de către, pentru și cu tinerii, pentru a sprijini 

incluziunea acestora și spre beneficiul comunităților locale. 
• Asigurarea că tinerii din mediul rural participă activ la procesul de luare a deciziilor. 
• Asigurarea accesului egal la educație superioară pentru tinerii din mediul rural. 
• Construirea unei imagini pozitive a mediului rural. 
• Asigurarea protejării tradiţiilor din mediul rural. 

 
	
7. LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
	
Garantarea unei pieţe a muncii accesibile, cu oportunități care să ducă la locuri de 
muncă de calitate pentru toți tinerii. 
 
Tinerii se confruntă cu o rată mare a șomajului, condiții precare de muncă și exploatare, precum și discriminare 
pe piața muncii și la locul de muncă. Lipsa informațiilor și aptitudinilor adecvate pentru o viitoare angajare 
împiedică integrarea lor totală pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de 
calitate pentru toți. 
 

• Crearea de locuri de muncă de calitate care să garanteze condiții de muncă echitabile, dreptul 
la muncă și dreptul la salariu decent pentru toți tinerii. 

• Garantarea protecției sociale și a asistenței medicale pentru toți tinerii lucrători. 
• Garantarea tratamentului echitabil și egalitatea de șanse pentru toți tinerii, cu scopul de a 

elimina discriminarea pe piața forței de muncă. 
• Asigurarea de oportunități pentru toți tinerii pentru dezvoltarea abilităților necesare și 

dobândirea experienței practice cu scopul unei treceri mai ușoare de la domeniul educational 
către piața muncii. 

• Garantarea recunoașterii și validarea competențelor dobândite prin stagiu, ucenicii și alte 
forme de învățare la locul de muncă, precum și prin voluntariat și educație nonformală. 

• Asigurarea implicării tinerilor și a organizațiilor de tineret ca parteneri egali în dezvoltarea, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul forței de muncă la toate 
nivelurile. 

• Asigurarea accesului egal la informații corecte și mecanisme de sprijin adecvate pentru a 
pregăti tinerii pentru o piaţă a forței de muncă în schimbare și pentru viitorul muncii.  

 
 
8. ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE 
 
Integrarea și îmbunătățirea diferitelor forme de învățare, înzestrând tinerii pentru 
provocările unei vieți în continuă schimbare în secolul al XXI-lea.	
 
Educația rămâne un principiu de bază a cetățeniei active, a societății incluzive și a capacității de inserție 
profesională. De aceea, trebuie să lărgim viziunea privind educația secolului XXI, concentrându-ne mai mult 
pe aptitudini transferabile, învățare centrată pe student și educație non-formală pentru a obține un acces cu 
adevărat egal și universal la învățământ de calitate. 	
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• Garantarea accesului universal și egal la educație de calitate și învățare pe tot parcursul vieții. 
• Asigurarea că toți tinerii au acces la educație non-formală, finanțată în mod adecvat la toate 

nivelurile, recunoscută și validată. 
• Promovarea unei atitudini deschise şi sprijinirea îmbunătăţirii abilităţilor interpersonale şi 

interculturale.  
• Crearea şi implementarea, într-o manieră personalizată, participativă şi de cooperare a unor 

metode axate pe persoana care învaţă în fiecare etapă a procesului educaţional.  
• Garantarea că educaţia oferă tinerilor abilităţi în viaţă, ca de exemplu managementul financiar 

şi educaţie pentru sănătate, inclusiv sexuală şi reproductivă. 
• Încorporarea metodelor în sistemele de educaţie formală şi non-formală şi sprijinirea celor 

care învaţă să-şi dezvolte aptitudini, precum gândire critică şi analitică, creativitate şi modul 
de învăţare. 

• Asigurarea că tinerii au acces la educaţie pentru cetăţenie care să le asigure cunoştinţe 
aprofundate despre sistemele politice, democraţie şi drepturile omului obţinute prin 
experienţe în comunitate, care încurajează participarea civică activă.  
	

 
9. SPAŢIU ŞI PARTICIPARE PENTRU TOŢI  
 
Întărirea participării democratice a tinerilor şi a autonomiei acestora, precum şi 
furnizarea de spaţii dedicate tinerilor în toate sferele societăţii. 
  
Tinerii sunt slab reprezentaţi în procesul de luare de decizii care-i afectează, deşi implicarea lor în democraţie 
este vitală. Ei au nevoie de spaţii fizice în comunităţile lor pentru sprijinirea dezvoltării lor personale, culturale 
şi politice.  
 

• Asigurarea că tinerii pot influenţa în mod adecvat toate sferele societăţii şi toate etapele 
proceselor de luare a deciziiilor, începând cu stabilirea agendei până la implementare, 
monitorizare şi evaluare prin mecanisme şi structuri prietenoase şi accesibile tinerilor, 
asigurându-se că politicile răspund nevoilor acestora.  

• Asigurarea accesului egal la procesul zilnic de luare a deciziilor pentru toţi tinerii indiferent de 
mediul lor de provenienţă.  

• Creşterea participării tinerilor şi, astfel, a reprezentării egale în procesul electoral, precum şi  
în organismele alese şi alte organisme de luare a deciziilor în toate sferele societăţii.  

• Furnizarea de facilităţi fizice şi de infrastructură conduse de tineri denumite spaţii pentru 
tineri, caracterizate prin autonomie, deschidere şi siguranţă, accesibile tuturor, care să ofere 
sprijin profesional pentru dezvoltare şi care să asigure oportunităţi pentru participarea 
tinerilor.  

• Asigurarea unor spaţii virtuale sigure destinate tinerilor, disponibile fiecărui tânăr, care să 
ofere acces la informaţii şi servicii şi care să asigure oportunităţi pentru participare. 

• Asigurarea de finanţare sustenabilă, de recunoaştere comună şi dezvoltarea unei activităţi 
de tineret de calitate pentru întărirea organizaţiilor de tineret şi a rolului acestora în procesele 
de incluziune, participare şi educaţie non-formală.  

• Furnizarea de informaţii prietenoase pentru tineri, relevante şi pe înţelesul lor, elaborate cu 
şi pentru aceştia, cu scopul de a facilita participarea acestora.  
 

 
 



 
10. O EUROPĂ ECOLOGICĂ SUSTENABILĂ  
 
Construirea unei societăţi în care toţi tinerii sunt activi în domeniul protecţiei 
mediului, educaţi şi capabili să îmbunătăţească viaţa lor de zi cu zi.  
	
În acest moment noi consumăm într-o manieră pe care mediul nu o poate susţine. Societatea trebuie să 
acţioneze împtriva schimbărilor climatice şi a ameninţărilor de mediu în creştere. Dar societatea noastră nu 
poate rezolva o problemă pe care nu vrea s-o recunoască. Acesta este motivul pentru care toţi, inclusiv tinerii, 
trebuie să înceapă să-şi asume responsabilitate pentru acţiunile lor şi pentru impactul asupra vieţii viitoarelor 
generaţii. A deveni sustenabili nu este o alegere, ci este o obligaţie.  
 

• Să ne asigurăm că toată lumea, inclusiv tinerii, cunoaşte efectele acţiunilor noastre asupra 
mediului.  

• Împuternicirea întregii societăţi, în special a tinerilor, să acţioneze ca factori de schimbare 
pentru o dezvoltare sustenabilă a mediului.  

• Luarea în considerare a impactului asupra mediului a oricărei politici şi decizie de viaţă, 
concomitent cu asigurarea că tinerii sunt incluşi în procesele de luare a deciziilor privind o 
dezvoltare sustenabilă la toate nivelurile. 

• Creşterea cooperării internaţionale pentru eliminarea consumului și producției dăunătoare 
mediului.  

• Sprijinirea şi îmbunătăţirea oportunităţilor pentru ca tinerii să devină voluntari în domeniul 
protecţiei mediului.  

• Asigurarea că toată lumea, în special tinerii, au acces la o infrastructură prietenoasă faţă de 
mediu pentru un stil de viaţă mai sustenabil.  

• Extinderea cercetărilor şi inovaţiilor în soluţii şi tehnologii prietenoase faţă de mediu.  
	
	

 
11. ORGANIZAŢIILE DE TINERET ŞI PROGRAMELE EUROPENE 

	
Asigurarea accesului egal pentru toţi tinerii la organizaţii de tineret şi programe 
europene pentru tineret în scopul construirii unei societăţi bazate pe identitate şi 
valori europene. 

 
Organizaţiile de tineret şi programele europene pentru tineret implică milioane de tineri pentru a le sprijini 
cetăţenia activă şi dezvoltarea propriilor abilităţi de viaţă. Totuşi, organizaţiile de tineret şi programele europene 
pentru tineret rămân slab finanţate şi duc lipsă de recunoaştere şi accesiblitate.  

 
• Asigurarea vizibilităţii şi furnizarea de informaţii de calitate privind organizaţiile de tineret şi 

programele europene pentru toţi tinerii.  
• Asigurarea resurselor suficiente prin intermediul programelor europene pentru organizaţiile 

de tineret, în scopul dezvoltării de proiecte și accesarea sprijinului structural pentru realizarea 
misiunilor şi pentru sprijinirea activităţii lor.  

• Asigurarea că organizaţiile de tineret şi programele europene pentru tineret sunt mai bine 
conectate cu sistemele educaţionale şi recunoaşterea acestora ca factori care generează 
abilităţi de viaţă şi cetăţenie activă.  
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• Creşterea accesibilităţi la programele europene pentru tineret, asigurarea unui proces de 
administraţie prietenos tinerilor şi oferirea de sprijin şi informaţii corecte tuturor participanţilor 
şi celor care aplică la aceste programe. 

• Abordarea şi sprijinirea tinerilor marginalizaţi să fie activi în organizaţiile de tineret, în grupuri 
de tineret şi în programe europene pentru tineret.  

• Creşterea resurselor şi extinderea gamei de granturi şi a diversităţii de iniţiative disponibile 
pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de tineri.  

• Asigurarea participării tinerilor în procesele de guvernare a programelor europene pentru 
tineret. 

 
 
 	


