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Ghidul este adresat tuturor celor care lucreazã cu
copiii ºi tinerii în scopul consolidãrii capacitãþii lor de
a participa ºi de a influenþa procesele ce au loc la
nivel de familie, ºcoalã, comunitate, þarã, glob –
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ai ONG-urilor.

Culegerea a apãrut în cadrul proiectului Centrul
Naþional de Resurse pentru Tineri, implementat de
Asociaþia European Youth Exchange Moldova în
colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Departamentul
Tineret ºi Sport, cu suportul financiar al Reprezentanþei
UNICEF Moldova ºi a Ambasadei Olandei la Kiev.

În lucrare este accentuatã importanþa dreptului copiilor
ºi tinerilor la participare ºi sunt aduse modele de succes
în exercitarea lui. Rãmâne la alegerea tinerilor din
fiecare comunitate sã-ºi exercite acest drept reieºind
din contextul local.

La realizarea
lucrãrii au colaborat:

Aceastã publicaþie descrie încercãrile de a le oferi
tinerilor o voce în societate fãcute în Moldova. Ele nu
au fost fãrã probleme ºi recunoaºtem cã paºii fãcuþi
pânã acum sunt doar un început. Una din lecþiile
învãþate este cã adulþii nu întotdeauna au dezvoltatã
capacitatea de a asculta. Oricum, atunci când copiii
sunt auziþi cu adevãrat, calitatea deciziilor luate tinde
sã se îmbunãtãþeascã.
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Introducere
(despre acest ghid)
Participarea este o atitudine. Pentru a forma o atitudine, este nevoie de
spaþiu pentru practicare. Nu în zadar un proverb francez afirmã: „Bãtând
fierul devii fierar“. Oricine doreºte sã devinã specialist în participare
trebui sã se antreneze regulat. Desigur, aceasta implicã de asemenea
erori, dar ele sunt binevenite! Este mai bine ca o iniþiativã de participare
sã eºueze ºi sã fie extrase lecþii din erorile comise, decât sã nu se facã
nimic din teama de a greºi. Dacã solidaritatea ºi comunicarea rãmân
pe primul plan, eºecurile se pot dovedi a fi la fel de preþioase ca ºi o
iniþiativã de participare reuºitã. Iatã de ce sperãm cã acest ghid le va
da chef ºi curaj de a se lansa celor care încã nu au fãcut-o.
Termenul „participare“ este folosit în acest ghid pentru a se referi la
procesul de împãrþire a deciziilor care afecteazã viaþa personalã ºi
viaþa comunitãþii în care persoana trãieºte. Acesta este mijlocul prin
care este construitã democraþia ºi este un standard dupã care democraþia
trebuie mãsuratã.
Participarea copiilor ºi tinerilor este vãzutã ca implicarea lor în luarea
deciziilor. Însã adesea este auzitã întrebarea „Cum e posibil ca cineva
de patru ani sã ia vreo decizie?“. Prin urmare, în multe societãþi lipseºte
un mediu în care copilul sã se exprime liber. În toate discuþiile privind
implicarea copiilor ºi tinerilor atitudinea adulþilor ºi a comunitãþii faþã
de participarea copiilor ºi a tinerilor (negativã sau reþinutã în cel mai
bun caz) a fost identificatã ca fiind constrângerea majorã în a face
participarea copiilor ºi tinerilor o realitate. Deci adulþii trebuie convinºi
cã copiii ºi tinerii pot participa ºi pot contribui semnificativ în soluþionarea
problemelor care îi afecteazã.
Scopul acestei publicaþii este de a analiza experienþele care rezultã din
unele iniþiative ce promoveazã participarea copiilor ºi a tinerilor ºi sã
schiþele lecþii care pot fi utile pentru organizaþii ºi persoane care planificã
sã promoveze participarea copiilor ºi tinerilor în politicile lor, cercetãri
ºi intervenþii. Majoritatea experienþelor sunt desenate din experienþe de
lucru cu copiii în contextul proiectelor, de aceea acest ghid poate fi de
o anumitã valoare pentru cei care lucreazã cu tinerii în proiecte.
Lucrarea este divizatã în 3 capitole. Capitolul 1 descrie succint conceptul
ºi principiile participãrii, baza legalã ºi modalitãþile de implicare a
copiilor ºi tinerilor. Capitolul 2 descrie câteva forme de participare ale
copiilor ºi tinerilor, prezintã experienþe de succes ºi oferã linii de ghidare
pentru organizarea unei sau alte forme de participare. Capitolul 3
conþine modalitãþi de consolidare a capacitãþilor de participare a tinerilor
prin intermediul metodelor interactive.
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Capitolul I

Conceptul de participare
ºi principiile lucrului
cu tinerii
Participarea s-a recomandat ca
o formã eficientã de lucru cu
copiii ºi tinerii. Or, participarea
este un indice al atitudinii civice
a tinerilor ºi al dezvoltãrii personalitãþii. În procesul de cooperare, de dialog dintre tineri ºi
adulþi, tinerii dobândesc abilitãþi
de comunicare, ascultare reciprocã, de exprimare, îºi formeazã o gândire criticã ºi capacitatea de orientare în spaþiul
informaþional, obþin deprinderi
de planificare a acþiunilor,
prognosticare a rezultatelor, de
realizare a proiectelor proprii ºi
de asumare a responsabilitãþilor
pentru luarea deciziilor.

Tinerii vor
sã participe!
Mulþi adolescenþi ºi tineri din
întreaga lume vor sã participe
la cele mai diverse procese, sã
se simtã implicaþi, sã analizeze
ºi sã aibã posibilitatea de a
schimba situaþia. Copiii au
potenþialul ºi necesitatea sã fie
auziþi ºi susþinuþi. Participarea de
asemenea înseamnã accesul
copiilor la diferite surse: informaþii, cunoºtinþe, infrastructuri etc.
Incapacitatea de a asculta copiii
ºi nedorinþa de a se consulta
cu ei duce la aceea cã tinerii

Orice copil este capabil
sã-ºi exprime pãrerea
Nu existã o limitã de vârstã
impusã în exercitarea dreptului de a participa. Acest
drept îl are orice copil care
vrea sã-ºi exprime pãrerea visa-vis de problema propusã.
Copiii mai mici sau copiii cu
handicap pot avea dificultãþi
în exprimarea punctului lor de
vedere prin discuþii, însã pot
fi încurajaþi s-o facã prin
intermediul desenului, a
creaþiei literare, muzicale, a
jocurilor.

rãmân în afara câmpului de
vedere al persoanelor cu funcþii
de conducere ºi a societãþii în
întregime. Legislatorii ºi conducãtorii diferitelor instituþii ºi
organizaþii, în egalã mãsurã,
sunt responsabili de crearea
premiselor pentru atragerea
tinerilor în procesul de luare a
deciziilor.

Procesul de ascultare
a copilului
Procesul de ascultare a copilului duce la adoptarea unor
decizii corecte. Politica guver-
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nului are un impact fie direct,
fie indirect asupra vieþii lor. De
cele mai multe ori politicile se
dezvoltã prin neglijarea felului
în care sunt afectate vieþile
copiilor de azi ºi viitorul lor.
Majoritatea statelor lucreazã
asupra sistemului educaþional,
însã fãrã a încerca sã se
intereseze de pãrerea copiilor
privind metodele didactice,
factorii ce duc la absentarea de
la lecþii etc. Sunt probe care
demonstreazã cã ºcolile în care
copilul are dreptul la cuvânt ºi
în care sunt introduse structuri
democratice, relaþiile între elevi
sunt mai armonioase, iar lecþiile
decurg mai eficient.
Dacã vrem sã fim siguri cã
deciziile noastre sunt corecte,
avem nevoie de informaþii de
calitate pe care le putem obþine
consultând copiii ºi analizând
felul lor de a percepe lucrurile.
Cunoºtinþele ºi ideile lor sunt
esenþiale pentru dezvoltarea
unei politici publice eficace.
Calitatea principalã a politicii
copiilor este lipsa de cinism,
optimismul ºi flexibilitatea
deciziilor în ceea ce priveºte
viitorul lor.

1. Cadrul teoretic sau
ce este participarea

...Participarea este ceva mai mult
decât implicare ºi luare a
deciziilor. Ea este un mod de a
trãi democraþia... Este o aplicare
în practicã a drepturilor ºi
obligaþiilor tinerilor în organizarea viitoarei societãþi.

Participarea tinerilor nu înseamnã doar susþinerea unor proiecte
de dezvoltare localã ºi personalã. Tinerii prin organizaþiile de
tineret pot în mod egal contribui
la elaborarea politicilor de
tineret.

Participarea ºi influenþa au un
loc important în dezvoltarea
persoanei. Posibilitatea exercitãrii influenþei oferã un excelent
sentiment de încredere în sine,
de valoare ca fiinþã umanã,
posibilitatea de a avea o opinie
care sã fie exprimatã ºi convingerea cã schimbarea este posibilã. Participarea de asemenea
creeazã sentimentul de a fi
respectat.

Participarea încurajeazã tinerii
sã se implice ºi sã-ºi asume
responsabilitãþi. Ea îi poate
împuternici sã iniþieze ºi sã
implementeze proiecte ºi activitãþi pentru a le face vocea
eficientã. Desigur, aceasta nu
se întâmplã automat ºi tinerii au
nevoie de susþinere ºi încurajare
pentru a se implica. Nu este
numai de datoria tinerilor sã
pledeze pentru drepturile lor la
participare. Familia, ºcoala,
serviciile sociale, factorii de
decizie ºi politicienii au datoria
sã respecte drepturile tinerilor
la participare.

Pentru a defini participarea
putem scinda conceptul în
câteva moduri de înþelegere,
conform a trei perspective
complementare:
participarea ca drept al tinerilor de a fi incluºi, de a-ºi
asuma zilnic responsabilitãþi
la nivel local
participarea ca drept al tinerilor de a influenþa în mod
democratic procesele din
viaþa lor
participarea ca drept al tinerilor de a lua parte la elaborarea politicilor de tineret

Participarea activã a tinerilor în
societate reprezintã o condiþie
esenþialã pentru învãþarea
democraþiei. Participarea este
mai mult decât un proces de
învãþare sau de acumulare a
unor deprinderi noi. Participarea
adevãratã presupune acceptarea opiniei tinerilor ca reprezentând o valoare ºi ca fiind
hotãrâtoare în deciziile ºi
acþiunile care îi afecteazã. Prin
facilitarea participãrii tinerilor ºi
prin motivarea lor sã participe
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mai activ la viaþa societãþii se
poate asigura implicarea lor
permanentã ºi prevenirea unor
comportamente de risc de la o
vârstã fragedã. Un nivel înalt de
participare a tinerilor la viaþa
societãþii poate fi asigurat prin
implicarea lor în procesele de
luare a deciziilor la nivel local,
naþional, european ºi mondial.
Valorificarea participãrii copiilor
ºi tinerilor rãspunde unui obiectiv major: a oferi puterea de coLuarea deciziilor în
conformitate cu vârsta
ºi maturitatea copiilor
Seriozitatea cu care trebuie
analizatã pãrerea copilului
trebuie sã reflecte nivelul lui
de a înþelege problema
discutatã, ceea ce nu înseamnã cã opinia acestuia
este la un nivel mai jos decât
cea a unui adult. Unele
probleme sunt destul de
simple chiar ºi pentru cei mai
mici, ei fiind în stare sã le
înþeleagã ºi sã contribuie la
soluþionarea lor.
Competenþa nu se dezvoltã
uniform cu vârsta, contextul
social, natura problemei,
experienþa personalã de viaþã
a copilului ºi nivelul suportului
oferit de adulþi influenþeazã
capacitatea lui de a înþelege
problemele abordate.

Capitolul I

decizie ºi de co-gestiune unui
grup social care este încã pe
larg exclus din procesele decizionale.
Necesitatea participãrii copiilor
ºi tinerilor se justificã prin
principiul democratic conform
cãruia fiecare persoanã are
dreptul sã-ºi expunã pãrerea ºi
sã ia parte la luarea deciziilor.
Dintr-o perspectivã mai „practicã“, astfel se promoveazã participarea la procesele democratice, interesul pentru problemele sociale ºi dorinþa de a se
implica. Participarea le permite
copiilor ºi tinerilor sã-ºi cunoascã puterea, ceea ce are un
efect pozitiv asupra dezvoltãrii
personalitãþii lor.

Conceptul de participare ºi principiile lucrului cu tinerii

cooperare socialã pe baza
propriei experienþe, iar întrucât
participarea presupune proiecte
reale, dialogul dintre tineri ºi
adulþi este inevitabil.
În anul 2000 UNICEF a realizat
sondajul de opinii „Vocile
tinerilor“, în cadrul cãruia copiii
ºi tinerii din Europa ºi Asia
Centralã au fost întrebaþi ºi
despre atitudinea puterii locale
vis-a-vis de opinia lor*

Copiii ºi tinerii pot participa în
toate domeniile vieþii publice, ei
singuri trebuie sã-ºi aleagã
temele ºi domeniile în care
doresc sã participe.

Numai 15% din respondenþi
considerã cã pãrerea lor conteazã atunci când se iau decizii
în interesul lor. Circa 4 din 10
copii susþin cã pãrerea lor de
fapt nu conteazã ºi la aceºtia
poate fi atribuitã 1/4 de tineri
care au rãspuns „nu ºtiu“.
Problemele prioritare în care
copiii ar vrea sã fie consultaþi
sunt: timpul liber, ºcoala ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã.

Participarea acordã dreptul la
vot, ceea ce ajutã copiii ºi tinerii
sã conºtientizeze dreptul lor ºi
al altor oameni la opinie
personalã, care poate fi diferitã
de a celorlalþi. Avantajul
participãrii constã în dezvoltarea
la tineri a deprinderilor de

Adesea adulþii nu sunt pregãtiþi
sau nu vor sã le acorde tinerilor
responsabilitãþi, folosind drept
argumente lipsa la tineri a
competenþei ºi a rãspunderii
necesare pentru luarea deciziilor. Remarcãm cã implicarea
copiilor ºi tinerilor nu înseamnã

sã le transmitem integral rãspunderea. Mai curând participarea
poate fi numitã temelie pentru
dobândirea experienþei de viaþã,
deoarece practica participãrii
ajutã tinerii sã înþeleagã ºi sã
experimenteze noþiuni ca responsabilitatea, controlul, influenþa ºi autoafirmarea. Este
important ca transmiterea
responsabilitãþilor sã decurgã pe
etape, treptat, în funcþie de
gradul de pregãtire a tânãrului
de a le accepta.
Participarea este ...
... un drept moral ºi juridic al
tuturor tinerilor;
... o parte integrantã a
principiilor democratice;
... un indice al atitudinii civice
a tinerilor ºi un indice specific
al dezvoltãrii personalitãþii;
... temelie pentru dobândirea
experienþei de viaþã;
... un mijloc de dezvoltare.
Participarea contribuie la
eficientizarea activitãþilor.
Participarea tinerilor calea
spre dezvoltarea societãþii.
Participarea la procesul de
luare a deciziilor este un drept
inalienabil al fiecãrui om.

„Vocile tinerilor“ este cel mai extins ºi cel mai ambiþios sondaj de opinie desfãºurat vreodatã printre tinerii din þãrile Europei
ºi Asiei Centrale. Rezultatele sondajului reflectã vocile a mai mult de 93 de milioane de copii din 35 de þãri din regiune
despre problemele legate de drepturile lor. Sondajul oferã o imagine fascinantã a viziunilor, preocupãrilor, speranþelor ºi
visurilor copiilor ºi adolescenþilor din 26 de state în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est, Comunitatea Statelor Independente,
Statele Baltice ºi nouã þãri din Europa de Vest.
Sondajul este bazat pe interviuri cu 15 200 de copii între 9 ºi 17 ani, desfãºurate între decembrie 2000 ºi februarie 2001
de cãtre unul dintre cele mai mari companii de sondaje în lume, GfK Group. A fost sponsorizat de UNICEF cu suportul
Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, Oficiul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului.
6 copii din 10 spun cã se întâlnesc cu violenþa sau comportamentul agresiv în familie (strigãte ºi lovituri)
Aproape jumãtate din copiii supuºi sondajului simt cã nu au informaþie de bazã despre HIV/SIDA
61% considerã cã punctele lor de vedere nu sunt sau sunt insuficient luate în consideraþie de cãtre conducerea localã
1 din 6 copii se simte nesigur primblându-se în împrejurime
întrebaþi despre drepturile lor, mai mult de o treime de copii au numit spontan dreptul de a nu fi lovit sau maltratat. În
acest grup, mai mult de o treime considerã acesta un drept nerespectat în þara lor..
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2. Cadrul legal sau dreptul
de a influenþa

Drepturile ºi libertãþile de bazã
ale omului libertatea opiniei ºi
exprimãrii se aplicã fiecãrui
cetãþean, indiferent de vârstã.
Însã existã ºi documente specifice, care sunt orientate sã
asigurare influenþa copiilor ºi
tinerilor în procesele de luare a
deciziilor din societate.

Declaraþia universalã
a drepturilor omului
„Fiecare are dreptul sã participe
la conducerea þãrii sale, direct
sau prin reprezentanþii liber
aleºi“, proclamã Declaraþia
adoptatã în 1948.
Nu se face excepþie nici pentru
copii ºi tineri.
Ce sunt Drepturile Omului?
Drepturile omului pot fi definite
ca norme de bazã fãrã de care
oamenii nu pot trãi demn ca fiinþe
umane. Drepturile omului stau
la baza libertãþii, justiþiei ºi pãcii.
Respectarea lor permite oamenilor ºi societãþii în general sã
se dezvolte multilateral. Drepturile omului sunt deosebit de
importante în reglementarea
relaþiilor dintre indivizi ºi stat. Ele
controleazã ºi regleazã exercitarea puterii statului asupra
indivizilor, garanteazã libertãþile
indivizilor în raport cu statul ºi
cer statelor sã satisfacã necesitãþile de bazã ale oamenilor.

Istoria dezvoltãrii drepturilor
omului este indisolubil legatã de
lupta pentru liberate ºi egalitate
în toatã lumea. Astfel de principii
fundamentale ale drepturilor
omului, precum respectul pentru
viaþa ºi demnitatea umanã, pot
fi gãsite în majoritatea religiilor
ºi curentelor filosofice ale lumii.
Ele sunt proclamate în Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului. Împreunã cu alte
iniþiative de asigurare a drepturilor minoritãþilor, de a combate
rasismul ºi de a lucra pentru
egalitatea genurilor, Declaraþia
a produs câteva creaþii utile:
Convenþia Europeanã pentru
Prevenirea Torturii, ConvenþiaCadru pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, Comisia
Europeanã Împotriva Rasismului
ºi Intoleranþei. În afarã de
Declaraþie, existã pacte internaþionale despre drepturile omului
în care este stabilit ce trebuie
ºi ce nu trebuie sã facã statele
pentru a respecta drepturile
cetãþenilor sãi.
Trãsãturile distinctive ale
drepturilor omului
Drepturile omului nu necesitã
sã fie cumpãrate, câºtigate
sau moºtenite, ele aparþin
oamenilor doar pentru cã ei
sunt oameni pentru fiecare
om drepturile omului sunt
imprescriptibile.
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Aceleaºi drepturi ale omului
aparþin oamenilor de orice
rasã, sex, confesiune, viziuni
politice sau de alt gen, origine
socialã sau naþionalã. Noi toþi
ne naºtem liberi ºi egali în
demnitate ºi drepturi drepturile omului sunt generale.
Drepturile omului nu pot fi
luate nimeni nu are dreptul
sã lipseascã un alt om de ele,
oricare ar fi motivul. Oamenii
posedã drepturile chiar ºi
atunci când legile propriei lor
þãri nu recunosc aceste
drepturi ºi le încalcã, de
exemplu, acolo unde este
rãspânditã sclavia, sclavii de
asemenea au drepturi, deºi
ele sunt încãlcate drepturile
omului sunt inalienabile.
Pentru a trãi demn, toþi
oamenii au dreptul la libertate, siguranþã ºi nivel decent
de viaþã drepturile omului
sunt indivizibile.
Afirmând cã fiecare om posedã
drepturi, de asemenea susþinem
cã fiecare om este obligat sã
respecte drepturile altor oameni.
Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului
Cel mai larg recunoscut document în lume despre drepturile
omului este DUDO. Conþinutul
de bazã al Declaraþiei constã
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în proclamarea valorii umane
indispensabile fiecãrui om.
DUDO a fost unanim adoptatã
de Organizaþia Naþiunilor Unite
(ONU) la 10 decembrie 1948.
În ea sunt enumerate drepturile
fundamentale pe care le posedã
oamenii în toatã lumea, indiferent de rasã, culoarea pielii, sex,
limbã vorbitã, religie, viziuni
politice sau de alt ordin, origine
socialã sau naþionalã, situaþie
materialã. În DUDO se declarã
cã guvernele se obligã sã apere
drepturile nu doar ale cetãþenilor
lor, dar ºi ale cetãþenilor altor
þãri. Cu alte cuvinte, hotarele
naþionale nu prezintã un obstacol în acordarea ajutorului altor
oameni în lupta pentru recunoaºterea drepturilor lor. Din 1948
DUDO are rolul de standard
internaþional în domeniul drepturilor omului.
Deºi DUDO a inspirat apariþia
majoritãþii documentelor internaþionale referitoare la drepturile
omului, Declaraþia nu este un
document juridic obligatoriu. Cu
toate acestea, în calitate de
document care proclamã principii generale, ea are o influenþã
mare asupra formãrii opiniei
publice în lume. Principiile
proclamate în Declaraþie au
obþinut putere juridicã în Pactul
Internaþional despre Drepturile
Civile ºi Politice (PIDCP) ºi în
Pactul Internaþional despre
Drepturile Economice, Sociale
ºi Culturale (PIDESC). Statele
care au ratificat aceste Pacte,
ºi-au asumat prin aceasta
responsabilitatea de a adopta
în þara lor legi ce vor proteja
drepturile omului. Dar mai mult
de jumãtate de state ale lumii
încã nu au ratificat nici PIDCP,
nici PIDESC. Existã de ase-
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menea ºi documente regionale
care protejeazã drepturile
omului, cum ar fi Harta Africanã
a Drepturilor Omului ºi Popoarelor, Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului ºi Convenþia
Americanã a Drepturilor Omului. Legile multor state de
asemenea garanteazã drepturile omului.

Convenþia Naþiunilor
Unite cu privire la
Drepturile Copilului
Ce este aceasta?
Este unul dintre cele mai bune
lucruri care s-a întâmplat cu
copiii ºi tinerii!
Convenþia cu privire la Drepturile Copilului este un acord
internaþional care prezintã un set
clar de drepturi fundamentale
pentru toþi copiii ºi tinerii lumii
pânã la 18 ani. Ea a fost
adoptatã unanim de cãtre
Asambleea Generalã a ONU în
noiembrie 1989 ºi în prezent a
fost acceptatã de 191 de þãri.
Aceste þãri sunt obligate de cãtre
legile internaþionale sã îndeplineascã drepturile copiilor lor.
Copiii se nasc cu libertãþi
fundamentale ºi cu drepturi
inerente oricãrei fiinþe umane.
Aceasta este premisa de bazã
a Convenþiei cu privire la
drepturile copilului.
În fiecare þarã, oameni de diverse
culturi ºi religii lucreazã pentru
a asigura fiecãruia din cele douã
miliarde de copii de pe glob
drepturile la supravieþuire,
sãnãtate ºi educaþie, la un mediu
familial protejat, la joacã ºi
identitate culturalã, la protecþie
contra exploatãrii ºi a tuturor
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formelor de abuz, lucreazã
pentru ca vocea fiecãrui copil
sã fie auzitã ºi pentru ca opinia
sa sã fie luatã în considerare în
problemele ce-l afecteazã.
Atunci când a fost adoptatã,
Convenþia a marcat culminaþia
a mai mult de 6 decade de
pledoarie a ONG-urilor ºi a
experþilor în drepturile omului,
precum ºi un extraordinar
consens între guverne. Pânã
acum, toate þãrile lumii, exceptând douã, au fost de acord sã
accepte standardele impuse de
acest important tratat care
afirmã grija ºi protecþia fiecãrui
copil drept o prioritate pentru
fiecare, în special pentru
Guverne. Chiar mai mult,
depãºind limitele mandatului
sãu legal, Convenþia a stabilit
noi principii etnice ºi norme
internaþionale de comportament
faþã de copii.
Ce sunt drepturile copilului?
Drepturile copilului sunt drepturi
umane pentru copii ºi tineri.
Aceste drepturi asigurã ca copiii
sã creascã într-o lume sigurã ºi
sãnãtoasã, unde îºi pot realiza
pe deplin potenþialul lor ºi pot
participa în societate. Ele se
aplicã pentru toþi copiii ºi tinerii,
indiferent de cine sunt sau de
unde vin.
De ce este importantã
Convenþia?
În majoritatea societãþilor nu
existã structuri legale sau
sociale specializate în promovarea ºi apãrarea drepturilor
copilului;
Dezvoltarea copiilor într-un
mediu sãnãtos este esenþialã
pentru viitorul unei societãþi;
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Copiii sunt mai vulnerabili
decât adulþii în faþa dificultãþilor vieþii;
Copiii sunt mai afectaþi de
activitatea sau pasivitatea
guvernelor;
Copiii nu au drept de vot sau
influenþã politicã, iar puterea
lor economicã nu este considerabilã.
Deseori doleanþele lor nu sunt
auzite;
Copiii sunt mai expuºi exploatãrii ºi abuzului;
În multe societãþi copiii sunt
consideraþi o proprietate a
pãrinþilor, persoane pe cale
de a deveni adulþi, ce nu pot
deocamdatã aduce nici un
aport la dezvoltarea societãþii.
Ce spune?
Convenþia cu privire la Drepturile Copilului conþine 54 de
articole. Aceste articole declarã
drepturile pe care le au toþi
copiii ºi tinerii. Convenþia
recunoaºte cã toate drepturile,
fie ele economice, sociale,
culturale, civile sau politice au
o importanþã egalã ºi sunt
necesare pentru dezvoltarea
integralã a tinerilor.
Sunt patru principii generale
care sunt fundamentale pentru
filosofia Convenþiei cu privire la
drepturile copilului. Ele trebuie
luate în considerare atunci când
se iau decizii despre tineri sau
ori de câte ori se întreprinde o
acþiune care îi afecteazã:
1. Non-discriminarea (art.2).
Aceste drepturi se aplicã pentru
toþi tinerii, „indiferent de rasã,
culoare, sex, limbã, religie,
opinie politicã sau altã opinie a

Convenþia oferã un set de
standarde scrise într-un document. Toate þãrile ºi guvernele
care au semnat Convenþia cu
privire la Drepturile Copilului
trebuie sã se asigure cã legile
lor ºi felul în care îºi trateazã
tinerii îndeplineºte aceste
standarde.

copilului, a pãrinþilor sau a
reprezentanþilor sãi legali,
indiferent de naþionalitate, etnie
sau origine socialã, situaþie
materialã, deficienþe sau alte
condiþii“.
2. Interesele copilului (art.3). În
toate deciziile ºi acþiunile ce
afecteazã copiii, interesul lor
major trebuie luat în considerare în mod primordial, indiferent dacã deciziile sunt luate de
guvern, de autoritãþi administrative sau judiciare sau de membrii
familiei.
3. Supravieþuirea ºi dezvoltarea
(art.6). Copiii au dreptul la
supravieþuire ºi dezvoltarea
potenþialului sãu în toate
aspectele vieþii: fizic, psihoemoþional, cognitiv, social ºi
cultural.
4. Participare (art.12). Tinerii
trebuie admiºi ca participanþi în
evenimentele ce le afecteazã
viaþa, fiind liberi sã-ºi exprime
propria opinie. Ei au dreptul ca
ideile lor sã fie auzite ºi luate în
serios.
Convenþia cu privire la
Drepturile Copilului despre
participare
În Convenþie pentru prima datã
s-a stipulat teza privind faptul cã
atunci când se iau decizii ce þin
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de interesele copiilor, adulþii
trebuie sã þinã cont de pãrerea
ºi de punctul lor de vedere.
Aceastã tezã are o importanþã
deosebitã dacã noi pedagogi ºi
pãrinþi, guverne ºi organizaþii
obºteºti sau pur ºi simplu adulþi
avem o atitudine serioasã faþã
de responsabilitãþile noastre.
Lumea ar deveni cu mult mai
bunã dacã pãrerile copiilor ar fi
luate în considerare, iar participarea lor în viaþa comunitãþii ar
fi stimulatã ºi s-ar extinde.
Conform Convenþiei, participarea este un drept moral ºi juridic
al tuturor copiilor. Ea trebuie sã
fie conºtientã ºi benevolã ºi nu
poate fi constrânsã.
Articolul 12 (1) al Convenþiei
conþine apelul privind participarea copiilor: „Statele-membre
asigurã copilului apt sã-ºi
formuleze opiniile sale, dreptul
de a-ºi exprima liber aceste
opinii referitoare la toate
Dreptul de a-ºi exprima liber pãrerea
Dacã copiii sunt capabili sãºi exprime pãrerea, este
importanta ca adulþii sã
creeze condiþiile necesare
pentru aceasta. Articolul 12
obligã adulþii în calitatea lor
de pãrinþi, specialiºti într-un
domeniu sau politicieni sã
asigure ºi sã încurajeze copiii
sã-ºi exprime punctul lor de
vedere. Copilul însã nu poate
fi impus sã-ºi expunã opinia,
dacã nu doreºte.
Nu este suficient sã-i oferi
copilului dreptul de a fi
ascultat, este important sã se
ia în considerare ceea ce
spune.
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problemele care-l privesc,
concomitent acordându-se o
atenþie cuvenitã opiniilor copilului în funcþie de vârsta ºi de
gradul lui de maturitate“.
În continuare în art. 13 (1) al
Convenþiei se afirmã: „Copilul
are dreptul sã-ºi exprime liber
pãrerea sa; acest drept include
libertatea de a cãuta, a primi ºi
a transmite informaþii ºi idei de
orice gen, indiferent de hotare,
oral, în scris sau tipãrit, în formã
de creaþie de artã sau cu
ajutorul altor mijloace la discreþia
copilului“.
Conform dreptului la participare, declarat în Convenþie,
este necesar sã se þinã cont de
pãrerile tinerilor, indiferent de
situaþia lor socialã, vârstã, sex,
apartenenþã etnicã, stare fizicã
ºi dezvoltare intelectualã.

Carta Europeanã a
Participãrii Tinerilor la
Viaþa Comunitãþilor
Locale ºi Regionale
Carta Europeanã a Participãrii
Tinerilor la Viaþa Comunitãþilor
Locale ºi Regionale a fost
ratificatã prin rezoluþia 237 la
sesiunea a 27-a a Consiliului
Europei, care a avut loc la 1719 martie 1992 la Conferinþa
Permanentã a Autoritãþilor
Locale ºi Regionale ale Europei.
Carta a stat la baza elaborãrii
actelor legislative într-un ºir de
þãri europene ºi expune principiile ºi modalitãþile de participare ale tinerilor în viaþa
societãþii ºi îndeamnã autoritãþile
sã asigure condiþiile necesare
pentru dezvoltarea unei participãri depline, integrarea tinerilor
în viaþa contemporanã ºi parti-
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ciparea lor în construirea viitorului comunei ºi regiunii lor.

ºi de examinare a problemelor“
prin:

Participarea tinerilor la viaþa
comunitãþii le permite acestora
sã simtã cã locuiesc în comuna
ºi regiunea lor ºi nu doar sã
aibã senzaþia cã sunt în trecere
pe acolo. Aceasta este una din
condiþiile esenþiale pentru a fi
participanþi activi ai transformãrilor sociale în strada, cartierul,
comunitatea sau regiunea în
care locuiesc.

asigurarea cu loc de muncã
a unui reprezentant al tinerilor
în organele administraþiei
publice locale ºi regionale;

Ca factor al integrãrii sociale,
activitatea la nivel local le
permite tinerilor sã depãºeascã
izolarea ºi anonimatul, obþinând
deschidere spre viaþa publicã ºi
formându-ºi dorinþa de a
schimba lucrurile.
Aceastã Cartã nu este o listã
completã de mãsuri care trebuie
luate pentru a le permite
tinerilor sã trãiascã mai bine
împreunã. Ea prezintã doar o
serie de repere pentru a facilita
participarea tinerilor la luarea
deciziilor care îi privesc.
Astfel, discutând împreunã cu
tinerii ºi nu doar pentru tineri
despre problemele ºi deciziile ce
se impun, aleºii ºi responsabilii
de luarea deciziilor la nivel local
ºi regional le vor permite tinerilor
sã devinã cu adevãrat persoane
capabile sã-ºi formeze propriile
opinii despre viaþa lor cotidianã,
precum ºi sã devinã cetãþeni
adevãraþi în cadrul propriei
comunitãþi ºi regiuni.
Carta cheamã autoritãþile
municipale ºi regionale sã
susþinã „baza organizaþionalã a
participãrii tinerilor la procesul
de luare de cãtre ei a deciziilor
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crearea unui mecanism de
administrare comunã a proiectelor;
crearea unui mecanism de
consultanþã.

Legea Republicii
Moldova cu privire
la Drepturile Copilului
Prezenta lege stabileºte statutul
juridic al copilului ca subiect
independent, prevede asigurarea sãnãtãþii fizice ºi spirituale
a copilului, formarea conºtiinþei
lui civice pe baza valorilor
naþionale ºi general umane,
acordarea unei griji deosebite
ºi a protecþiei sociale copiilor
lipsiþi temporar sau permanent
de anturajul familial sau care
se aflã în alte condiþii nefavorabile sau extreme.
Legea stipuleazã cã fiecare
copil are dreptul de a participa
la jocuri ºi la activitãþi recreative
proprii vârstei sale, ca ºi la viaþa
culturalã ºi artisticã. În acest
scop statul stimuleazã ºi susþine
material crearea unei reþele
largi de instituþii extraºcolare ºi
alte instituþii, stabileºte înlesniri
pentru frecventarea instituþiilor
de culturã ºi învãþãmânt etc.
Potrivit Legii, copiii au dreptul
sã se asocieze în organizaþii
obºteºti, iar statul le acordã
ajutor material în acest sens ºi
le pune la dispoziþie localuri
adecvate.
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Statul garanteazã dreptul
copiilor de a-ºi exprima liber
opiniile asupra oricãror probleme care îi privesc.

normative în domeniul tineretului.

Legea R epublicii
M oldova cu P rivire
la T ineret

Legea prevede, ca principiu de
bazã al activitãþii în domeniul
tineretului, participarea tineretului la elaborarea, promovarea
ºi realizarea politicii ºi programelor de dezvoltare a societãþii.

Aceastã lege defineºte politica
de stat în domeniul tineretului,
reglementeazã crearea condiþiilor sociale, economice ºi organizatorice pentru dezvoltarea
tineretului în interesul persoanei
ºi al societãþii, stabileºte direcþiile prioritare ale politicii de stat
în acest domeniu ºi constituie
baza juridicã pentru elaborarea
ºi adoptarea unor alte acte

Statul garanteazã participarea
tinerilor la viaþa economicã prin
restructurarea economiei ºi
crearea de noi locuri de muncã,
prin adoptarea de acte normative care sã stimuleze valorificarea aptitudinilor de întreprinzãtor ale tineretului, precum ºi prin
elaborarea ºi implementarea
unor programe speciale de
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susþinere a activitãþii economice
a tineretului.
Statul susþine ºi participarea
tinerilor la activitãþi internaþionale.
În acest scop sunt prevãzute mai
multe posibilitãþi: integrarea în
structurile internaþionale ºi europene de tineret, participarea la
activitãþi de nivel european,
susþinerea sectorului asociativ
pentru participarea la programe
internaþionale de tineret etc. De
asemenea statul sprijinã participarea asociaþiilor de tineret la
programele ºi la schimburile
internaþionale, precum ºi încheierea acordurilor de colaborare
în domeniul tineretului.

3. Cadrul metodologic sau cum
putem organiza o participare
realã a tinerilor
Iatã câteva criterii care ar
trebui sã rãspundã la iniþiativele de participare ale
tinerilor. Evident, ele nu vor
putea fi îndeplinite simultan.
Criteriile propuse pot ...
... fi folosite pentru a determina dacã o anumitã iniþiativã
de participare este adecvatã
... furniza norme de calitate
pentru cei care doresc sã
realizeze iniþiative bune de
participare
... servi drept repere pentru
definirea beneficiarilor ºi a
obiectivelor iniþiativelor de
participare
... oferi argumente pentru
discuþiile cu autoritãþile ºi
finanþatorii
... fi utilizate în relaþiile publice
... influenþa atitudinea persoanelor vizate de iniþiativele de
participare
... ajuta la dezvãluirea
aºteptãrilor copiilor, tinerilor
ºi adulþilor

Co-decizia este posibilã la
toate vârstele
Existã mijloace de a include tinerii
în luarea deciziilor de la vârstele
cele mai fragede. Un factor
decisiv în acest context este
mãsura în care copiii ºi tinerii se
simt întrebaþi: cu cât mai mult sunt
atinse sentimentele lor personale,

cu atât mai mult ei vor fi interesaþi
sã participe la luarea deciziilor.
Co-decizia este deci un proces
care se învaþã ºi care se exercitã;
iatã de ce este absurd a fixa o
limitã de vârstã strictã.
Diversitatea
metodelor
favorizeazã participarea
Participarea trebuie sã fie un
proces deschis pentru toþi copiii
ºi pentru toþi tinerii vizaþi sau
interesaþi. Pentru a include copii
ºi tineri din diferite grupuri, metodele aplicate trebuie sã fie variate ºi sã ofere diferite posibilitãþi
de acces. Astfel ne asigurãm cã
chiar ºi acei copiii ºi tineri care
dispun de resurse limitate, pot
face ca pãrerea lor sã valoreze
ºi sã influenþeze mersul lucrurilor.
Participarea nu este
simulare
O iniþiativã bunã de participare
nu trebuie sã fie o înscenare.
Aceasta înseamnã cã obiectivele procesului trebuie sã fie
realiste ºi realizabile pentru toþi
participanþii. Mai mult decât atât,
aceste obiective trebuie sã
propunã un conþinut ºi un
program adecvat.
Drumul poate fi
un scop în sine
Fiecare proiect de participare
urmeazã un scop, care trebuie
realizat. Dar, în acelaºi timp,
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realizarea lui constituie un
proces esenþial de participare.
Temele sunt la alegerea
copiilor ºi tinerilor
O iniþiativã de participare poate
deveni foarte repede o vorbã
goalã dacã problemele abordate sau dorinþa de a acþiona nu
vin de la înºiºi copiii ºi tinerii.
Adulþii de asemenea pot veni cu
propuneri, dar numai cu condiþia
ca acestea sã fie discutate cu
copiii ºi tinerii înainte de începutul activitãþii ºi considerate de
ei urgente ºi importante.
Deschidere ºi transparenþã
Tinerii trebuie sã ºtie de ce este
nevoie ca ei sã se implice.
Împãrtãºirea ideilor ºi a scopurilor va îmbunãtãþi calitatea
interacþiunii. De la bun început
este important ca copiii sã
înþeleagã ce fel de decizii pot fi
luate ºi de cãtre cine. Conºtientizând faptul cã nu deþin
puterea pe care sperau s-o aibã
dupã începerea proiectului,
copiii se pot simþi dezamãgiþi ºi
cinici faþã de acest proiect.
Participarea este un proces
de învãþare
În cursul realizãrii unui proiect
de participare copiii, tinerii ºi
adulþii vor învãþa inevitabil
lucruri noi. Mai cu seamã vor
acumula competenþe pe care nu
le posedau înainte.
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Lista de verificare a participãrii adevãrate
Participarea ADEVÃRA
TÃ
ADEVÃRATÃ

Participarea FFALSÃ
ALSÃ

Este voluntarã! Participarea adevãratã este ceva
ce un tânãr doreºte sã facã.

Este forþatã! Copiii ºi adolescenþii sunt impuºi sã
participe împotriva voinþei lor, sunt forþaþi sã se
implice „în mod voluntar” în activitãþi.

Este echitabilã! Participarea adevãratã este
inclusivã – îi încurajeazã pe toþi sã se implice în
mod egal. Nu se fac discriminãri de sex, venituri,
zonã geograficã, localitate, etnie, disabilitãþi etc.

Este injustã! În practicã activitãþile sunt accesibile
numai copiilor ºi adolescenþilor din familii bogate
sau din oraº; pentru întruniri sunt aleºi numai bãieþii
sau cei care învaþã excelent.

Este apreciatã! Participarea adevãratã cere ca sã
fie apreciaþi, ascultaþi ºi luaþi în serios toþi cei implicaþi,
inclusiv copiii ºi adolescenþii.

Este neapreciatã! Copiii ºi adolescenþii sunt
prezenþi, dar li se acordã puþine ºanse de a participa.
Atunci când participã, nu sunt ascultaþi atent de
ceilalþi, se râde de ei sau punctele lor de vedere nu
sunt luate în considerare.

Este respectuoasã! P a r t i c i p a r e a a d e v ã r a t ã
înseamnã cã participanþii au o atitudine grijulie ºi
respectuoasã unii faþã de alþii, nu cu ironie ºi
superioritate.

Este nepoliticoasã! Preºedintele unei întruniri
ignorã copiii ºi adolescenþii sau le vorbeºte într-un
fel care aratã cã prezenþa ºi ideile lor nu sunt
apreciate.

Are sens! Participarea adevãratã cere ca tinerii sã
înþeleagã valoarea acestei activitãþi.

Este fãrã rost! Copiilor ºi adolescenþilor pur ºi
simplu li se spune ce sã facã, însã ei nu ºtiu prea
bine ºi nu înþeleg pânã la capãt de ce o fac.

Conteazã! Participarea adevãratã se produce atunci
când tema sau problema discutatã este importantã
ºi interesantã pentru tineri.

Este nesemnificativã! Copii ºi adolescenþii sunt
siliþi sã participe la evenimente ce nu prea îi
intereseazã ºi astfel li se creeazã impresia cã îºi
irosesc timpul degeaba.

Schimbã ceva! Participarea adevãratã înseamnã
cã aportul tinerilor influenþeazã situaþia ºi schimbã
starea lucrurilor.

Este formalã! Copiilor ºi adolescenþilor nu li se
permite sã influenþeze procesele sau li se cere sã
aducã idei care mai apoi sunt ignorate.

Oferã un mediu fizic oportun pentru
participare! Conteazã foarte mult cum sunt aºezaþi
participanþii.

Nu se preocupã de confortul tinerilor! Adulþii
ºed pe scaune, în timp ce copiii ºi adolescenþii ºed
pe podea, la periferia camerei sau sub soarele fierbinte.

Foloseºte un limbaj pe înþelesul tinerilor!
Participarea adevãratã îi face sã se simtã competenþi
ºi confortabil în mediul de comunicare.

Admite sã fie utilizat un limbaj sofisticat!
Discuþiile au loc în englezã într-o regiune ruralã
sau maniera de a vorbi este foarte formalã ºi plinã
de „cuvinte mãreþe”.

Se conduce de reguli echitabile pentru toþi!
Participarea adevãratã asigurã condiþii în care toþi
pot participa în mod egal ºi în mod confortabil.
Deseori copiii ºi adolescenþii iau parte la stabilirea
regulilor.

Este discriminatorie! Unii adulþi dominã discuþia,
în timp ce tinerilor nu li se acordã posibilitatea sã
vorbeascã sau sunt întrerupþi prea devreme. Ei sunt
nevoiþi sã se exprime într-o formã pe care n-o cunosc
sau nu le place.

Cei care participã sunt informaþi ºi pregãtiþi
adecvat! Participarea adevãratã înseamnã cã
adolescenþilor ºi copiilor li s-a dat suficient timp,
posibilitãþi ºi susþinere sã se pregãteascã.

Nu este preocupatã sã-i punã pe toþi la curent!
Adulþii posedã experienþã ºi informaþie, în timp ce
copiii ºi tinerii sunt incluºi în grabã, fãrã sã înþeleagã
ce se petrece ºi fãrã sã aibã timp de pregãtire.

Rolurile sunt distribuite echitabil! Responsabilitãþile se distribuie în mod echitabil ºi participanþilor
li se creeazã toate posibilitãþile sã exercite rolurile
de care sunt capabili.

Responsabilitãþile nu sunt echilibrate! Profesorii
iau toate deciziile ºi stabilesc regulile, în timp ce
copiii ºi adolescenþii doar rãspund la întrebãri sau
de fiecare datã numai tinerii pregãtesc ceaiul.

Este permanentã! Participarea adevãratã este
clarã ºi transparentã privind modul în care va fi
continuatã participarea ºi legãtura acesteia cu alte
procese. De multe ori se pune drept scop instituþionalizarea participãrii pentru a-i asigura durabilitate.

Este nestabilã! Tinerii participã activ la niºte lucrãri
importante, dar nu este clar ce va urma sau ce se
va întâmpla cu contribuþia lor. Raportul activitãþilor
nu este arãtat grupului întreg ºi nici verificat cu
opinia tinerilor.
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Capitolul I

A vorbi despre prejudecãþi,
a evita discriminãrile
Deschiderea faþã de toate
opiniile ºi stilurile este unul din
principiile primordiale pe care
se bazeazã iniþiativele bune de
participare. Cu toate acestea,
ar putea apãrea unele stereotipuri legate de sex, naþionalitate,
culturã, mediu sau statut social.
Aceste prejudecãþi trebuie
discutate pentru a evita discriminarea.
A susþine, nu a manipula
Rolul adulþilor într-un proces de
participare trebuie sã fie clar:
copiii ºi tinerii sunt actorii, iar
adulþii îi vor susþine fãrã a-i
domina sau a-i manipula.
Respect reciproc
Comunicarea între toþi cei
implicaþi se bazeazã pe egalitatea drepturilor fiecãruia ºi pe
respect reciproc.
Lista de la pagina 15 vã poate
ajuta sã verificaþi dacã în
comunitatea voastrã existã o
participare adevãratã a copiilor
ºi tinerilor.

Principiile lucrului
cu tinerii
Locul adultului în participarea
tinerilor este problematic, dar ºi
indispensabil. Dacã resposabilizarea tinerilor este o prioritate pentru participare, rolul
adultului nu se poate limita la
simplu consultant. Adesea adulþii
nu conºtientizeazã cã în loc sã
ajute tinerii sã participe, ei îi
exclud din scena participativã.
Aici iese în evidenþã gradul de
deschidere sau, mai degrabã,
absenþa deschiderii adulþilor faþã
de alte puncte de vedere, în

Conceptul de participare ºi principiile lucrului cu tinerii

Sunt dovezi care demonstreazã cã atitudinea incorectã
a adulþilor care se gândesc
cã acþioneazã în interesul
copilului, de fapt lezeazã
drepturile acestora. Multe din
aceste eºecuri au rezultat din
refuzul neintenþionat de a
asculta pãrerea copilului.

special dacã acestea vin de la
tineri, adesea percepuþi ca fiind
imaturi ºi deci, fãrã rãspundere
socialã.
Un studiu, realizat de Centrul
de Activitãþi Sociale al Universitãþii De Monfort (Layster,
Anglia), care vizeazã participarea tinerilor, trateazã acest
proces drept fundament al uneia
dintre cele mai eficiente metode
de activitate socialã a tinerilor
ºi se întemeiazã pe un ºir de
principii care stau la baza
construirii relaþiilor dintre lucrãtorii sociali ºi tineri:
1. Toþi oamenii pe parcursul
vieþii acumuleazã multã informaþie, îºi formeazã deprinderi ºi
abilitãþi cu ajutorul cãrora îºi
rezolvã problemele personale.
Adulþii nu trebuie sã „conducã“,
ci sã ajute tinerii sã ia decizii ºi
sã prognozeze rezultatele în
problemele care-i privesc.
Posedarea anumitor cunoºtinþe
ºi deprinderi nu-i permite
adultului sã ia decizii în locul
tânãrului.
2. Toþi oamenii au dreptul sã
fie ascultaþi, sã-ºi expunã opinia
în problemele ce-i privesc ºi sã
acþioneze de sine stãtãtor în
vederea soluþionãrii lor.
3. Adulþii pot contribui la crearea organizaþiilor ºi grupurilor de
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iniþiativã în ajutorul grupurilor
sociale vulnerabile. Colaborând
la soluþionarea unei probleme
comune, se poate obþine mai
multã influenþã ºi se vor deschide noi posibilitãþi.
4. Adulþii nu trebuie sã judece
tinerii dupã condiþiile de mediu,
anturaj politic, economic, ci sã-i
accepte aºa cum sunt. Conºtientizarea acestui lucru trebuie sã fie
reflectatã ºi în activitatea practicã.
5. Tinerii fac parte din societate
ºi sunt participanþi cu drepturi
egale la procesele sociale ºi
politice. În activitatea lor, adulþii
trebuie sã respecte principiul
egalitãþii ºi sã lucreze cu toþi
tinerii, indiferent de rasã, sex,
orientare sexualã, vârstã, clasã
socialã etc.
Activitãþile sociale care ignorã
principiile participãrii tinerilor
în procesul de luare a
deciziilor, pot duce la situaþii
nefaste de tipul:
• Adultul discutã problema cu
tinerii ºi decide în locul
acestuia ce ºi cum este
necesar sã facã;
• Adultul le spune tinerilor în
ce constã problema lor ºi ce
se poate de fãcut;
• Adultul interpreteazã informaþia sau manipuleazã cu ea
în aºa fel, încât tinerii nu mai
sunt capabili sã ia decizii de
sine stãtãtor;
• Adultul indicã tinerilor ce ºi
cum aceºtia trebuie sã facã,
dupã care nu le acordã nici
un fel de susþinere. Cu alte
cuvinte, acþiunile dictate de
scenariu „nu duc la rezultate
pozitive,“ vinovat de aceasta
fiind tinerii înºiºi.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

O astfel de abordare duce la
înstrãinarea tinerilor: punctul lor
de vedere nu este luat în
considerare, iar, drept rezultat,
necesitãþile lor sunt neglijate.
Participarea care dã rezultate
fructuoase implicã o relaþie adulttânãr fondatã pe un parteriat real
ºi veritabil, situaþie care determinã
adultul sã reconsidere critic rolul
social al tânãrului în acest proces.
O educaþie bazatã pe principiile
solidaritãþii ºi cooperãrii, îmbinatã
cu o viziune a schimbãrii sociale
permite adultului sã-ºi modifice
poziþia într-o structurã administratã
în special de tineri ºi sã adere la
o strategie participativã.
Prin participarea la viaþa socialã
tinerii acumuleazã competenþe
sociale ºi capãtã sentimentul cã
au puterea de a influenþa
problemele lor.

Nivelurile de
participare
a tinerilor
Nivelul de maturitate democraticã al oricãrui stat este în mare
parte determinat de gradul de
activism civic al populaþiei, parte
integrantã a cãruia este participarea tinerilor la procesul de
luare a deciziilor.
Roger A. Hart, folosind în mod
metaforic noþiunea de scarã, a
elaborat un excelent instrument
pentru analiza nivelului de
participare. Concepþia lui Hart
este relativã ºi vizeazã relaþiile
dintre copii ºi adulþi. Ea de
asemenea se bazeazã pe
principiile Convenþiei ONU cu
privire la Drepturile Copilului.
Pentru cei care lucreazã cu
tinerii metoda lui Hart reprezintã

un instrument minunat pentru
cercetarea, planificarea ºi
evaluarea activitãþilor cu tinerii.
Scara participãrii este desemnatã sã serveascã drept tipologie
iniþialã pentru participarea copiilor la proiect.
Copiii ºi tinerii sunt membri ai
societãþii noastre care sunt cel
mai des fotografiaþi ºi cel mai
rar ascultaþi. De obicei adulþii nu
apreciazã competenþa copiilor,
dar îi folosesc în unele cazuri
pentru a influenþa cursul evenimentelor. Existã multe proiecte
create ºi organizate de adulþi în
care copiii joacã doar roluri strict
rezervate, fapt ce reprezintã o
experienþã pozitivã atât pentru
copii, cât ºi pentru adulþi.
Dansurile pentru copii, cântecele sau înscenãrile teatrale sunt
exemple concludente, dar numai
pânã în momentul în care
oamenii conºtientizeazã cã
acestea sunt doar niºte înscenãri. Problemele apar când participarea copiilor devine dubioasã
sau când aceºtia sunt manipulaþi.
„Scara participãrii“ serveºte
drept tipologie iniþialã pentru
înþelegerea gradului de participare a copiilor în realizarea
activitãþilor.
Comentând „scara participãrii“,
Hart spune: „Deºi treptele cele
mai înalte ale scãrii reprezintã
un nivel mai înalt de iniþiativã a
copiilor, aceasta nu înseamnã
cã tânãrul trebuie sã se strãduiascã sã acþioneze la cel mai
înalt nivel al aptitudinilor sale“.
Înþelegerea „scãrii“ are importanþã pentru adulþi, pentru ca
aceºtia sã creeze condiþii favora-
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bile activitãþii copiilor la orice
nivel dorit de aceºtia. Copilul
poate sã aleagã o activitate
pentru a participa la orice nivel
dorit de el, poate sã aleagã
diferite activitãþi sau diferite
etape ale unuia ºi aceluiaºi
proiect. Nu toþi copiii pot fi
iniþiatori, dar ei pot sã se
angajeze într-o activitate. Este
important ca aceastã activitate
sã nu se desfãºoare la cele trei
trepte de jos ale neparticipãrii
sau ale „falsei participãri“.
Termenul „participare falsã“ se
foloseºte pentru a descrie
cazurile în care copiilor li se
acordã dreptul la vot, dar de
fapt ei nu au sau, practic, nu
au dreptul sã aleagã ºi aproape
cã nu au nici o posibilitate sã
formuleze o opinie personalã.
NON-P
ARTICIP
ARE
NON-PARTICIP
ARTICIPARE
Treptele 1, 2 ºi 3 nu atestã
participarea copiilor ºi a tinerilor
în activitãþi. Aici persistã doar
conducerea din partea adulþilor,
pe când copiilor ºi tinerilor nu
le este permis sã ia vreo decizie
sau sã se implice în planificarea
ºi evaluarea activitãþilor, ei fiind
simpli beneficiari pentru care se
face totul. Copiii ºi tinerii sunt
pasivi, deoarece nu este stimulatã implicarea lor, considerându-se cã ei sunt neajutoraþi,
imaturi ºi nu au nimic important
de spus, neºtiut de adulþi, care
„cunosc mai bine“ de ce are
nevoie tânãrul.
PARTICIP
ARE
PARTICIPARE
RUDIMENT
ARÃ
RUDIMENTARÃ
4. Cea mai joasã treaptã a
participãrii rudimentare – manipularea: copiii nu înþeleg
esenþa proiectului ºi nu înþeleg
rostul propriilor acþiuni.

Capitolul I
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3
2
1

Adulþii
conduc
gentil.

Adulþii conduc.

Lipsã de participare.

unor asemenea acþiuni este faptul
cã adulþii nu cunosc posibilitãþile
copiilor ºi tinerilor.
5. Decorarea este situatã
aproape de manipulare, dar în
acest caz adulþii nu se prefac
cã tinerii au fost iniþiatorii
activitãþii. Ei pur ºi simplu folosesc copiii pentru a susþine ºi a
„înfrumuseþa“ o activitate.

Decizii comune. Deciziile luate din iniþiativa
adulþilor împreunã cu copiii.

Copiii sunt consultaþi ºi informaþi.

Numirea de cãtre
adulþi ºi informarea copiilor.

Participarea simbolicã,
„tokenism“

Decorarea.

Manipularea.

NON-P
ARTICIP
ARE
NON-PARTICIP
ARTICIPARE

4

Copiii conduc – adulþii ajutã. Deciziile care
se iau din iniþiativa copiilor sub conducerea
adulþilor.

PA R T I C I PA R E
R U D I M E N TA R Ã

O asemenea manipulare sub
masca participãrii este departe
de a fi modelul oportun
pentru ca tinerii sã ia
cunoºtinþã de procesele
politice democratice. Uneori cauza
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Copiii sunt responsabili. Deciziile
sunt luate din iniþiativa copiilor
împreunã cu adulþii.

Exemplu poate servi participarea copiilor de vârstã
ºcolarã la conferinþa cadrelor
didactice. Copiilor li se dau
maiouri cu simbolica activitãþii.
Îmbrãcaþi în aceste maiouri,
copiii participã la salutul în
cinstea oaspeþilor de onoare,
cântã ºi danseazã la concertul
festiv. Ei nu au nici o închipuire
sau au o imagine foarte vagã
despre scopurile ºi sarcinile
conferinþei ºi, respectiv, nu le
împãrtãºesc. Copiii au fost
folosiþi ca decor pentru a
„înfrumuseþa“ conferinþa.

6. „T
Tokenism
okenism“ în limba englezã înseamnã activitate simbolicã,
reformã de dragul reformelor.
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PA R T I C I PA R E

Roger Hart propune 11 trepte
ale scãrii de participare“:

Drept exemplu poate servi
participarea elevilor din clasele
mici la campania preelectoralã
a candidaþilor în deputaþi. Foile
volante cu propuneri de susþinere la alegeri a unui anumit
candidat nu au nici o legãturã
cu problemele copiilor. Copiii
nu înþeleg nici simbolurile, nici
lozincile organizaþiei pe care,
chipurile, o reprezintã. Le place
sã primeascã cadouri maiouri
viu colorate, seturi de carioca,
dar nu înþeleg esenþa problemei
ºi, prin urmare, nu înþeleg necesitatea acþiunilor lor, în acest
caz ei sînt obiectul manipulãrii
de cãtre adulþi.

Are loc conferinþa privind rezultatele realizãrii programului de stat în problemele
tineretului. Printre oaspeþii de
onoare ºi cei care iau cuvântul
se aflã ºi „reprezentanþi ai
tinerilor“ – un exemplu destul
de cunoscut.
Selectaþi ºi pregãtiþi din timp
de cãtre adulþi, aceºti „reprezentanþi“ vor rosti o cuvântare frumoasã ºi poate chiar
îºi vor permite sã accepte
critica „de sus“.
În aceastã situaþie copiii
nu exprimã opiniile ºi
nãzuinþele semenilor lor;
ei sunt doar niºte mijloace
de atingere a scopurilor
de cãtre adulþi.

Termenul poate fi folosit pentru
descrierea modului în care copiii
sunt folosiþi la organizarea
adunãrilor, conferinþelor ºi altor
activitãþi publice. Copiii simpatici,
cu o pronunþare bunã ºi cu
aspect plãcut, selectaþi de cãtre
adulþi, participã la discuþii pe
teme în care nu sunt compe-

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

tenþi. În plus, nimãnui nu i se
explicã în ce mod au fost aleºi
aceºti lideri ai copiilor, interesele
cui aceºtia le reprezintã.
Regretabil este cã oricât de
butaforice sunt luãrile lor de
cuvânt, ei nu vor obþine doar
aplauze – simbol al aprobãrii
formale, ci ºi vor crea impresia
participãrii adevãrate.
7. Numirea de cãtre adulþi
ºi informarea
informarea. Pentru a asigura participarea adevãratã la
aceastã treaptã, proiectul
trebuie sã corespundã câtorva
cerinþe:
copiii ºi tinerii înþeleg ºi
împãrtãºesc scopurile ºi
sarcinile proiectului;
copiii ºi tinerii ºtiu cine ºi de
ce ia decizii privind participarea lor;

Colaboratorii unui studio
televizat pentru tineret sunt
trimiºi de un serviciu social
pentru a participa la conferinþa internaþionalã privind
activitatea mijloacelor de
informare în masã pentru
tineret în propagarea modului de viaþã sãnãtos. Tinerii
ºtiu cine ºi de ce i-a ales ca
sã participe. Ei se mândresc
cu rezultatele muncii lor ºi pot
sã relateze informaþii despre
proiectul lor, sã demonstreze
produsele lor ºi sunt bucuroºi
de posibilitatea stabilirii unor
relaþii de parteneriat cu alte
mass-media pentru tineri.
Astfel, tinerii participanþi
împãrtãºesc ºi înþeleg sarcinile
conferinþei ºi iau parte activã
în cadrul ei.

rolul lor este semnificativ ºi
conºtient, ei nu servesc drept
decor pentru acþiunile adulþilor;
copiii ºi tinerii devin participanþi la proiect din propria
dorinþã, dupã ce au înþeles
care este scopul lui.
Participarea genereazã motivaþia care duce la creºterea
competenþei, aceasta la rândul
ei dã naºtere motivaþiei pentru
participare în proiectele viitoare.
PARTICIP
ARE
ARTICIPARE
8. Consultarea ºi informarea. Copiii ºi tinerii pot fi
consultanþi de mare valoare
pentru adulþi. Nimeni nu va
explica mai bine care este
defectul unui pantof decât cel
cãruia acest pantof i-a ros
piciorul. La aceastã treaptã
ideile, scopurile ºi sarcinile –
toate se elaboreazã ºi se analizeazã de adulþi, dar copiii
participã la proces întrucât ei
sunt consultaþi la etapa de
elaborare ºi pãrerea lor a fost
luatã în serios. Conform evaluãrii ºi recomandãrilor lor se corecteazã rezultatul final. Cu toate acestea, luarea deciziei finale
rãmâne pe seama adulþilor.

La elaborarea concepþiei unei
noi emisiuni televizate pentru
tineri, autorii ei s-au adresat
unei organizaþii obºteºti cu
rugãmintea de a-i ajuta sã
organizeze întâlniri cu reprezentanþi ai tinerilor din diverse grupuri sociale. Iniþial
emisiunea a fost conceputã
ca una distractivã, cu multã
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publicitate a produselor
destinate consumatorilor
tineri. Pentru aceasta au fost
selectate 5 grupuri care
reprezentau elevi, studenþi,
tineri angajaþi în câmpul
muncii, sportivi ºi tineri
cântãreþi.
La prima etapã ei au discutat
concepþia emisiunii ºi au
alcãtuit propuneri privind
conþinutul ei. La etapa a doua
au revãzut concepþia redactatã de elaboratori ºi prima
versiune a emisiunii.
Au fost fãcute propuneri
privind stilul prezentatorilor ºi
al decorului ºi observaþii
privind durata subiectelor ºi
a blocului de publicitate. ªi
numai la etapa a treia de
discuþii autorii au luat decizia
privind concepþia finalã a
emisiunii ºi auditoriul ei.
În final a apãrut o emisiune
destinatã adolescenþilor de
12-15 ani în care o mare
atenþie s-a acordat problemelor de instruire ºi sãnãtate.
Concursurile urmate de cadourile sponsorilor emisiunii
au fãcut inutile spoturile
publicitare.
Consultarea cu tinerii a
dus la îmbunãtãþirea calitãþii produsului final.
Participarea tinerilor a
fost eficientã ºi importantã, iar emisiunea a
devenit inte
re
san
tã ºi
intere
resan
santã
utilã tinerilor
tinerilor..

9. Decizii comune deciziile
sunt luate din iniþiativa
adulþilor împreunã cu copiii. Deºi activitatea este
iniþiatã de adulþi, deciziile se iau
împreunã cu copiii ºi tinerii.

Capitolul I

Proiectul de creare a unui
centru consultativ mobil este
iniþiat de cãtre adulþi lucrãtori
ai unui serviciu social sau ai
unei organizaþii obºteºti.
Scopurile, sarcinile, direcþiile
prioritare ºi programul de
activitate al centrului sunt
discutate ºi deciziile se iau
împreunã cu copiii ºi adulþii.
Aceastã coparticipare la elaborarea proiectului contribuie
la apariþia la copii a simþului
responsabilitãþii pentru rezultatele obþinute, îi îndeamnã
sã fie participanþi activi, doar
acesta este „proiectul lor“!

10. Copiii conduc adulþii
ajutã. Deciziile luate din
iniþiativa copiilor sub conducerea adulþilor
adulþilor.. Putem sã
ne închipuim o mulþime de situaþii
în care copiii inventeazã
propriile jocuri sau forme de
petrecere a timpului liber: de la
castelele de nisip pânã la
jocurile pe roluri. Din pãcate,
este greu sã gãsim exemple
când copiii iniþiazã proiecte
sociale. Cauza constã în lipsa
de susþinere a iniþiativelor lor din
partea adulþilor. Chiar ºi atunci
când aceºtia le permit copiilor
sã deseneze pereþii, cu greu se
abþin de la rolul de dirijori.
Prin participarea eficientã la
proiectele care presupun
soluþionarea unor probleme
concrete, copiii ºi tinerii îºi
dezvoltã abilitãþile de gândire
criticã ºi de comparare a
diferitelor puncte de vedere,
abilitãþi atât de necesare pentru
dezvoltare autoafirmãrii. Aici se
ascunde un dublu avantaj:
autoexprimarea copilului ºi
democratizarea societãþii.

Conceptul de participare ºi principiile lucrului cu tinerii

Într-o tabãrã de varã copiii
au lansat iniþiativa de organizare a unor competiþii la înot
care la început nu a fost
susþinutã de adulþi din cauza
cerinþelor înalte de tehnicã a
securitãþii. Atunci un grup de
iniþiativã al adolescenþilor a
elaborat un plan propriu de
acþiuni ºi a efectuat investigaþii
printre pedagogii ºi instructorii
superiori responsabili de mãsurile de securitate. Astfel ei
au atras de partea lor adulþii
ºi drept rezultat au apãrut
câteva variante, propuneri
comune referitor la organizarea ºi asigurarea mãsurilor
de securitate în apã, graficul
ºi componenþa grupului de
voluntari care vor rãspunde
de competiþii, pregãtirea locului de desfãºurare, a cadourilor etc. Proiectul a fost prezentat conducerii taberei ºi
apoi a fost acceptat.
În acest caz elaborarea proiectului a fost iniþiatã de copii,
ei au participat activ la
procesul de luare a deciziilor,
dar sub îndrumarea adulþilor.

De exemplu, activitãþile graffiti
pot fi plasate oriunde de-a
lungul „scãrii participãrii“. De
obicei acestea nimeresc la
treptele mai joase: pictorii
deseneazã imaginile pentru
pereþi, iar copiii le copiazã.
Uneori tinerii le deseneazã ºi
singuri. Dacã copiii vor anunþa proprietarii sau locatarii
casei despre proiectul lor ºi
în acelaºi timp vor desena
pereþii din proprie iniþiativã,
atunci acest exemplu poate
fi atribuit treptei superioare
a scãrii.
Elevii unei ºcoli au filmat un
material pe care l-au trimis
direcþiei ºcolii. Filmul era
despre cum îºi petrec timpul
liber dupã lecþii colegii lor. Sa constatat cã în raza ºcolii
nu existã locuri accesibile
pentru petrecerea timpului
liber, iar mulþi tineri nu au nici
unde sã se întâlneascã cu
prietenii. Filmul a fost însoþit
de un demers privind repartizarea unui local pe teritoriul
ºcolii pentru formarea unui
centru unde copiii ar putea
de sine stãtãtor sã-ºi petreacã
timpul liber, fapt ce s-a realizat în continuare.

11. Cea mai înaltã treaptã de
participare – deciziile se iau
din
iniþiativa
copiilor
împreunã cu adulþii.

Astfel tinerii planificã, realizeazã, evalueazã de sine stãtãtor proiectul ºi poartã rãspundere integralã pentru rezultatele acestuia.

„Scara participãrii“ poate
contribui la dezvoltarea participãrii copiilor ºi tinerilor, dar ea
nu poate fi privitã ca un aparat
de mãsurare a calitãþii unei
oarecare activitãþi, deoarece
existã o mulþime de factori care
influenþeazã asupra gradului de
participare a tinerilor, inclusiv
atitudinea adulþilor faþã de
participare.

Este necesar ca copiii ºi tinerii
sã participe cât mai mult la
activitãþi comune de rând cu
adulþii. Creºterea responsabilitãþii pentru propriile decizii,
pentru propria viaþã, pentru
viaþa celor apropiaþi ºi a celor
ce-i înconjoarã este legatã
direct de obþinerea experienþei
de participare ºi de dezvoltare
a competenþelor.
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Nu este obligatoriu ca de fiecare datã participarea sã decurgã
la cele mai înalte trepte. De
exemplu, odatã cu dezvoltarea
copilului se schimbã în mod
substanþial ºi capacitatea lui de
participare: un preºcolar poate
doar sã ducã materialele în
timpul construcþiei unei cãsuþe,

pe când un adolescent poate
sã participe la toate etapele
procesului legat de construcþie.
Diferiþi copii ºi tineri pot sã
prefere diferite niveluri de
participare ºi un grad diferit de
responsabilitate personalã.
Valoarea funcþionalã a „scãrii“
nu constã în evaluarea unicã,

dar în asigurarea unui echilibru
conºtient între diversele niveluri
de participare. Este important
principiul alegerii activitãþile
trebuie elaborate în aºa fel,
încât sã fie create posibilitãþi
optime de participare pentru
fiecare copil.

S FAT U R I U T I L E
Pentru ca tinerii sã participe eficient
1. Asigurã condiþii egale de participare tuturor
copiilor, indiferent de vârstã, sex, clasã socialã,
nivel de experienþã etc.

5. Respectã dreptul adolescenþilor de a greºi
ca ceva firesc în procesul de dezvoltare.

2. Asigurã informarea tinerilor cu privire la
chestiunile ºi problemele care îi preocupã.

6. Acordã timp participãrii. Creeazã relaþii de
încredere între adult ºi copil. Instruirea,
discuþiile, investigaþiile etc. — toate acestea
exclud graba.

3. Manifestã încredere faþã de copii ºi tineri,
cultivã-le responsabilitatea, delegheazã-le
funcþii (însãrcinãri).

7. Þine cont de interesele copiilor ºi ale tinerilor.
8. Fii deschis.

4. Dezvoltã tinerilor abilitãþile necesare pentru
o participare eficientã prin intermediul
dialogului, discuþiei, acumulãrii experienþei
practice.

9. Fii onest.
10. Fii democratic.
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Conceptul de participare ºi principiile lucrului cu tinerii

S FAT U R I D Ã U N Ã TO A R E
Dacã doreºti ca tinerii niciodatã sã nu mai participe…
1. Aminteºte-le mereu despre experienþa ta
bogatã, accentuând cã ei nu posedã aºa ceva.

8. Nu respecta confidenþialitatea. Toate problemele cu care þi s-au adresat tinerii discutã-le
public la întrunirile generale.

2. Abordeazã-i de parcã ar fi copii mici,
inconºtienþi ºi dependenþi.

9. În caz de reuºitã a unui proiect, atribuie-þi
succesul total þie, iar în caz de eºec – dã vina
pe o anumitã persoanã.

3. Controleazã-i ºi dãdãceºte-i la tot pasul în
decursul activitãþii. Lasã tinerilor doar rolul de
„pioni”, de executanþi ai unor sarcini mãrunte,
rolul de conducãtor al proiectului revenindu-þi þie.

10. Limiteazã la maximum timpul de ºedere a
tinerilor în oficiul tãu. Ei îþi încurcã sã lucrezi.

4. Învinuieºte tinerii de lipsã de responsabilitate
ºi indisciplinã. Utilizeazã deseori cuvinte ºi fraze
de tipul: „Dar iatã pe vremea noastrã...”, „Iatã,
în trecut erau tineri...”.

11. Metoda optimã de realizare a însãrcinãrii
e sã o îndeplineºti singur, fãrã a miza pe tineri.
12. Introdu corective în activitate fãrã a discuta
cu ei în prealabil.

5. Manifestã neîncredere faþã de posibilitãþile
tinerilor, sau, dimpotrivã, refuzã demonstrativ
(“nu mã intereseazã”, “e problema ta, eu le
am pe ale mele”).

13. Propune-le anumite sarcini ºi peste un timp
(jumãtate de an, bunãoarã), cere-le îndeplinirea cu totul altor însãrcinãri.
14. Dã-le cît mai mult de lucru. Cu cît mai
mult vor munci, cu atât mai cãliþi vor fi. Dacã
vor ceda, înseamnã cã sunt slabi... ªi printre
tineri trebuie sã fie o selecþie fireascã.

6. Criticã liderii tinerilor, moda, cultura ºi muzica lor.
7. Obiºnuieºte-i sã raporteze despre fiece pas
fãcut, chiar dacã tinerii au ascuþit niºte
creioane.
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4. Cadrul pedagogic sau
ce pot învãþa tinerii participând

Participarea ajutã tinerii sã
obþinã încredere în sine, respect
faþã de propria persoanã,
cunoºtinþe ºi deprinderi necesare pentru a influenþa diverse
procese. Atunci când tinerii sunt
implicaþi în mod activ ºi adecvat
ca participanþi, ei se dezvoltã
ca fiinþe umane. Copiii ºi tinerii
trebuie sã simtã cã ei au un rol
în societate ºi trebuie sã fie
capabili sã participe activ în
afacerile societãþii dacã dorim
sã supravieþuiascã democraþia.
Prin participare în procesele
democratice copiii ºi tinerii
învaþã sã colecteze date ºi sã
asculte argumentele altor
oameni. În acest fel, participarea
le oferã o deprindere de viaþã
foarte importantã.
Participarea este dezvoltare
Scopul participãrii este sã fii liber
ºi apt de a face o alegere, sã
trãieºti acea viaþã pe care doreºti
sã o trãieºti. Societatea se poate
considera dezvoltatã în mãsura
în care ea asigurã posibilitate
oamenilor, inclusiv copiilor ºi
tinerilor, sã participe în viaþa ei
ºi sã o construiascã cu demnitate. În acelaºi timp, participarea
este un mijloc de dezvoltare.
Nimeni nu se dezvoltã fiind doar
observator pasiv. Numai prin
participare nemijlocitã copiii ºi
tinerii îºi pot dezvolta capacitãþi
ºi deprinderi ºi se pot autoafirma.

Desigur, existã grade ºi niveluri
diferite de participare ºi, în
virtutea acestui fapt, sunt
metode care permit participarea
chiar ºi a copiilor de la cea mai
fragedã vârstã. Competenþa
unei persoane apare din experienþa acumulatã ºi nu la atingerea unei anumite vârste, iar
maturitatea se atinge prin participare. Acesta este un proces
ciclic: cu cât este mai semnificativã participarea cuiva, cu atât
mai experimentatã, competentã
ºi încrezutã devine aceastã
persoanã, fapt ce-l îndeamnã
la o participare ºi mai eficientã.
Participarea este esenþa
dezvoltãrii prin crearea
pentru copii, adolescenþi ºi
tineri a posibilitãþilor pentru
dezvoltarea capacitãþilor lor ºi
prin asigurarea unui mediu
favorabil ºi sigur, necesar
pentru participarea eficientã la
luarea deciziilor la diferite
niveluri. Acþiunile orientate
cãtre stimularea participãrii
tinerilor constituie metoda
fundamentalã de perfecþionare
a societãþii.
Participarea este mijloc de
dezvoltare
Tinerii nu se pot dezvolta dacã
sunt spectatori pasivi, dacã aflã
despre valorile ºi principiile vieþii
de la alte persoane. Numai în
procesul de participare realã ei
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obþin experienþã, deprinderi,
încredere în propriile puteri,
cunoºtinþele necesare.
Aceastã experienþã contribuie la
consolidarea echilibrului psihologic, fapt ce trezeºte la tineri
simþul de control asupra propriei
vieþi. Conform spuselor lui
Cappelaere ºi de Winter „Copiii
care cresc într-o atmosferã de
participare (acasã, la ºcoalã, în
alte instituþii) învaþã mai bine la
ºcoalã, ating cele mai înalte
niveluri de dezvoltare moralã,
se încadreazã mai profund în
viaþa socialã, au mai puþine
probleme psihologice ºi sociale“.
Participarea la procesul de luare
a deciziilor este un drept inalienabil al fiecãrui om
Mulþi vor fi de acord cu faptul
cã fiecare om, indiferent de
vârstã, are dreptul sã se comporte cu demnitate, are dreptul
la respect ºi la o atitudine corectã. Copiii, adolescenþii ºi
tinerii au dreptul la participare
de rând cu adulþii. Dupã cum a
spus Marta S. Pais, „... faþã de
copii nu trebuie sã avem o atitudine ca faþã de niºte fiinþe
lipsite de personalitate, care
aºteaptã maturitatea în antreul
vieþii sociale“ („Participarea copiilor ºi Convenþia cu privire la
Drepturile Copilului“, UNICEF,
1999).

Capitolul I

Participarea
temelie în
obþinerea experienþei de
viaþã
Posibilitatea de exprimare a
pãrerii personale, de apãrare
a propriei opinii ºi a propriei
persoane conferã copiilor
încredere ºi respect faþã de
sine. Astfel, tânãrul va fi mai
bine pregãtit pentru viaþa
independentã de matur, deoarece va avea mai multe ºanse
sã gãseascã susþinere, soluþii
adecvate în circumstanþe nafavorabie ºi sã iasã cu succes din
situaþii dificile. Protejarea ºi
apãrarea exageratã a copilului
îl fac neajutorat, dependent ºi
inapt de a depãºi greutãþile.
Participarea este o parte
integrantã a principiilor
democratice
Democraþia este un sistem în
care toþi membrii comunitãþii
participã la alegerea conducerii
ºi la stabilirea principalelor
sarcini. Excluderea copiilor ºi a
tinerilor din acest proces va
însemna lipsirea unei jumãtãþi
din populaþia lumii de posibilitatea de a fi cetãþeni cu drepturi
depline. Atunci apare riscul ca
interesele, preocupãrile ºi problemele tinerilor sã fie ignorate.

Conceptul de participare ºi principiile lucrului cu tinerii

Într-un sens mai larg, posibilitãþile
permanente de participare
acordate copiilor ºi tinerilor îi
învaþã sã devinã cetãþeni.
Participarea tinerilor la luarea
deciziilor împreunã cu adulþii,
formarea respectului faþã de
opiniile care sunt diferite,
evaluarea alternativelor ºi a
consecinþelor contribuie la
procesul de democratizare a
societãþii. Aceastã experienþã le
dã posibilitate tinerilor sã
acþioneze în diferite circumstanþe
azi ºi în viitor: de la soluþionarea
paºnicã a conflictului pe terenul
de joacã pânã la negocierile
privind locul de muncã ºi
aprecierea situaþiei politice în
timpul alegerilor. Asemenea
deprinderi se acumuleazã numai
în procesul de participare. Este
imposibil dupã 19 ani de neimplicare, brusc sã devii un
cetãþean responsabil ºi sã
accepþi principiile democratice.
Participarea contribuie la
eficacitatea activitãþilor
Când copiii participã la elaborarea ºi realizarea unei activitãþi, ei, pe drept cuvânt, se considerã (co-) autori. Aceastã senzaþie de implicare, la rândul sãu,
genereazã sentimentul de
responsabilitate ºi dorinþa de a
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orienta activitatea în albia doritã.
Este necesar sã acordãm permanent sprijin copiilor, sã le dãm
posibilitatea ca ei sã poatã
influenþa eficient mersul proiectelor lor.
Tinerii contribuie substanþial la viaþa societãþii
Cel mai bun expert în soluþionarea problemelor tinerilor sunt
înºiºi tinerii. Oamenii tineri pot
sã înainteze idei ºi propuneri
netradiþionale la care nu s-ar fi
gândit cei adulþi.
Participarea tinerilor calea
spre dezvoltarea societãþii
Atragerea tinerilor în echipe,
grupuri, cluburi, ONG-uri,
consilii, uniuni sau asociaþii, atât
participarea adulþilor, cât ºi fãrã
ei contribuie la dezvoltarea ºi
consolidarea societãþii civile.
O atare activitate poate sã ajute
copiii sã afle cum este construitã
lumea ºi cum poate fi ea modelatã, astfel contribuind la dezvoltarea societãþii. Participarea în
comun a tinerilor ºi a adulþilor
consolideazã sentimentul de
solidaritate, justiþia ºi responsabilitatea personalã pentru
ceea ce se întâmplã în societate.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

ÞINE MINTE
CÂND LUCREZI CU TINERII ...
Tinerii fac parte din societate ºi sunt participanþi cu drepturi depline la procesele
sociale ºi politice.
Toþi tinerii au dreptul de a fi ascultaþi
ascultaþi, dreptul de a se expune asupra problemelor ce-i
privesc ºi de a acþiona de sine stãtãtor.
Nu judeca tinerii în dependenþã de starea lor socialã, economicã, politicã sau de mediul în
care se aflã, ci acceptã-i aºa cum sunt.
Nu conduce, ci ajutã tinerii sã ia decizii în problemele care-i privesc ºi sã prognozeze
rezultatele.
Asigurã tuturor tinerilor posibilitatea de a participa
participa. Întreprinde paºi activi pentru a
implica tineri din grupurile minoritare ºi alte grupuri discriminate.
Manifestã transparenþã în timpul promovãrii participãrii. Spune-le tinerilor de ce este nevoie
ca ei sã se implice.
Fii democratic, dar nu haotic
haotic. Împãrtãºeºte-þi ideile ºi scopurile ºi încearcã sã îmbunãtãþeºti
calitatea interacþiunii.
Eliminã discrepanþa dintre planuri ºi practicã. Mulþi vorbesc despre participarea
tinerilor, însã puþini implicã cu adevãrat tinerii în toate aspectele planificãrii ºi luãrii deciziilor.

CARA
CTERISTICI A UNEI PPARTICIPÃRI
ARTICIPÃRI EFICIENTE ªI VERIT
ABILE
CARACTERISTICI
VERITABILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proiectul
Subiectul este într-adevãr relevant pentru
copii
Capacitatea de a face schimbãri de lungã
duratã
Legãtura dintre proiect ºi experienþa de
zi cu zi a copiilor
Oferirea resurselor ºi acordarea perioadei
de timp necesare pentru proiect
Evaluarea obiectivã a capacitãþilor
copiilor
Propunerea scopurilor de comun acord
cu copiii
Proiectul este organizat în scopul
promovãrii sau protejãrii drepturilor copiilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metodologie
Claritatea scopului propus
Locurile de întrunire, limbajul ºi programele
accesibile pentru tineri
Implicarea tinerilor de la etapa de iniþiere a
proiectului
Organizarea training-urilor pentru copii cu
scopul obþinerii experienþei
Stabilirea metodelor de implicare a noilor
membri în colaborare cu tinerii
Oferirea suportului de cãtre adulþi în momente
dificile
Strategii create ºl dezvoltate pentru desfãºurarea proiectului

Va l o r i
Declararea deschisã a pãrerilor adulþilor ºi a scopurilor
proiectului
Oferirea posibilitãþii de a se implica tuturor grupurilor
de copii
Echitate între toþi copiii, indiferent de vârstã, abilitãþi,
apartenenþã etnicã sau provenienþã socialã
Difuzarea informaþiei pentru copii în scopul luãrii unor
decizii corecte
Pãrerile copiilor sunt luate în serios
Democraþie în implicarea copiilor
Puterea de luare a deciziilor este distribuitã tuturor
membrilor proiectului
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Modele de participare
a copiilor ºi a tinerilor
la luarea deciziilor
Participarea în mod
practic
Dupã apariþia în 1990 a Convenþiei cu privire la Drepturile
Copilului, au avut loc diverse
discuþii privind modul în care
trebuie sã se aplice în practicã
principiile articolului 12 („copiii
au dreptul sã fie ascultaþi ºi sã
fie luaþi în serios“). Copiilor li sa oferit posibilitatea sã se
implice în:
cercetãri
luarea deciziilor privitor la
sãnãtate
organizarea instituþiilor pentru
ei (ºcoli)
avocaturã
design ºi management
influenþarea parlamentului
analiza ºi dezvoltarea politicii
publicitate ºi mass-media

Participarea activã în cadrul
acestor instituþii ar fi o primã
experienþã pentru copii. Metoda
folositã pentru implicarea copiilor în proiect depinde direct de
scopul proiectului ºi de aria lui:
nivel local, regional, naþional ºi
internaþional.

torilor, pãrinþilor este fundamental în aceastã privinþã, la fel cum
este ºi acela al persoanelor de
decizie. Interesându-se de afacerile locale, cetãþeanul învaþã
procedurile democratice. El face
cunoºtinþã cu evenimentele
comunitare, exersând el însuºi
responsabilitãþi.

Mulþi copii considerã cã le
sunt încãlcate o mulþime de
drepturi, ceea ce de fapt este
foarte adevãrat. Cele mai
neglijate drepturi sunt: dreptul
la educaþie, la odihnã ºi
asistenþã medicalã, iar aceastã vinã o poartã sãrãcia.
Copiii nu simt nici un ajutor
din partea statului. Unii încearcã sã se adreseze undeva cu
unele întrebãri ºi probleme,
dar sunt luaþi în derâdere, iar
alþii nici nu ºtiu unde sã se
adreseze!

Pentru a socializa tinerii,
cunoaºterea anumitor principii
teoretice nu mai este suficientã.
Este nevoie de a dezvolta spiritul
critic, simþul toleranþei, justiþiei
sociale, sã-i învãþãm sã-ºi
gândeascã deciziile ºi sã ia
parte activã la luarea acestora.
Acest lucru este unul dificil,
unde adulþii ºi tinerii trebuie sã
fie parteneri deplini. Acestea
sunt condiþiile pentru construirea
unei societãþi din ce în ce mai
juste ºi umane.

Svetlana Manole, com.
Vadul lui Isac, jud. Cahul

participarea la conferinþe
Copiii pot fi implicaþi în activitatea tuturor instituþiilor create
pentru ei (ºcoalã, mass-media,
organizaþii pentru copii, servicii
pentru tineret etc.). Ei pot participa la toate nivelurile sociale
(familial, local ºi internaþional).

Societatea nu are nevoie sã
transforme fiecare individ în
expert, dar este datoare sã-l
înveþe sã-ºi exerseze drepturile
sale în mod conºtient. Aceastã
cetãþenie democraticã se învaþã
din copilãrie, iar rolul educa-

25

Tipuri de participare
Participarea copiilor ºi a tinerilor
în soluþionarea propriilor probleme în viaþa socialã, de asemenea în discutarea problemelor
sociale, economice sau politice
de diferit nivel se realizeazã în
funcþie de vârsta, competenþa
ºi responsabilitatea fiecãrui copil
sau tânãr. Mai trebuie sã se facã

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

multe progrese pânã când copiii
vor fi consideraþi participanþi
egali la luarea deciziilor ºi nu
doar beneficiari ai acestora.
Participarea este o noþiune de
bazã pentru fiecare sistem
democratic. Ea acordã tinerilor
împuterniciri ºi posibilitãþi mari
de influenþã ºi poate fi directã
ºi indirectã. Un exemplu de
participare indirectã poate
servi alegerea reprezentantului
clasei în consiliul de autoadministrare al ºcolii, în timp ce
participarea directã este activitatea nemijlocitã a tânãrului în
consiliu ºi luarea deciziilor în
comun cu adulþii.

De ce ar fi vrut copiii sã
fie implicaþi în proble
proble-mele care-i pot afecta
?
afecta?
Le oferã experienþã.
Învaþã sã se autoaprecieze.
Nu mai sunt asociaþi cu
copilãria.
Îi abiliteazã sã opreascã
abuzul ºi neglijarea drepturilor lor.
Au ceva important de spus.
Cred cã adulþii îi înþeleg greºit.
Cred cã ar putea contribui
la luarea unor decizii mai
bune.
Considerã cã e corect sã fie
ascultaþi când e vorba de o
problemã ce þine de viaþa lor.
Vor sã contribuie la schimbarea lumii de azi în una mai
bunã.
Ar putea fi vesel.
Le oferã posibilitatea de a
întâlni copii din diferite medii,
vârste ºi cu experienþã diferitã.

Din cea mai fragedã vârstã,
copii încearcã sã înþeleagã ce
fel de participare conºtientã pot
sã desfãºoare în viaþa societãþii.
Metoda cea mai bunã de a le
ajuta sã devinã cetãþeni activi
constã în stimularea participãrii
lor în procesul de luare a
deciziilor la toate etapele ºi
nivelurile, inclusiv în familie,
ºcoalã, la serviciu ºi în societate.

Participarea în familie
Participarea este una din
principalele instituþii de socializare a personalitãþii, de aceea
participarea la luarea deciziilor
în familie este foarte importantã
pentru copil ºi tânãr.
Dezvoltarea socialã a tânãrului,
dezvoltarea personalitãþii lui,
conºtientizarea drepturilor sale
ºi formarea deprinderilor de
apãrare a lor, depind direct de
faptul dacã tânãrului i-a fost
asiguratã posibilitatea de a
participa la procesul de luare a
deciziilor la nivel de familie.
Exemple de participare pot servi
alegerea în comun a locului de
odihnã, discutarea ºi determinarea îndatoririlor în gospodãrie,
planificarea bugetului familial.

Participarea în viaþa
instituþiei de învãþãmânt
ªcolile ºi alte instituþii de învãþãmânt pot deveni locuri unde
tinerii obþin experienþã de participare democraticã. Structura
ºcolii este similarã cu cea a statului ºi pregãteºte tinerii pentru
activitate în viaþa societãþii.
Fiecare societate cere de la oameni înþelegere ºi respect,
îndeplinirea anumitor reguli ºi
norme. O problemã importantã
pentru ºcoalã, ca ºi pentru
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familie, este cum sunt elaborate
aceste reguli, cine le elaboreazã
ºi cum se realizeazã ele. Elaborarea ºi adoptarea acestora
trebuie sã decurgã pe principii
de egalitate ºi valoarea egalitãþii
trebuie sã fie mai presus de
valoarea autoritãþii adulþilor.
Nerespectarea acestei abordãri
va duce la aceea cã în clasã se
vor schimba principiile democratice, atitudinea profesorilor va fi
tradiþionalã, iar administraþia
ºcolii va þine de un cerc restrâns
de adulþi ºi participarea copiilor
în viaþa ºcolii va fi foarte joasã.
Exemple elocvente de participare a tinerilor în ºcoalã sunt
organele de autoadministrare
ale elevilor, consiliile elevilor,
redacþiile ziarelor ºcolare ºi alte
organe democratice.

Participarea în viaþa
comunitãþii locale
Cea mai mare parte a timpului
sãu liber tânãrul o petrece în comunitatea localã. Prin comunitate
localã înþelegem locul de activitate
nemijlocitã a omului, întreg
complexul de instituþii ºi organizaþii, serviciile de care acesta
se foloseºte. Sub aspect geografic
comunitatea localã este curtea,
cartierul, sectorul unui oraº, localitatea în întregime. Pentru ca
locuitorii acestei curþi sau cartier
într-adevãr sã simtã cã aparþin ºi
ei comunitãþii, au nevoie de o
activitate comunã pentru a
soluþiona niºte probleme comune.
Comunitatea localã poate fi privitã
ca o asociaþie obºteascã neformalã, care îºi poate stabili politica
sa localã. A ajuta copiilor, tinerilor
ºi adulþilor sã lucreze împreunã,
înseamnã a contribui la dezvoltarea comunitãþilor.

Capitolul II

În comunitatea localã, comparativ cu instituþia de învãþãmânt,
sunt cu mult mai puþine limite ºi
restricþii, iar iniþiativele tinerilor
pot gãsi mult mai repede sprijin
ºi susþinere.
În comunitate tinerii se mai pot
implica în activitatea organizaþiilor
obºteºti. Prin organizaþii obºteºti
se subînþeleg asociaþiile benevole ale cetãþenilor fondate
pentru soluþionarea unor probleme concrete. Participarea în
activitatea unor asemenea organizaþii le permite tinerilor sã
fie implicaþi în luarea deciziilor
privind diverse probleme la nivel
local, regional, naþional ºi internaþional. Cu ajutorul experienþei
colective copii aflã cã organizaþia
poate sã lucreze în interesele lor.
Exemplu de participare a tinerilor
în activitatea organizaþiilor
obºteºti ale tinerilor poate fi
elaborarea ideilor ºi planificarea
propriului proiect în scopul
soluþionãrii unei probleme de
importanþã socialã.

Participarea în viaþa
statului
Participarea realã a tinerilor în
viaþa statului începe de la
atingerea vârstei de 18 ani,
când obþin dreptul la vot. În afarã

Modele de participare a copiilor ºi a tinerilor la luarea deciziilor

de participarea la alegeri, tinerii
pot participa în discutarea
documentelor legislative ºi pot
sã se implice în organizarea
conferinþelor, a meselor rotunde
ºi a altor acþiuni privind realizarea
politicii de stat a tinerilor.
Exemplu de participare a tinerilor
în viaþa statului poate servi
activitatea lor în comitetele
naþionale ale tinerilor, a forumurilor de tineret, pregãtirea
propunerilor pentru proiectele
privind tinerii ºi a programelor
de nivel naþional.

Participarea în viaþa
comunitãþii internaþionale
Participarea în programele ºi în
proiectele internaþionale le
permite tinerilor sã obþinã noi
experienþe care ulterior îmbogãþesc activitatea lor, permite
elaborarea propriilor programe
ºi integrarea ulterioarã în
comunitatea internaþionalã.
Exemplu de participare a tinerilor
în viaþa internaþionalã poate
servi experienþa privind consultarea copiilor ºi tinerilor, desfãºuratã de Fondul ONU pentru
Copii (UNICEF) în 2002, în
ajunul Sesiunii Speciale a
Adunãrii Generale a ONU în
interesul copiilor. Asemenea
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consultaþii au permis includerea
opiniilor copiilor ºi tinerilor în
Documentul final al Sesiunii „O
lume mai bunã pentru copii“.
Obstacole în implicarea
copiilor ºi tinerilor
Atitudinea negativã a oficialilor ºi politicienilor, inclusiv
lipsa de apreciere pentru
contribuþia copiilor ºi tinerilor.
Dificultãþile adulþilor de a
înþelege problemele copiilor
ºi tinerilor.
Lipsa de educaþie ºi conºtientizarea joasã de cãtre copii ºi
tineri a drepturilor lor.
Lipsa de informaþie accesibilã
în limbaj „prietenos copilului“
pe care copiii ºi tinerii sã-l
poatã înþelege, plus folosirea
„jargonului“.
Eºuarea încercãrii de a organiza ºedinþe pentru a le aduce
la cunoºtinþã ce s-a realizat ºi
ce progrese s-au fãcut.
Discriminarea de vârstã ºi
tendinþa de a subestima
potenþialul copiilor ºi tinerilor.
Lipsa de contact ºi schimb
între copiii din diferitele pãrþi
ale þãrii la nivel local, naþional
ºi internaþional.
Discriminarea unor grupuri
aparte de copii.

1. Participarea în familie

Participarea la viaþa
familiei
Familiile de obicei nu recunosc
nevoile ºi drepturile individuale
ale copiilor ºi tinerilor ºi nu le
oferã cãi adecvate pentru a le
exprima. În studiul „Vocile tinerilor“, realizat de UNICEF, majoritatea respondenþilor afirmã cã
nu se simt liberi ºi nu au posibilitatea sã-ºi exprime punctul de
vedere ºi opiniile acasã sau la
ºcoalã. Doar 30% din tineri au
sentimentul cã pot sã facã acest
lucru acasã. Participarea copiilor ºi tinerilor la luarea deciziilor
în cadrul familiei este încurajatã
din motiv cã familia reprezintã
un mediu ideal pentru primele
experienþe democratice în viaþa
fiecãrui individ.
Þine minte
Articolul 12 nu-l obligã pe copil sã participe, mai degrabã
îi oferã dreptul sã o facã. Ar fi
romantic ºi copilãros sã credem cã omul nu începe sã ia
decizii ºi sã-ºi asume responsabilitãþi din cea mai fragedã
vârstã. Chiar ºi cei mai mici
care sunt supraprotejai, ajung
la momentul când vor sau trebuie sã ia decizii ce þin de prietenie, negocierea cu pãrinþii în
cazul unui conflict, alegerea
jocului în care urmeazã sã se
joace ºi negocierea regulilor în
cadrul jocului.

Optsprezece cãi prin care mamele ºi taþii pot
încuraja participarea copilului lor la viaþa familiei
1. Ascultã-l, ascultã-l cu adevãrat.
2. Rezerveazã-þi timp pentru a-l
înþelege cu adevãrat. Petrece
timpul împreunã cu el.
3. Întreabã opinia ºi ideile lui
atunci când faceþi ceva pentru
toatã familia: procuraþi un
lucru, gãtiþi cina, decideþi unde
sã plecaþi la odihnã etc.
4. Numaidecât consultã-l atunci
când se ia o decizie care îl priveºte: la ce grãdiniþã/ºcoalã,
liceu, colegiu/universitate sã
meargã, ce haine sã îmbrace
astãzi, cum vrea sã fie aranjatã
camera lui etc.
5. Implicaþi copilul în repartizarea bugetului familiei: câþi
bani ºi pentru ce sunt destinaþi,
astfel îºi va da mai bine seama
ce lucruri îºi poate permite sã
cumpere.

8. Nu-i compara cu fraþii,
surorile sau prietenii lor,
aceasta le lezeazã demnitatea.
9. Negociazã cu el regulile:
la ce orã merge la culcare sau
se întoarce de la petreceri,
care este timpul rezervat
pentru joacã/întâlnire cu
prietenii, în ce zile este de
serviciu la bucãtãrie etc.
10. În loc sã le spui ceva negativ,
gãseºte ceva pozitiv sã spui.
11. Gãseºte o activitate
comunã care vã place la toþi
ºi faceþi-o.
12. Oferã alegeri ºi dã-i copilului putere sã aleagã atunci
când ia decizii: “Preferi sã
exersezi pianul zece minute
dimineaþa ºi 10 seara sau 20
de minute la rând?“
13. Intereseazã-te de viaþa lui
la ºcoalã.

6. Copiii nu sunt perfecþi. Nici
noi, pãrinþii lor, nu suntem. Accåptã-i aºa cum sunt ºi laudã-i
pentru intenþiile, iniþiativele ºi
încercãrile lor. Spune-le mai des
cã te mândreºti cu ei.

14. Pregãtiþi ºi luaþi masa
împreunã cu toatã familia.

7. Vorbeºte cu ei despre problemele pe care le ai, aºa încât ei
sã ºtie cã nu sunt unicii care au
necazuri.

17. Spune-i cã te bucuri sã fii
mama/tata lui.
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15. Fii alãturi de el.
16. Învaþã copilul tãu sã facã
faþã diferitelor situaþii care apar.

18. Zâmbeºte când îþi vezi copilul.
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Nimeni nu are de câºtigat dacã
viaþa în familie este o continuã
bãtãlie, unde pãrinþii impun
copiii sã facã aºa cum au spus
ei. În acest caz copiii pot creºte
cu resentimente ºi furie, iar
pãrinþii sunt prea stresaþi ca sã
se poatã bucura de copiii lor.

dezvoltã deprinderile lor de
comunicare ºi negociere, ei
învaþã sã aducã argumente fãrã
ameninþãri sau violenþã. Aceasta
nu înseamnã cã copiii trebuie sã
facã tot ce vor ei: dacã ei simt cã
sunt ascultaþi ºi punctele lor de
vedere sunt respectate, atunci vor
rãspunde printr-un comportament
conºtient ºi responsabil.

Pentru întreaga familie viaþa este
mai uºoarã atunci când se
bazeazã pe o bunã comunicare
ºi participare a tuturor membrilor
ei la luarea deciziilor: fiecare,
inclusiv copiii au dreptul de a se
exprima, de a învãþa din propriile greºeli ºi de a se dezvolta.
Dacã copiii sunt ascultaþi, se

Sondajul „Vocile tinerilor“ aratã
cã problemele în familie sunt
sursa majorã pentru preocuparea ºi îngrijorãrile copiilor. A fi
ocãrât, pedepsit ºi confruntarea
în familie sunt principalele
motive care fac copiii sã se simtã
nefericiþi.

Abordarea participãrii tinerilor este
bazatã pe convingerea cã tinerii
au nevoie de susþinere, ghidare ºi
oportunitãþi în timpul adolescenþei,
iar cel mai potrivit loc pentru a le
obþine este familia. În familie tinerii
îºi pot dezvolta încrederea în sine
în cele patru domenii care sunt de
bazã pentru a-ºi crea o viaþã
fericitã, sãnãtoasã ºi cu succes:
sentimentul competenþei: a fi
capabil sã faci ceva bine;
sentimentul utilitãþii: a avea
ceva cu ce sã contribui;
sentimentul apartenenþei: a fi
parte a unei comunitãþi;
sentimentul puterii: a avea
control asupra propriului viitor.

2. Participarea în viaþa
instituþiei de învãþãmânt
Consiliul ªcolar
Una dintre misiunile ºcolii este sã
formeze cetãþeni responsabili,
capabili de discernãmânt, care
sã aibã un spirit critic ºi abilitãþi
de a face alegeri bazate pe valori
democratice. Aceastã misiune,
oarecum uitatã în anii 80 este
din nou la ordinea zilei. Dovadã
este introducerea recentã a
educaþiei civice ºi popularitatea
crescândã a organelor de autoadministrare a elevilor. Cu toate
acestea, deschiderea de a învãþa
democraþia la ºcoalã demareazã
insuficient. Foarte des puterea
acordatã cuvântului spus de elevi
este umbritã de cea a adulþilor.
Cauza poate fi lipsa unei deschideri reale a ºcolii cãtre societatea
civilã.

Participarea la luarea deciziilor privind
copii în cadrul administrãrii locale

10%
13%
23%

54%
Nu rãspunde
Da
Insuficient
Deloc
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Am observat cã majoritatea
copiilor nu-ºi cunosc dreptul
la asociere, naþionalitate, nume,
religie, identitate, nondiscriminare, libertate, în schimb, cel
mai cunoscut drept este
dreptul la joacã, apoi la
alimentare, odihnã, ºcoalã,
prieteni, apãrare, familie. Am
constatat cã obligaþiile ºi le
cunosc, însã ei singuri recunosc
cã multe din ele nu le
respectã. Dupã lecþiile organizate de mine, mulþi ºi-au
schimbat comportamentul. Au
încetat sã-ºi mai spunã cuvinte
urâte, au început sã se respecte, pãstreazã tot ce se aflã
în jurul lor, îndrumã pe alþii.
Cristina Þâbuleac, com.
Borosenii Noi, jud. Bãlþi

Participarea activã a copilului în
toate aspectele vieþii ºcolare,
inclusiv conþinutul ºi metodele de
educaþie este un alt aspect pe care se pune accentul. În special,
Þine minte
Copiii, ca ºi adulþii au diferite
nivele de competenþã, în
funcþie de locul lor de trai.
Chiar ºi cei mai mici copii pot
spune ce le place sau ce nu
le place la ºcoalã ºi din ce
motiv. Ei pot avea idei cum
sã facã lecþiile sã fie mai
interesante, îºi pot acorda
ajutor reciproc. Pentru a-ºi
putea exprima opinia, li se
poate propune sã recurgã la
diferite modalitãþi cum sunt
pictura, poezia, dramaturgia,
arta fotograficã, discuþiile,
interviurile sau lucrul în grup.
Toþi copiii trebuie sã aibã
posibilitatea de a participa
la ceea ce este important
pentru ei.

se evidenþiazã necesitatea introducerii în ºcoalã a politicilor ºi procedurilor care stimuleazã consultãrile
cu elevii ca grup ºi asigurã
respectarea alegerilor educaþionale individuale ale elevilor.

Þine minte

Elevii vor sã decidã problemele
legate de viaþa lor de zi cu zi în
ºcoalã, aºa cum sunt: mâncarea
servitã în cantina ºcolii, amenajarea
spaþiului ºcolar, colegii cu care sã
lucreze în grup sau sã stea în
bancã, ce teme sã fie discutate la
anumite obiecte, însã conform
sondajului „Vocile tinerilor“, trei
sferturi dintre elevi ºi studenþi susþin
cã ºcoala nu îi consultã în legãturã
cu deciziile care îi privesc.

Fiind implicaþi în proiect doar
spre sfârºit, copiii nu vor
avea posibilitatea de a modela sau a influenþa procesul
ori rezultatele acestuia. Prezenþa lor va avea o influenþã minimã asupra procesului
ca un întreg. Este ºtiut cã
deseori copiii pot avea idei
originare ºi creative referitoare la un proiect cu condiþia ca acesta sã fie interesant ºi scopul sã fie clar
pentru copii. Cu cât mai
devreme copiii reuºesc sã fie
implicaþi în proiect, cu atât
e mai sigur cã vor reuºi sã
contribuie la dezvoltarea lui.

Cu alte cuvinte, dorinþa elevilor
de a participa la luarea deciziilor
se extinde mai mult decât

oportunitãþile lor de participare.
În ºcoli existã un mare potenþial
care poate fi folosit.

Zece cãi prin care profesorii pot
promova participarea eficientã a elevilor
1. Începeþi implicarea copiilor
mici în planificarea activitãþilor
de clasã.
2. Asiguraþi-vã cã toþi copiii au
posibilitatea sã participe. Întreprindeþi paºi activi pentru a implica copiii din grupurile minoritare ºi alte grupuri discriminate.
3. Dezvoltaþi capacitãþile
copiilor ºi tinerilor de a participa eficient.
4. Dezvoltaþi capacitatea adulþilor de a asculta activ ºi de a
înþelege cum participarea
copiilor ajutã la dezvoltarea lor.
5. Încurajaþi o atmosferã de
participare la toate lecþiile,
creându-le copiilor senzaþia cã
participarea este importantã.
6. Reflectaþi interesele copiilor
ºi tinerilor prin participare.
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7. Manifestaþi transparenþã în
timpul promovãrii participãrii.
Spuneþi-le copiilor ºi tinerilor de
ce este nevoie ca ei sã se implice.
8. Fiþi democratic, dar nu haotic.
Împãrtãºiþi-vã ideile ºi scopurile
ºi încercaþi sã îmbunãtãþiþi
calitatea interacþiunii.
9. Încercaþi sã îmbinaþi planificarea ºi practica. Mulþi vorbesc
despre participarea copiilor,
însã puþini implicã copiii cu
adevãrat în toate aspectele de
planificare ºi de luare a
deciziilor.
10. Fiþi creativ în utilizarea
materialelor pentru planurile ºi
programele dvs. în scopul
îmbunãtãþirii gradului de
cooperare dintre copii.

Capitolul II
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MODELE DE SUCCES
împreunã cu grupul scout din localitate am
organizat diverse activitãþi de binefacere cu copiii
defavorizaþi (la Centrul Comunitar de zi „Izvoraº“);

La Volintiri fiecare consilier luptã pentru puterea
de a da libertate adevãrului
În ºcoala cu mai mult de 900 de elevi din satul
Volintiri, judeþul Tighina, activeazã un Consiliu
al Copiilor ºi Tinerilor, format din 14 consilieri.
Consiliul dispune de un auditoriu unde se poate
întâlni pentru ºedinþe.

încercãm sã-i mobilizãm pe toþi elevii
împotriva consumului de tutun ºi droguri
(chiar recent un grup de elevi din ºcoala
noastrã a participat la un stagiu de formare,
iniþiat de educatorii de la egal la egal de la
Centrul de Informare ºi Sãnãtate pentru
Tineret din oraºul ªtefan-Vodã, dupã care
urmeazã sã plece prin clase pentru a informa
elevii ºcolii);

Totul pãrea un vis din cauza insuficienþei
materialelor, dar graþie unor oameni cu suflet
mare la care ne-am adresat, am colectat de la
diferiþi agenþi economici ºi antreprenori suma
de 800 de lei pentru a implementa unele
activitãþi: repararea tehnicii audio pentru organizarea activitãþilor extraºcolare, amenajarea
ºcolii, organizarea diverselor mãsuri instructive
ºi recreative cu elevii.

în scopul protecþiei mediului ºi salubrizãrii
satului, la iniþiativa primarului (care la fel ne
susþine) am organizat o activitate atât
interesantã, cât ºi importantã împreunã cu
membrii APL un raid prin toate sectoarele
satului, rugând la consãtenii sã lichideze
microgunoiºtile ºi sã aducã în ordine mahalalele
în care locuiesc. Am rãmas surprinºi de
receptivitatea sãtenilor la care am mers cu o
teamã de a fi respinºi, dar spre mirarea ºi
bucuria noastrã, la adresãrile ºi observaþiile
fãcute, consãtenii ne-au promis cã ne vor ajuta
ºi ne-au spus cã ceia ce facem e bine!

Noi, consilierii, avem un sprijin puternic din
partea direcþiei ºcolii. Ne-am plãnuit multe lucruri
care în marea majoritate ne-au reuºit:
am desfãºurat seminare „Ai dreptul sã ºtii“,
în baza cãrora am convins copiii despre
necesitatea de a-ºi cunoaºte drepturile ºi
îndatoririle lor;

Lumea de mâine, lumea viitorului, va fi mai
frumoasã ºi mai bunã cãci va fi lumea noastrã!

am iniþiat parteneriate între elevii ºcolii
noastre ºi ºcolile din Cahul, Edineþ, Copciac
(corespondãm, efectuãm schimb de experienþã, schimb de opinii, activitãþi comune);

Fiind recunoscutã drept un
fenomen cu mai multe faþete,
participarea în ºcoalã poate
conþine o gamã largã de
activitãþi care diferã ca formã ºi
stil în funcþie de vârsta copiilor:
cãutarea informaþiei, formarea
opiniilor, exprimarea ideilor,
participarea la activitãþi ºi
procese, propuneri ºi proiecte,
analiza situaþiilor ºi alegerea,
respectul faþã de alþii ºi tratamentul cu demnitate.

Cezara Þih, s. Volintiri, jud. Tighina,
Consiliul ªcolar Volintiri

La aplicarea în practicã, participarea înseamnã cã adulþii trebuie sã asculte ce spun copiii
prin diferite metode de comunicare asigurându-le libertatea
de a se exprima ºi luându-le în
consideraþie punctele de vedere
atunci când sunt luate decizii
care îi afecteazã pe copii.
Copiii care simt cã au valoare
au nevoie sã cunoascã ºi sã respecte legile, astfel respectând ºi
mediul ºcolar. Dacã instituþiile de
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învãþãmânt încearcã sã stopeze
absenþa de la lecþii, acestea ar
trebui sã devinã locuri unde
elevilor le-ar plãcea sã se afle,
unde copiii ar gãsi rãspuns la
ceea ce-i preocupã. Dacã
ºcolile au scopul de a-l face pe
copil sã se simtã o parte din
ºcoalã ºi sã-i dezvolte simþul de
responsabilitate faþã de aceasta, ar fi cazul sã le dãm copiilor
posibilitatea de a fi implicaþi în
luarea deciziilor ce þin de
politica ºcolii.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

inclusiv la participare.
Opt lucruri de care ar trebui sã þineþi cont atunci
când vã pregãtiþi sã elaboraþi o publicaþie
1. Tipul – publicaþia voastrã poate fi un magazin cu multe ilustrate ºi materiale din variate domenii, un periodic specializat în
muzicã, literaturã etc., sau un
ziar oficial care sã reflecte activitatea instituþiei, sã promoveze
proiecte de educaþie ºi sã conþinã
informaþii utile comunitãþii
ºcolare: evenimente, agenda
întrunirilor oficiale, interviuri cu
autoritãþile publice locale etc.
2. Publicul – este important sã
decideþi cãrui public vã veþi adresa: elevilor, cartierului, pãrinþilor,
profesorilor, administraþiei ºi sã
þineþi cont de preocupãrile
cititorilor. Subiectele trebuie
tratate clar ºi cât mai aproape
de cititor. Încercaþi sã vedeþi
problema cu ochii cititorului.
3. Stilul – fiþi conciºi, utilizaþi fraze
scurte, simple. Nu vã fie teamã
de repetãri care sporesc sensul
ºi accentueazã ideile. Evitaþi
calificativele inutile de tipul:
absolut, fundamental, destul de,
mai curând, bineînþeles.
4. Tirajul – numãrul de exemplare tipãrite pentru fiecare ediþie
poate varia. Fiþi realiºti la fixarea tirajului, deoarece s-a putea
sã investiþi niºte bani pe care sã
nu-i puteþi rãscumpãra.
5. Hârtia – în cazul când
fondurile disponibile vã permit
ceva mai mult decât simple copii
xerox, apelaþi la un tipograf care
sã vã dea sfaturi competente.

Ziarul ºcolar
Un model de participare eficientã a elevilor la administrarea
instituþiei de învãþãmânt este
crearea unui ziar ºcolar. Din
moment ce tinerii scriu, îºi
exprimã liber opinia, participã

6. Titlul – este elementul esenþial
pentru a defini un ziar. Stilul ºi
personalitatea ziarului se conþin
în titlu. El oglindeºte conþinutul
informaþional al publicaþiei.
Titlul poate fi un joc de cuvinte
sugestive, un simbol sau pur ºi
simplu asigurã umorul sau
opinia ºcolii.
7. Preþul – trebuie calculat cu
atenþie, în funcþie de câteva
aspecte: costurile de producere
ºi posibilitãþile financiare ale
publicului. Un ziar gratuit este
perceput ca un fluturaº de
reclamã, de aceea gãsiþi un
preþ care ar asigura o rentabilitate minimã.
8. Scrierea articolelor s-ar
putea desfãºura în mai multe
etape:
pre-scrierea – gãsirea domeniului, fixarea unei teme,
evidenþierea aspectelor
abordate, alcãtuirea unui
plan de organizare a informaþiilor;
scrierea – dezvoltarea propoziþiilor ºi paragrafelor
întregului text în acord cu
structura prevãzutã ºi în
funcþie de deciziile luate în
perioada pre-scrierii;
re-scrierea completarea,
revizuirea, substituirea sau
reorganizarea materialului
pentru o prezentare mai
clarã a ideilor.

la luarea deciziilor ei învaþã
sã fie buni cetãþeni. Ziarul este
un instrument excelent pentru
a învãþa ce înseamnã democraþie, cetãþenie, comunitate
armonioasã – deci pentru a
promova drepturile tinerilor,
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Înainte de a lua o decizie finalã
(ce sã publici, ce parte sã susþii,
de ce informaþie au sau nu au
nevoie cititorii etc.), trebuie fãcuþi
urmãtorii paºi:
1. Analizeazã-þi propria opinie;
2. Aflã ºi ia în considerare opiniile altora;
3. Gãseºte mai multã informaþie;
4. Analizeazã informaþia în mod
critic;
5. Modificã-þi opinia iniþialã,
dacã consideri la acest moment
cã existã argumente suficiente;
6. Pune pe cântar efectele
posibile ale fiecãrei alternative;
7. Formuleazã decizia finalã ºi
acceptã responsabilitatea pentru ea.
* Dacã doreºti sã afli mai multe
despre crearea ºi funcþionarea
unui ziar ºcolar, consultã „Ghidul
de jurnalism pentru liceeni“,
Centrul Independent de Jurnalism, Chiºinãu 2002.

Þine minte
Participarea tuturor copiilor
trebuie sã fie respectatã la fel,
deºi copii de diferite vârste ºi
capacitãþi vor avea nevoie de
niveluri de suport diferit,
contribuind dupã posibilitãþile
lor. Este important ca orice
proiect sã fie gândit astfel
ca, în caz dacã vreun copil
care doreºte sã participe
este mai puþin sociabil, sã nu
fie exclus din proiect. Sã avem
grijã sã fie acceptaþi ºi copii
cu handicap, fete, copii mai
mici, copii din comunitãþile
etnice minoritare.
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MODELE DE SUCCES
Ziarul „„Adolescentina
Adolescentina
“, o dovadã cã copiii sunt puternici
Adolescentina“,
Ziarul ºcolar „Adolescentina“ din Slobozia Mare,
judeþul Cahul ºi-a fãcut apariþia în mai 2001, în
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“. A fost
implementarea unui proiect finanþat de Centrul
de Informare ºi Documentare privind Drepturile
Copilului, care a acordat un grant mic pentru
grupul de iniþiativã „Adolescentina“, format din
15 elevi ai liceului ºi o profesoarã de limba ºi
literatura românã.

deciziile luate de aleºii lor „Ora Consiliului“. Uneori
dacã consilierii nu pot decide necesitatea adoptãrii
vreunei hotãrâri, se bazeazã pe rezultatele
sondajelor efectuate de „Adolescentina“. De altfel,
sondajele sunt acþiuni frecvente ºi destul de
eficiente pentru a afla ce preferinþe au cititorii.
Publicãm ºi articole despre evenimentele din
comunitatea adulþilor, punând accent pe
problemele care afecteazã ºi tinerii, cum sunt
gazificarea satului sau reconstrucþia spitalului. Nu
uitãm sã mediatizãm ºi problemele contemporane
ale tinerilor: alcoolul, þigãrile, drogurile, SIDA,
prostituþia, ITS etc.

Ziarul este editat lunar în format A4, având 8
pagini. Scopul ziarului este de a facilita libera
exprimare a tinerilor din Slobozia Mare. Pentru
ca acest lucru sã fie cât mai adevãrat, colegiul
de redacþie al ziarului este alcãtuit din elevi de
diferite vârste, începând cu clasa a 8-a pânã în
clasa a 12-a. Astfel putem fi convinºi cã suntem
la curent cu dorinþele ºi necesitãþile fiecãrei generaþii. Ziarul este structurat în patru departamente:
social, academic, extraºcolar ºi diverse. În mai
2003, ziarul împlineºte 2 ani de activitate, ani
care adunã deja 15 numere editate, dintre care
3 din surse proprii.

Însã reuºita cea mai mare a ziarului nostru este
unitatea echipei de implementare ºi motivarea
corespondenþilor care activeazã în bazã de
voluntariat. Acum un loc în colectivul ziarului este
foarte preþios, cu toate cã activitãþi în care sunt
implicaþi copii nu lipsesc în Slobozia Mare: CLCT,
ONG „Liceenii“, grupurile scout „Salvia“ ºi
„Cygnus“, echipa ce fotbal care activeazã în
campionatul naþional. De aceea schimbul de
generaþii care se face în fiecare an, fiindcã unii
membri ai colegiului de redacþie absolvesc liceul,
se desfãºoarã sub semnul unei mari concurenþe.

Articolele din ziar reflectã doar informaþii despre
evenimentele din localitate ºi despre personalitãþile locale. Evitãm ºtirile despre vedetele
internaþionale, deoarece considerãm cã respectivele informaþii pot fi uºor citite pe paginile
ziarelor naþionale. Totuºi, încercãm sã ne creãm
propriile staruri din oameni simpli care sunt
implicaþi în fapte bune ºi, de ce nu, rele. În ultima
paginã a ziarului prin rubrica permanentã „Top
Vedeta liceului“, alcãtuim un clasament al celor
mai rãsunãtoare întâmplãri din respectiva lunã:
în secþiunile „Cãpºuna lunii“, adicã faptele bune,
ºi „Broasca lunii“ faptele rele. Impactul acestei
rubrici a fost unul pozitiv, pentru cã evenimentele
cu conotaþii negative sunt din ce în ce mai rare.
De ce? Simplu în acest top scriem numele
fãptaºilor ºi cum ziarul este citit ºi de pãrinþi,
aceºtia au grijã ca odraslele lor sã nu ajungã pe
buzele tuturor.

Ziarul are mare putere de influenþã în rândurile
profesorilor, aceºtia privind corespondenþii cu
teama de a face vreun pas greºit care mai apoi
s-ar regãsi pe paginile ziarului.
Fãrã vreo pregãtire jurnalisticã, primul numãr
de ziar îºi numãra greºelile fãrã jenã, atingând
cifre deranjante. Aceasta nu ne-a împiedicat sãl promovãm, deoarece eram conºtienþi de faptul
cã este o realizare care demonstreazã libertatea
noastrã de gândire ºi de exprimare a opiniei. În
acest scop am organizat o festivitate de debut,
unde am invitat persoane marcante ale localitãþii,
primarul, agenþi economici, directori de grãdiniþe
ºi de ºcoli, elevi, profesori ºi pãrinþi. Am obþinut
sprijinul moral de la toþi participanþii ºi pe cel
financiar de la unii. De aceasta e bine ca ziarul
sã fie promovat foarte mult, pentru a convinge
comunitatea de capacitãþile tale chiar dacã
experienþa îþi joacã feste sau nu o ai deloc.

Practicãm lucrul pe teren pentru a fi la curent cu
toate sentimentele cititorilor. Pentru a nu pierde
cititorii mai mici, avem o paginã dedicatã lor,
„Albinuþe ºi furnici cu o veste de la pici“, cu poezii,
dorinþe, articole semnate de micuþi, care se
bucurã enorm vãzându-ºi numele în ziar.

Faptul cã vorbim de o perioadã de apariþie
considerabilã, le dã noi speranþe tinerilor ºi
copiilor pentru realizarea diferitelor proiecte ºi
dorinþe participative ºi reprezentative.

Deoarece Consiliul Local al Tinerilor ºi Copiilor
din Slobozia Mare ia multe decizii care afecteazã
în mod direct elevii liceului, avem o rubricã
permanentã care þine la curent alegãtorii cu

Mihai Gârneþ,
com. Slobozia Mare, jud. Cahul
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MODELE DE SUCCES
„Next Generation
“, Rezina
Generation“,
Redacþia noastrã nu este divizatã în departamente ºi nici nu avem o divizare clarã a funcþiilor
colaboratorilor noºtri. Ar fi ºi ridicol ca un colectiv
din 5 oameni sã fie compus din 3-4 departamente,
cu toate cã colectivele mai mari funcþioneazã
mult mai bine în cazul specializãrii colaboratorilor.

De fapt, ideea de a crea un ziar al elevilor din
Rezina a pornit de la o glumã a unui coleg de
clasã, care, mai apoi, a devenit ºi el membru al
redacþiei noastre. Sã încercãm, însã, sã o realizãm
ne-a trecut prin minte doar atunci când am aflat
cã Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) trebuia
sã anunþe în aprilie-mai 2001 un concurs de
granturi mici pentru publicaþiile ºcolare.
La etapa iniþialã, nefiind susþinuþi
de nimeni, am apãrut doar din
contul vânzãrilor. Important este
cã foarte puþine ziare pot
supravieþui în aºa fel, acest lucru
demonstrând pe de o parte
receptivitatea elevilor din liceul
nostru, iar pe de alta, calitatea
publicaþiei nou-apãrute.

Ziarul nostru se mai deosebeºte de alte publicaþii
de acelaºi fel din republicã ºi prin faptul cã plãtim
reporterilor noºtri onorarii. Acest
lucru îi stimuleazã sã scrie mai
Þine minte
bine ºi mai mult, fãcându-i
Una dintre cele mai eficiente
interesaþi în cãutarea de teme
cãi de încurajare a copiilor în
pentru articole noi. Din pãcate,
asumarea responsabilitãþilor
acest lucru creeazã ºi unele
este respectarea drepturilor
incomoditãþi. Nu ne putem
lor. Dacã copiilor li se oferã
permite sã angajãm mai mulþi
ºansa de a-ºi exprima ideile
reporteri, pentru cã în acest caz
în grup ºi de a fi luate în serios,
am fi nevoiþi sã micºorãm salariul
ei vor ºti cã ºi ceilalþi membri
celorlalþi angajaþi, ceea ce ar
ai grupului au aceleaºi drepturi
genera o nemulþumire în rânducare trebuie sã fie respectate.
rile lor ºi ar provoca o scãdere
a calitãþii ziarului.

Practic nici nu am fi acceptat
vreun ajutor din partea profesorilor sau a altor maturi, din
simplul motiv cã nu doream sã
ne pierdem independenþa ºi sã
fim influenþaþi în ceea ce scriem de administraþia
liceului. Or, chiar de la bun început, “Next
Generation“ a fost conceput ca un ziar destinat
copiilor ºi care, logic, putea fi fãcut doar de
copii ºi sã reprezinte doar interesele ºi opiniile
acestora. Totuºi, credem cã în cazul publicaþiei
noastre a fost unul special ºi nu întotdeauna este
nevoie de a ocupa o poziþie atât de radicalã.
Maturii nu trebuie priviþi ca niºte adversari, ci ca
niºte posibili parteneri. E important, însã, ca
relaþiile acestea sã nu degenereze în unele de
aservire.

În final, am vrea sã spunem cã un ziar ºcolar ar
trebui sã fie independent ºi sã accepte
colaborarea cu administraþia instituþiei doar în
anumite limite, care nu ar pune în pericol
obiectivitatea informaþiilor publicate în el. Ar fi
ideal ca o astfel de publicaþie sã poatã supravieþui
doar din vânzãri ºi publicitate. Or, independenþa
informaþionalã a unui ziar, cel mai des porneºte
de la independenþa lui financiarã.
Viorel Roman,
or. Rezina, jud. Orhei
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3. Participarea în viaþa
comunitãþii locale
Consiliul Local al
Copiilor ºi Tinerilor
În ultimii ani tot mai mulþi factori
de decizie doresc sã se consulte
cu tinerii ºi sã afle opinia ºi sugestiile lor privind diverse probleme. Pe de altã parte, tot mai
mulþi tineri doresc sã-ºi rezolve
de sine stãtãtor problemele ºi sã
le comunice adulþilor nevoile ºi
doleanþele lor. Crearea unor
structuri de autogestionare ale
tinerilor, cum sunt Consiliile Locale ale Copiilor ºi Tinerilor (CLCT),
pot contribui la stabilirea acestui
dialog între actorii societãþii.

Ce sunt CLCT?
CLCT reprezintã o formã de
asociere a copiilor ºi a tinerilor,
care le permite sã-ºi exprime
pãrerile ºi sã realizeze propriile
proiecte ce corespund necesitãþilor ºi intereselor specifice
comunitãþii lor.
Într-o primã încercare un CLCT
poate fi definit ca:
un dialog între tineri ºi între
tineri ºi ceilalþi membri ai
comunitãþii;
un mod de exprimare a
tinerilor despre viaþa lor în
comunitate;
un mod de acþiune a tinerilor;
o posibilitate pentru tineri de
a da un aviz ºi de a influenþa
proiectele care îi privesc;

Sã examinãm fiecare termen
în parte:
Consiliu – sugereazã forþa
opiniei (dar nu a deciziei) în
structura datã. Acest termen
nu are limite în legãturã cu
sfera temelor abordate,
permiþând o implicare mai
largã în afacerile comunitãþii.
Sinonime: comisie, forum.
Local – desemneazã teritoriul,
în raza cãruia acest consiliu
acþioneazã.
al Copiilor ºi Tinerilor – termenul nu are scop discriminatoriu, ci subliniazã participarea copiilor ºi a tinerilor.
Conform CDC, copil este
orice fiinþã umanã pânã la
18 ani. Aceastã vârstã se
referã atât la copiii, cât ºi la
adolescenþi ºi tineri.

o posibilitate de a cunoaºte
pãrerea tinerilor despre viaþa
în comunitate, localitate,
regiune.

Cum au apãrut CLCT?
Structuri similare existã în 15 þãri
europene (Franþa, Belgia,
Elveþia, Germania, Ungaria,
România, precum ºi în SUA,
Canada, Australia, Noua
Zeelandã), ele dezvoltându-se
mai ales dupã 1979, Anul
Internaþional al Copilului, când
a luat fiinþã ºi primul consiliu, la
Schiltigheim, în Alsacia.
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Consiliul Local al Copiilor ºi
Tinerilor a apãrut în viaþa
copiilor din satul Mãrcãuþi ca
o razã luminoasã, aducãtoare
de viaþã. Odatã cu alegerea
CLCT totul s-a schimbat. În
gimnaziu se desfãºoarã foarte
multe activitãþi interesante, la
care copiii de diverse vârste
partici pã cu plãcere. Copiii
au posibilitatea de a-ºi
exprima direct opiniile.
Victor Stefu,
com. Mãrcãuþi, jud. Chiºinãu

În Moldova, pentru prima datã
17 CLCT au fost create ºi
instruite pe parcursul anului de
învãþãmânt 2000-2001, în
cadrul proiectului „Participarea
Tinerilor la Administraþia Localã“, cu susþinerea UNICEF, a
Fundaþiei SOROS Moldova,
Ambasadei SUA în Republica
Moldova ºi Comisiei Europene
Iniþiativa pentru Democraþie ºi
Drepturile Omului. În prezent
existã 144 de CLCT în tot atâtea
localitãþi.

Care este
misiunea CLCT?
CLCT au drept obiectiv de a
aduce la cunoºtinþa mai marilor
comunitãþii necesitãþile ºi
remarcile tinerilor în ce priveºte
timpul liber, sportul, educaþia,
ameliorarea condiþiilor de trai,

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

amenajarea spaþiilor etc. CLCT
dezvoltã diverse modele de
colaborare ºi cooperare cu
organele Administraþiei Publice
Locale. Multe CLCT editeazã
ziare ºcolare care le asigurã
copiilor posibilitatea de a-ºi
exprima nemijlocit aspiraþiile ºi
opiniile referitor la problemele
ce-i preocupã, propunând
soluþii. Activitatea altor consilieri
juniori este focalizatã prioritar
pe desfãºurarea acþiunilor
educative împreunã cu semenii
seminare cu diverse tematici
drepturile copilului, comunicare
ºi soluþionare de conflicte,
educaþie pentru sãnãtate.
Unele probleme cu care se
confruntã localitatea noastrã
ºi care necesitã rezolvare cât
mai urgentã:
1. Repararea drumului central
din sat care este într-o stare
deplorabilã.
2. Schimbarea mentalitãþii
adulþilor despre ceea ce cred
ei despre copii. Am putea sãi informãm despre drepturile
copilului, sã le explicãm cã
suntem egali în drepturi. De
ce deseori pãrerea noastrã nu
este luatã în serios, chiar dacã
este mai utilã decât a lor.
3. Repararea acoperiºului
ºcolii. Nimeni nu se intereseazã de starea ºcolii în care ne
facem studiile. Doar în ºcoalã
se pun bazele unei personalitãþi, fãcând din copil un om
pregãtit pentru viaþã.
4. Cu plãcere am aduce un
computer în ºcoalã cu ajutorul cãruia am putea edita ziarul nostru „Tânãrul Civic“, pe
care îl editãm în niºte condiþii
primitive.
CLCT Chircani,
judeþul Cahul

Ce obþin tinerii
implicaþi
în activitatea CLCT?
CLCT oferã posibilitatea de a
încadra tinerii în dezvoltarea
comunitãþii ºi contribuie la
recunoaºterea locului tânãrului
ca cetãþean în prezent ºi în
viitor. Implicându-se în activitatea CLCT, tinerii au ºansa
de a-ºi pune în valoare calitãþile
evidenþiate mai rar în procesul
instructiv-educativ în scoli ºi în
familii, legate de conduita lor
civicã, de calitatea lor de cetãþeni responsabili, de membri ai
comunitãþii locale din care fac
parte. Astfel tinerii îºi dezvoltã
aptitudinea de a fi cetãþean.
ªansa este mult mai mare ca
tinerii sã fie ascultaþi ºi opinia
lor sã fie luatã în serios, dacã
ei sunt întruniþi în consilii care
le reprezintã interesele. Interacþionând cu diverºi actori
comunitari în activitatea CLCT,
tinerii studiazã comunitatea ºi
relaþiile în cadrul ei, ceea ce
contribuie la dezvoltarea unor
cetãþeni ce-ºi cunosc bine
comuna ºi pot influenþa evenimentele din cadrul ei. Prin intermediul consiliilor, tinerii astãzi
luptã contra imaginii negative
a tineretului, contra imaginii
degradate a cartierului lor,
pentru accesul la drepturi.

Dar adulþii?
Evident, activitatea CLCT nu îi
vizeazã numai pe copii ºi tineri.
Ca parteneri în proiect, adulþilor
(din administraþia localã, ºcoli,
pãrinþi ºi membri ai organizaþiilor neguvernamentale locale)
li se propune o revizuire a aºteptãrilor copiilor prin luarea în
considerare a nevoilor lor,
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Þine minte
Toate proiectele în care sunt
implicaþi copii trebuie sã aibã
regulile de bazã negociate
ºi stabilite între adulþi ºi copii.
Unele limite se cer impuse de
cãtre adulþi din cauza responsabilitãþilor pe care le
poartã pentru proiect. Totuºi,
aceste limite ar trebui sã fie
anunþate clar ºi explicit de
la bun început. Regulile care
pot fi renegociate pe parcursul desfãºurãrii proiectului
necesitã implicarea copiilor
ºi analizarea pãrerilor lor în
mod democratic.

identificate de ei înºiºi, precum
ºi a soluþiilor propuse de copii.
Ei sunt puºi în situaþia de a
constitui raporturi noi de
comunicare cu copiii ºi tinerii
ºi, în acelaºi timp, de a
comunica ºi coopera între ei
fapt care este în beneficiul
comunitãþii locale respective,
conducând la o mai bunã
înþelegere a problemelor ºi la
creºterea capacitãþii de a afla
rãspunsuri adecvate.

Prima activitate a consilierilor a fost colectarea de
fonduri pentru familiile
social-vulnerabile din or.
Fãleºti. Un exemplu de a
colecta bani au arãtat-o
foarte simplu: au colindat
întreprinderile ºi agenþii
economici din localitate, iar
banii adunaþi au fost folosiþi
pentru procurarea cadourilor pentru copii din familiile
social-vulnerabile.
CLCT Fãleºti
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MODELE DE SUCCES
CLCT Sireþi activeazã din 2 ianuarie 2002.
capacitãþi noi care erau ascunse. În plus, comunic
Consider cã în acest interval de timp am realizat
mai mult cu colegii mei de activitate. Mã simt mulþusuficiente lucruri pentru a schimba spre bine mãcar
mitã de ceea ce fac, conºtientizând cã-mi foloseºte
cât de cât situaþia copiilor din localitate. Trebuie
nu numai mie, ci tuturor copiilor din localitate.
sã recunoaºtem, nu am fãcut schimbãri radicale,
Concursurile organizate de cãtre consiliu ºi, mai
de genul: copiii trãiesc mai bine
ales, cel de eseuri, au oferit o
Acum avem dreptul sã votãm
din punct de vedere material sau
ºansã de afirmare celor care le
ca ºi adulþii!
alte lucruri de acest fel.
place sã compunã. La careul
solemn consacrat ultimului sunet,
Uite cã a venit ºi ziua multÎnsã menþionez cã am reuºit sã
reprezentanþii CLCT au premiat
aºteptatã
ziua
alegerilor
în
producem schimbãri în ceea ce
cei mai talentaþi participanþi la
consiliu.
În
sfârºit,
fiecare
elev
priveºte mentalitatea copiilor.
concursuri. Ei sunt bucuroºi cã pot
poate savura aceastã plãcere
Acum ei îºi cunosc mai bine
soarta cuiva depinde de votul
sã-ºi dezvolte în acest mod talentul
drepturile. Aceasta i-a fãcut sã
lui. Toþi erau curioºi de ceea
ºi sunt susþinuþi de cãtre consilieri.
fie mai siguri de sine, sã înþeleace se petrece dincolo de uºã ºi,
gã cã fiecare copil are persoConsiliul a schimbat ceva. Pentru
intrând acolo, parcã ajungeam
nalitate, sã se autoevalueze la
cineva mult, pentru cineva puþin,
într-o altã lume, într-o ambianþã
justa valoare. ªi ceea ce este mai
însã ºtiu un lucru – pentru douã
plãcutã. Niºte melodii frumoase
important, copiii au înþeles cã sunt
fetiþe el a schimbat multe ºi
mângâiau auzul tuturor. Toþi
eram satisfãcuþi de ceea ce
protejaþi ºi îngrijiþi nu numai de
anume: la sãrbãtoarea Sfântului
facem ºi de faptul cã avem
pãrinþi, ci ºi de conducerea þãrii.
Paºte, Irina Brãileanu ºi Tatiana
dreptul
sã
votãm
ca
ºi
adulþii...
Ei au descoperit un fapt care i-a
Jalbã au fost cele care au
bucurat au înþeles cã fiecare are
beneficiat de acþiunea „Un cadou
Victoria Gâlcã, CLCT
aceleaºi drepturi ca orice copil
de la iepuraº“. Astfel, ele au
Ciocâlteni, jud. Orhei
din lume, indiferent de þara în
primit hãinuþe, dulciuri, flori, un
care trãieºte.
ajutor financiar ºi urãri de bine. Cât de multe
lucruri am schimbat, rãmâne sã decideþi voi, însã
O schimbare semnificativã a avut loc ºi în viaþa
noi, consilierii, ne-am strãduit foarte mult.
consilierilor, în viaþa mea, spre exemplu. Activitatea
în CLCT m-a fãcut sã descopãr în mine însãmi
Victoria Rebeja

MODELE DE SUCCES
CLCT Holercani a fost format la 28 octombrie
2001 ºi ºi-a început activitatea chiar a doua zi
dupã alegeri. De la început ne-a fost cam dificil
sã activãm, din cauzã cã nu eram susþinuþi, dar
în urma înfrãþirii cu CLCT din Mãlãieºti, am devenit
mai bine vãzuþi în sat. Cu toate cã suntem din
regiuni diferite, am reuºit sã elaborãm ºi sã desfãºurãm acþiuni comune privind atragerea cât mai
multor elevi la organizarea cât mai utilã a timpului
liber. Una din aceste acþiuni a fost TVC-ul,
organizat de cãtre responsabilii comisiilor culturã
ale acestor douã consilii. Rezultatele nu s-au lãsat
mult aºteptate. La TVC au venit sãteni, elevi ºi
tineri din comunã ºi chiar din satele din
împrejurimi, inclusiv reprezentanþi ai CLCT din
localitãþile apropiate. Aceastã manifestare a avut
un ecou destul de mare, astfel încât satele din
jurul comunei Holercani au dorit ºi ele sã
organizeze pe viitor aºa serate.

O altã acþiune desfãºuratã de cãtre consilieri a
fost „Un arbore pentru dãinuirea noastrã“. La
19 martie anul curent a ºi început aceastã
manifestare, la care au participat elevii claselor
VII-IX. Scopul a fost acela, ca fiecare elev din
ºcoala sã sãdeascã câte un copac pe malul râului
Nistru. Locuitorii comunei au venit ºi ei cu unele
propuneri, astfel încât au ajutat consiliul cu
procurarea pomilor. Tot satul a luat parte la
aceastã acþiune, a fost o adevãratã sãrbãtoare.
În luna februarie am reuºit sã stabilim o relaþie
de colaborare cu douã consilii din Franþa. La 23
martie 2002 CLCT din Marcy L Etoile ne-a fãcut
o vizitã în comunitate. În inimile noastre a fost o
zi frumoasã, caldã ºi de neuitat. Colaborarea
consiliilor e sub genericul „Speranþa“. CLCT din
Marcy LEtoile ne-au propus calculator ºi conectare
la INTERNET.
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Ce au realizat CLCT?
Activitatea CLCT a demonstrat
cã aceste structuri de autoconducere ale tinerilor creeazã
condiþii favorabile pentru
reflectare, iniþiative cetãþeneºti,
apãrarea drepturilor ºi libertãþilor copiilor ºi tinerilor, dezvoltându-le atitudini responsabile
faþã de evenimentele comunitare. Consiliile s-au dovedit a fi

niºte instrumente eficiente de
educaþie pentru participare ºi
cetãþenie. De asemenea, CLCT
au meritul de a aduce un anumit
bagaj informaþional, o anumitã
„culturã“ civicã tinerilor cetãþeni,
de a-i face mai sensibili la
procesele ºi schimbãrile ce au
loc în comunitate. CLCT le oferã
tinerilor teren practic pentru aºi spori capacitãþile de exprimare, de comunicare cu cei de

aceeaºi vârstã ºi cu adulþii,
capacitãþile de formulare ºi de
urmãrire a realizãrii proiectelor
personale ºi colective, de
argumentare ºi negociere.
* Dacã vrei sã afli mai multe
despre crearea ºi funcþionarea
unui CLCT, vezi anexa „Cum se
creeazã un Consiliu Local al
Copiilor ºi Tinerilor? Etape ºi
paºi în crearea unui CLCT“.

CÃRÞI DE VIZITÃ
Consiliul Local al Tinerilor Zârneºti

Paginã permanentã în ziarul „Vox lyceum“ despre
activitãþile CLT.

Primele alegeri au avut loc la 24 noiembrie 2000.
312 alegãtori au ales 13 membri în CLT din 17
candidaþi. La 25 noiembrie 2002 în Zârneºti s-au
desfãºurat alegeri pentru al doilea mandat în Consiliu.
Cu suportul AO „Generaþia nouã“ au fost multiplicate
buletinele de vot, s-a procurat biroticã pentru
activitatea comisiei electorale. Noii aleºi au fost
felicitaþi la careu ºi li s-au înmânat certificate ºi
mape pentru lucru.

Acordarea ajutorului pentru 8 bãtrâni din sat ºi
trei copii din familii social-vulnerabile.
Tabãrã de o zi pentru elevii claselor I-IV.
2002
Balul bobocilor
Împreunã cu APL am stabilit problemele copiilor
din comunã. Am decis s-o rezolvãm pe cea pe
care o putem realiza informarea.

Misiune
Misiune: dezvoltarea acþiunilor privind educaþia pentru Democraþie ºi Drepturile Copilului, care le permit tinerilor sã-ºi promoveze valorile ºi sã participe.

Colectarea jucãrilor pentru copiii de la grãdiniþa
din sat.

Obiective
Obiective:

Colectarea a 800 de lei pentru Mãnãstirea
Cãpriana.

încurajarea tinerilor de a se include în procesul
de luare a deciziilor în problemele care îi vizeazã;

Seminar „Cum trebuie sã fie un consilier“.

colaborarea cu APL ºi creºterea gradului de participare a tinerilor în rezolvarea problemelor
comunitãþii;

Organizarea Ceaiului literar de ziua tineretului.
2003

instruirea tinerilor pentru a fi capabili sã elaboreze ºi sã gestioneze activitãþi proprii.

Am invitat CLT din Chircani, Cucoara, BaurciMoldoveni ºi Larga la ziua Liceului 1 martie ºi
am stabilit direcþii de colaborare.

Structurã: primar junior, viceprimar, secretar; departamente: culturã, informare, antreprenoriat, sport.

Discotecã cu platã pentru adunarea fondurilor de
8 Martie, de Ziua Îndrãgostiþilor ºi pentru Concursul
„Domniþa liceului“.

Realizãri
Realizãri:
2000

Lucrãm asupra editãrii agendei telefonice a
comunei noastre.

Matineu pentru copiii fãrã plasament în grãdiniþã.
2001

O datã la douã sãptãmâni organizãm careul de
lucru pe care îl conduce un consilier junior. Astfel
informãm toþi elevii din liceu despre succesele ºi
problemele noastre.

Acþiunea „Sã nu uitãm de cei mai triºti ca noi“
(colectarea banilor pentru Vadim Voloh ºi încã
douã fetiþe).
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CÃRÞI DE VIZITÃ
Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor Edineþ
str. Independenþei nr.33, MD-4600 Edineþ
Misiune: dezvoltarea iniþiativei ºi a activitãþii
sociale a copiilor ºi tinerilor prin implicarea lor
în evenimente ºi manifestãri orientate spre
rezolvarea problemelor tinerilor.
Structurã
Structurã: primar, 2 viceprimari, secretar;
comisii: învãþãmânt ºi ºtiinþã, culturã ºi sport, massmedia, asistenþã socialã, ecologie.

Consiliul Local al Tinerilor ºi Copiilor
Slobozia Mare, judeþul Cahul
str. Uliþa Mare, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“,
aud. 8, MD-5320 Slobozia Mare, judeþul Cahul
Misiune: promovarea activitãþilor ghidate de
principiile democratice ale noii societãþi prin care
sã se contribuie la dezvoltarea ºi formarea
elevilor,
Structurã: primar, viceprimar, secretar; comisii:
financiarã, culturalã, academicã, relaþii externe

Realizãri
Realizãri:
Denumire: „Daruri de Crãciun“.
Scop: ajutor copiilor din familii social-vulnerabile.
Beneficiari: copii ºi familii vulnerabile ºi copiii
cu handicap.
Rezultate: 50 de copii au primit susþinere
materialã.
Finanþãri: agenþi economici din municipiu ºi
Primãria Edineþ.

Realizãri:
Denumire: „Caravana de Crãciun“
Scop: ajutorarea copiilor cu disabilitãþi
Beneficiari: copii cu dificultãþi locomotorii,
orfani, din familii cu o condiþie economicã
vulnerabilã
Rezultate: oferirea unui suport financiar pentru
61 de copii
Finanþãri: Donaþii

Denumire: „O zi în compania prietenilor tãi“.
Scop: depistarea problemelor ºi necesitãþilor
acute cu care se confruntã copiii, informarea lor
în domeniul drepturilor copilului ºi stabilirea unor
relaþii de colaborare.
Beneficiari: 50 copii orfani ºi din familii socialvulnerabile.
Rezultate: distribuirea literaturii despre drepturile copilului, modul de viaþã sãnãtos.
Finanþãri: Primãria Edineþ.

Denumire: „Ordinea la ea acasã“
Scop: ameliorarea situaþiei disciplinare din liceu
Beneficiari: elevi care au drept scop studierea
aprofundatã a materialului cognitiv
Rezultate: introducerea amenzilor pentru lipse
nemotivate, întârzieri, detectarea folosirii alcoolului
ºi încãlcãri grosolane, prin care s-a redus
considerabil numãrul încãlcãrilor de acest gen
Finanþãri: Donaþii
Denumire: „O cãlãtorie în þara dragostei“
Scop: oferirea unor surprize tuturor claselor,
profesorilor din liceu
Beneficiari: toþi elevii din liceu ºi colectivul didactic
Rezultate: crearea unei atmosfere deosebite
cu ocazia Sfântului Valentin
Finanþãri: donaþii

Denumire: „Promovarea principiilor Gender“.
Scop: desfãºurarea unui seminar pentru a
informa tinerii despre problemele gender.
Beneficiari: 45 de tineri.
Rezultate: participanþii au fãcut cunoºtinþã cu
noþiuni ce þin de egalitatea genurilor, prejudecãþi
ºi stereotipuri, relaþia bãrbat-femeie, Convenþia
Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
Finanþãri: donaþii.

Acþiuni mai mici:
„Un mãrþiºor pentru fiecare“, „Flori pentru Cristina“
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Granturi mici pentru
grupurile de iniþiativã
ale tinerilor
Granturile mici sunt o oportunitate pentru stimularea tinerilor
pentru participare la viaþa
comunitãþii locale. Ele sunt
menite sã promoveze iniþiativele
copiilor ºi tinerilor care prevãd
implicarea lor în rezolvarea
propriilor probleme ºi sã-i
încurajeze sã participe la
examinarea, formularea, implementarea ºi evaluarea proiectelor ce þin de interese lor. Sunt
multe instituþii internaþionale,
ambasade, fundaþii, ONG-uri
care acordã sume mici de bani
pentru realizarea ideilor originale pe care le au grupurile de
copii ºi tineri.
* O listã a unor organizaþii care
susþin ºi promoveazã participarea copiilor ºi a tinerilor o
poþi gãsi la sfârºitul ghidului.

Începând cu anul 2000, Centrul
de Informare ºi Documentare
privind Drepturile Copilului
desfãºoarã Programul de granturi mici acordate grupurilor de
iniþiativã ale tinerilor. Diagrama
de alãturi prezintã numãrul de
proiecte depuse ºi numãrul de
proiecte aprobate pentru finanþare în fiecare an:

Cine poate solicita
un grant?
Orice grup format din 10-20 de
copii ºi tineri, având în calitate
de consultant un adult, care
doreºte sã facã o schimbare în
comunitatea sa, implicându-se în
rezolvarea problemelor tinerilor.

Ce tipuri de activitãþi
sunt sprijinite?
În cadrul Programului de granturi mici sunt susþinute activitãþile
de informare a copiilor ºi tinerilor,
pãrinþilor, profesorilor, a opiniei
publice în general despre prevederile Convenþiei Naþiunilor
Unite cu privire la Drepturile
Copilului ºi altor acte internaþionale ºi naþionale referitoare la
drepturile copilului; de protecþie
a drepturilor copiilor; de exercitare a drepturilor copiilor la
participare, la opinie, la libera
exprimare, precum ºi alte activitãþi considerate importante
pentru comunitatea localã, cum
ar fi organizarea unor activitãþi
de asistenþã socialã în propria
comunitate/localitate/ºcoalã.
Aceste activitãþi pot presupune
ediþii speciale ale unor publicaþii
ºcolare sau locale deja existente, costurile de lansare ale unor
publicaþii noi, materiale audio-

vizuale, seminare, conferinþe,
colocvii, activitãþi de asistenþã
socialã, de consiliere a persoanelor aflate în situaþii dificile.

Ce proiecte
au prioritate?
cele ce promoveazã participarea copiilor ºi a tinerilor ºi
încurajeazã legãturile active
ale grupurilor de copii cu
autoritãþile locale, consiliile
pedagogice, diverse grupuri
ale societãþii civile sau organizaþii comunitare, reprezentanþi ai sectorului privat etc.;
sunt susþinute parþial de ºcoala, primãria, comunitatea
localã, ONG-uri locale, pãrinþi, prin finanþare suplimentarã sau prin acordarea de
spaþii, echipament, servicii,
alte genuri de suport, confirmate prin scrisori de susþinere
la momentul prezentãrii
proiectului;
prevãd parteneriat concret cu
ONG-uri naþionale sau locale pentru implementarea
proiectului;
vin din partea unor grupuri
bine constituite de copii sau
tineri, consilii sau senate ale
elevilor, cluburi sau cercuri

Anul

Proiecte
depuse

Proiecte
acceptate

2000
2001
2002
2003

29
38
40
103

23
23
25
45

Proiecte depuse
Proiecte acceptate
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ale copiilor, parlamente sau
comitete ale copiilor etc.;
se concentreazã nu numai pe
identificarea unei probleme,
ci ºi pe gãsirea unor soluþii
concrete ºi originale, cu
implicare directã a copiilor;
conþin idei originale ºi mijloace netradiþionale de realizare,
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unde actorii principali de la
elaborare pânã la evaluare
vor fi copiii ºi tinerii.

Când ºi cum sunt
apreciate proiectele?
Lansarea Programului de granturi mici are loc o datã pe an ºi
este anunþatã prin mijloacele

mass-media, buletinele informative ale diferitelor ONG ºi
difuzarea anunþurilor. Examinarea proiectelor ºi deciziile
privind acordarea de granturi
sunt luate de cãtre o Comisie
creatã în acest scop din reprezentanþii organizatorilor, donatorilor ºi mass-media.

MODELE DE SUCCES
În anul 2001 CLCT Tvardiþa a implementat
aproximativ 200 de participanþi: copii, tineri ºi
proiectul „Copiii cu necesitãþi speciale sunt ºi ei
pãrinþii acestora. În cadrul turneului s-au desfãºurat
copii“, scopul cãruia a fost integrarea copiilor
activitãþi informative, instructive ºi recreative, a
cu disabilitãþi în viaþa comunitãþii. Proiectul a
fost depãºit modelul de acþionare unilateralã,
prevãzut desfãºurarea mai multor activitãþi cu
doar asupra copilului, realizându-se activitãþi în
27 de copiii cu disabilitãþi în scopul informãrii
care erau implicaþi deopotrivã copii ºi pãrinþi. În
acestora despre drepturile lor, instruirii ºi integrãrii
timpul turneului a fost organizat ºi concursul de
lor în viaþa comunitãþii. În acest scop consilierii
desene „Eu am dreptul la…“. La finalul proiectului
au organizat vizite la domiciliu pentru împrietenire
a fost organizatã masa rotundã „Drepturile
ºi consolidarea încrederii acestor
copilului ºi respectarea lor în
copii în propriile forþe. De
oraºul Edineþ“ la care au fost
Þine minte
asemenea au fost organizate
invitaþi copii, pãrinþi, membri ai
seminare cu copii ºi în paralel
administraþiei publice locale,
Toate proiectele trebuie sã
cu pãrinþii acestora pentru inforONG-urilor locale, mass-media.
recunoascã cã participarea
marea cu privire la drepturile
Masa rotundã a oferit oportucopilului este un drept fundacopilului în general ºi cele ale
nitatea de a evalua proiectul, dar
mental (al omului) ºi nu o
copilului cu disabilitãþi în special.
ºi de a sensibiliza opinia publicã
favoare sau o pedeapsã din
Cu suportul voluntarilor Asociadin Edineþ cu privire la drepturile
partea adulþilor.
þiei „Motivaþie“ din Chiºinãu au
copilului ºi de a stabili partefost desfãºurate activitãþi inneriate.
structive de folosire a scaunului cu rotile pentru
Proiectul „Copiii din Limbenii-Vechi pe post de
copii ºi pãrinþii acestora. Proiectul a mai prevãzut
reporteri“, realizat de CLCT a avut drept scop
crearea unui Centru comunitar care sã ofere
facilitarea accesului la informaþie a tinerilor din
activitãþi ºi servicii pentru toþi copiii ºi tinerii din
localitate prin crearea unui post de radio.
comunitate. S-a reuºit astfel antrenarea în acþiuni
Proiectul a prevãzut selectarea ºi instruirea a 10
comune a copiilor obiºnuiþi ºi a celor cu necesitãþi
reporteri-copii care au pregãtit ºi realizat emisiuni
speciale, încadrându-i în comunitate.
radio. Radioul „Antena CLCT“ reprezintã o
CLCT Edineþ a realizat proiectul „Copiii pentru
oportunitate pentru tineri de a primi ºi a difuza
copii“ în scopul informãrii copiilor ºi tinerilor din
informaþii variate semenilor lor: drepturile copilului,
oraº cu privire la drepturile lor. Pe parcursul a 8
posibilitãþi de participare (seminare, training-uri,
sãptãmâni au fost organizate 10 seminare
conferinþe etc.), interviuri cu profesori ºi copii. Pe
informative cu elevii claselor 8-11, adicã câte
lângã ºtiri, felicitãri, muzicã ºi interviuri au mai
douã seminare în fiecare din cele cinci instituþii
fost organizate dezbateri lunare în direct la care
de învãþãmânt din oraº. În fiecare instituþie au
erau invitaþi copii ºi tineri din ºcoalã, cât ºi
fost create echipe de cinci voluntari care au
persoane responsabile de lucrul cu tinerii
devenit promotori ºi multiplicatori ai informaþiei
(reprezentanþi ai APL, ONG-uri, medici º.a.). Postul
oferite de Consiliu. În perioada iulie-august 2002
de radio a fost o posibilitate pentru cei implicaþi
a fost organizat turneul „Echipa cartierului nostru“,
direct în funcþionarea lui de a învãþa ºi dezvolta
activitate care a reuºit sã implice direct
abilitãþi de reporteri ºi tineri jurnaliºti.
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MODELE DE SUCCES
La iniþiativa CLCT Râbniþa a avut
loc un schimb de experienþã între
CLCT Râbniþa, Dubãsari, Camenca ºi Edineþ. Pe parcursul a
trei zile 32 de membri ai celor
patru consilii au fost implicaþi
într-un stagiu de formare pentru
dezvoltarea deprinderilor de
viaþã în domeniul comunicãrii,
soluþionãrii conflictelor, democraþiei ºi drepturilor civile, liderismului, lucrului în echipã ºi cooperãrii. Stagiul s-a desfãºurat în
localitatea Stroieºti, ceea ce a

Tinerii în acþiune
Niciodatã sã nu vã îndoiþi de
faptul cã un grup mic de cetãþeni responsabili pot schimba
lumea. De fapt, doar ei au ºi
fãcut-o.
(Margaret Mead)

„... Cunoºtinþele obþinute mã
ajutã nu doar în cadrul
acestui proiect, dar ºi în viaþa
de zi cu zi ...!“ – a exclamat
Rodica Cornicã de la Lãpuºna, deoarece „mi-am dat
seama cã pot fi un cetãþean
activ, pot obþine cunoºtinþe
referitoare la identificarea ºi
rezolvarea diferitor probleme
ºi putem organiza comunitatea pentru a-mi promova
atât ideile proprii, cât ºi ale
celorlalþi“.

Proiectul „Tinerii în acþiune“ este
adresat celor care doresc sã
schimbe ceva în ºcoala sau
comunitatea lor, dar simt cã le
lipsesc anumite abilitãþi ºi
încrederea cã pot schimba
lucrurile spre bine. Implicându-

Þine minte
Copilul nu poate fi impus sã
ia parte la un proiect care
este conceput ca unul participativ. De exemplu impunerea copiilor de a participa
la diverse conferinþe nu poate
fi consideratã participare.
Chiar dacã participã, copiii
au dreptul sã le abandoneze
la orice etapã.

jucat un rol important în
dezvoltarea deprinderilor de
viaþã ale participanþilor prin a-i
pune în condiþia de a explora o
comunitate necunoscutã. Serile
interculturale organizate în afara
orelor de curs au permis familiarizarea cu tradiþiile ºi obiceiurile diferitelor localitãþi. La sfârºitul stagiului participanþii au
avut posibilitatea sã discute planuri de viitor ºi sã stabileascã
parteneriate între consilii pentru
desfãºurarea activitãþilor comune.

se în proiect, tinerii îºi pot dezvolta
abilitãþile de lideri ºi pot acumula
cunoºtinþele necesare pentru a
face advocacy în scopul promovãrii schimbãrilor semnificative în
comunitate. Prin intermediul
proiectului „Tinerii în acþiune“,
cei implicaþi pot cerceta problemele comunitãþii ºi cauzele
acestora ºi pot colabora cu
administraþia localã, administraþia
ºcolii ºi cu toatã comunitatea
pentru gãsirea ºi implementarea
soluþiilor pentru aceste probleme.

Exchange Moldova (EYE Moldova) ºi Societatea Independentã
pentru Educaþie ºi Drepturile
Omului (SIEDO). Proiectul a
fãcut parte din Programul de
Schimburi în domeniul Educaþiei
pentru Democraþie (DEEP Democracy Education Exchange
Program) implementat de Consorþiul ONG-urilor din SUA care
lucreazã în domeniul educaþiei
civice, cu suportul financiar al
Departamentului Educaþiei al
SUA.

Proiectul „Tinerii în Acþiune“ este
inspirat din Programul „Youth
Act!“ („Tinerii Acþioneazã“) al
organizaþiei americane Street Law,
Inc., din Washington D.C.

În 2003 proiectul este implementat în 15 comunitãþi de
CIDDC în colaborare cu Ministerul Educaþiei, Departamentul
Tineret ºi Sport, Asociaþia EYE
Moldova ºi SIEDO, cu suportul
financiar al Reprezentanþei
UNICEF în Moldova ºi al
Guvernului Statelor Unite ale
Americii.

Pentru prima datã acest proiect
a fost implementat în Moldova
în anul 2002 în 7 comunitãþi:
municipiile Cahul, Chiºinãu,
Edineþ ºi comunele Lãpuºna (j.
Lãpuºna), Grozeºti (j. Ungheni),
Bieºti ºi Pohrebeni (j. Orhei).
Proiectul este promovat de
Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile
Copilului din Moldova (CIDDC),
Asociaþia European Youth
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Scopul proiectului este promovarea participãrii copiilor ºi
tinerilor la nivel local pentru a
contribui la dezvoltarea unei
societãþi civile bazate pe
cetãþenie activã ºi drepturile
omului.

Capitolul II

Obiective:
a susþine iniþiativele locale ale
tinerilor care le-ar oferi
posibilitãþi de participare la
dezvoltarea comunitãþilor lor;
a dezvolta capacitatea tinerilor, în special a celor care
întâmpinã obstacole în participare, de organizare a
comunitãþii ºi de colaborare
cu autoritãþile;
a familiariza tinerii cu strategiile de advocacy (promovare
a ideilor) pentru a-i împuternici sã facã schimbãri la nivel
de politici publice locale;
a le dezvolta tinerilor cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare
pentru soluþionarea problemelor comunitare ºi pentru
participarea eficientã la
procesele de luare a deciziilor
ºi de elaborare a politicilor.
Adulþii care lucreazã cu ºi pentru
tineri în cadrul acestui proiect:
Îºi sporesc capacitatea de a
facilita proiectele / acþiunilor
tinerilor;
Capãtã cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare pentru a selecta
ºi a utiliza diferite metode de
implicare a copiilor ºi tinerilor
la viaþa comunitãþii;
Îºi întãresc rolul de resurse
civice în comunitate;
Învaþã sã-ºi dezvolte abilitatea
de a include tinerii în educaþia
civicã extracurricularã.
Copiii ºi tinerii direct implicaþi
în proiect:
Demonstreazã cunoºtinþe
despre modelele de soluþionare
a problemelor comunitare;

Modele de participare a copiilor ºi a tinerilor la luarea deciziilor

Participã în mod responsabil
în soluþionarea problemelor în
comunitãþile lor;
Identificã cel puþin o problemã
ºi îºi utilizeazã cunoºtinþele ºi
abilitãþile pentru a o soluþiona;
Înþeleg drepturile lor civice ºi
democratice legate de rolul
lor în viaþa comunitãþii;

1. Cum se organizeazã echipa eficientã:
alegerea liderului grupului

Îmbunãtãþesc imaginea lor
socialã;
Identificã oportunitãþi pentru
a-ºi aplica cunoºtinþele ºi
abilitãþile în comunitãþile lor.
Adulþii ºi tinerii participanþi în
proiect îºi dezvoltã cunoºtinþele
ºi deprinderile despre:

darea opiniei publice cu privire la
relevanþa problemei în comunitate;

elaborarea regulamentului grupului

examinarea soluþiilor ºi selectarea
soluþiei optime.

distribuirea rolurilor ºi a responsabilitãþilor în echipã

4. Cum se elaboreazã un plan
de acþiune:

schiþarea unui orar al întrunirilor
ºi al agendei ºedinþelor echipei
evaluarea periodicã a activitãþilor
de grup, mãsurarea progresului
ºi a prestaþiei fiecãrui membru al
echipei
2. Cum se desfãºoarã o campanie publicitarã a proiectului:
Dupã ce v-aþi organizat în echipã,
este bine sã faceþi intenþia voastrã
cunoscutã la cât mai multã lume din
comunitatea voastrã: discutaþi cu
pãrinþii, vecinii voºtri, prietenii, chiar ºi
cu cineva din conducere (administraþia
ºcolii, primarul, etc.), reprezentanþi ai
ONG-urilor ºi SRL-urilor etc. Uneori
aceºtia, chiar dacã oamenii nu au
încredere în ei, v-ar putea acorda
sprijinul lor, de diferitã naturã: prin
susþinere moralã, materialã sau
altceva. Principalul este ca voi sã le
demonstraþi cã mizaþi foarte mult
anume pe ajutorul lor.
3. Cum se identificã o problemã din comunitate ºi sã se –
gãseascã soluþia optimã:
campania publicitarã la proiect;
identificarea problemei;
colectarea informaþiei referitoare
la problemã, chestionarea/son-
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identificarea scopului ºi trasarea
obiectivelor;
plalnificarea acþiunilor ºi alegerea
strategiilor;
identificarea resurselor necesare
proiectului;
determinarea persoanelor responsabile pentru – realizarea
acþiunilor/activitãþilor;
indicarea perioadei de desfãºurare a acþiunilor/activitãþilor;
revizuirea ºi adaptarea planului de
acþiune pentru un eventual proiect.
5. Cum se soluþioneazã problema:
mediatizarea problemei în comunitate (elaborarea mesajului);
strategii de susþinere ºi promovare
a ideilor privind soluþionarea
problemei (advocacy).
6. Cum se evalueazã progresul/succesul:
evaluarea obiectivelor;
evaluarea planului calendaristic;
evaluarea experienþei proprii;
evaluarea motivaþiei.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

MODELE DE SUCCES
Strategii de Advocacy pentru asigurarea dreptului la informaþie
Odatã cu formarea echipei, am început sã
activãm ca o echipã eficientã. La început, am
organizat ºedinþe neoficiale, în cadrul cãrora
am fãcut cunoºtinþã, ne-am familiarizat cu
proiectul, am înþeles cã între noi trebuie sã se
formeze legãturi strânse, pentru a putea lucra
împreunã în scopul soluþionãrii unei probleme
din comunitatea noastrã.

proiectului. Pânã la urmã, am constatat cã marea
majoritate vrea ºi e de acord cu reluarea
transmiterilor la nodul de radio. „Dar lipseºte
cineva cu iniþiativã“, a susþinut directorul liceului.
Noi i-am convins cã iniþiativa trebuie sã vinã de
la tineri, profesorii trebuie doar sã ne susþinã
material ºi moral. Toþi doresc sã fie bine, dar
numai sã o facã ei aceasta era viziunea lor.
Dar noi, invitându-i la dezbateri cu tema „Uneori
Pentru a identifica problema (ceea ce a fost
mã întrebam de ce nimeni nu face nimic, dar
destul de greu, recunoaºtem), am fãcut un
apoi mi-am dat seama cã acel cineva sunt eu“,
brainstorming ºi am afiºat pe un poster toate
i-am convins cã suportul lor e foarte important.
problemele, clasificându-le în trei domenii: de
Apoi din nou a apãrut o problemã. Aveam nevoie
ordin social, economic ºi ecologic.
de un ajutor financiar pe care îl solicitãm de la
În afara faptului cã am þinut cont
comunitate, cca 3000 lei ºi ºtim
de opiniile „Tinerilor în Acþiune“,
cã aceastã sumã nu se va strânge
Þine minte
am organizat sondaje în rândufoarte repede. E nevoie de foarte
rile profesorilor din liceu, admimultã putere de convingere,
Adulþii trebuie sã ºtie cã
nistraþiei locale ºi locuitorilor.
timp, dar totuºi, cu toate cã ne
experienþele de participare
Pânã la urmã ne-am decis ºi am
vine foarte greu, nu renunþãm,
devin pozitive doar atunci
luat hotãrârea finalã. Am
ºi sperãm sã ne reuºeascã ce
când sunt desfãºurate într-un
identificat o problemã ce-i
ne-am propus. În acest scop, am
cadru de respect pentru intepreocupã pe circa 85% dintre
apelat la mai multe cãi pentru a
resele copiilor ºi tinerilor,
cetãþenii comunei ºi anume lipsa
aduna bani de la comunitate. De
dacã sunt bazate pe particiaccesului la informaþie , în
exemplu, am tipãrit niºte buclete,
pare realã ºi dacã nu se face
special în rândurile elevilor. În
prevãzute cu câte un buzunãraº,
nici o încercare de a discriurma unor lungi dezbateri, am
pe care le-am repartizat membrimina sau a manipula copiii
conchis cã soluþia optimã pentru
lor echipei. Fiecare a primit câte
ºi tinerii implicaþi.
aceastã problemã este instala3 buclete pe care le-am repartirea unui nod de radio, de fapt
zat oamenilor care credem cã ne
reinstalarea celui care a fost cu mulþi ani în urmã.
vor dona ceva bani. Timp de trei zile înaintea
Desigur, nu toþi au vãzut soluþionarea astfel, dar
Casei de Culturã a avut loc Hramul Satului, astfel,
noi, în urma mai multor adunãri cu elevii,
cu ajutorul primãriei am instalat o cutie în care
profesorii, APL, specialiºti în domeniu, dupã
toþi care binevoiesc vor putea depune ceva bani.
dezbateri, ne-am strãduit sã folosim strategiile
De asemenea, am afiºat un anunþ în ºcoalã prin
Advocacy ºi uite cã ne-a reuºit sã-i convingem
intermediul cãruia rugãm pe fiecare elev din liceu
cã aceasta e soluþia optimã. La adunarea cu
sã dea câte 2 lei, astfel contribuind la adunarea
profesorii totul s-a transformat într-un „plebiscit“,
sumei necesare pentru reinstalarea radioului. Etapa
la care profesorii argumentau pro sau contra,
pe care o parcurgem e cea mai grea, dar noi
aducând argumente foarte convingãtoare în
ºtim cã speranþa moare ultima ºi nu dorim sã ne
favoarea noastrã. Desigur, am întâlnit multe
dãm bãtuþi, deoarece suntem siguri cã vom reuºi.
dificultãþi pe care le-am depãºit cu ajutorul
Polina Panainte,
abilitãþilor formate pe parcursul activitãþii
com. Lãpuºna, jud. Lãpuºna
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MODELE DE SUCCES
Tinerii din ªercani

Direcþia-Nord

Mã numesc Ina Schiþco ºi fac parte din grupul
„Bineva“. Depunând cerere pentru participare la
proiect, am fost selectatã în grupul „Tinerii în
Acþiune“. Timp de trei zile am fost la un seminar
de iniþiere la Soroca. Lucrurile învãþate la Soroca
au fost foarte utile pentru echipa noastrã. În
satul Pohrebeni am fost la primar, de la care
am cerut materiale pentru a rezolva problema
identificatã de noi în comunitate
sãdirea
arborilor pentru prevenirea eroziunii ºi
îmbunãtãþirea stãrii drumurilor. Am fost ºi la
directorul S.R.L. „Tehno IF Agro“ ºi am cerut pari
de beton. ªeful ocolului silvic ne-a ajutat cu puieþi
pentru a-i sãdi într-un loc unde este alunecare
de teren. Apoi am fost la D-nul Valeriu Brãilã,
manager la S.A. „Drumuri Orhei“, care ne-a pus
la dispoziþie semne de circulaþie necesare.

În toamna anului 2002 ºi la Edineþ s-a
implementat proiectul-pilot „Tinerii în Acþiune“.
Participanþi acestui proiect sunt 15 elevii din ºcolile
ºi liceele municipiului. Grupul de elevi „DirecþiaNord“ deja bine structurat, are un lider, un
vicelider ºi un secretar. Problema identificatã de
noi a fost influenþa negativã a drogurilor asupra
sãnãtãþii, cu sloganul „Anti-Drog“. Intervenþia a
vizat desfãºurarea seminarelor la aceastã temã
pentru elevii din clasele 5, 6, 7, 8. Dorim sã
protejãm tinerii din oraºul nostru de pericolul
drogurilor. Dupã primul seminar am observat
cã tinerii este interesat de aceastã problemã, au
conºtientizat cã fiecare din noi trebuie sã fie
preocupat de acest lucru. La final am organizat
o masã rotundã. Mulþumim mult tinerilor din
Edineþ care s-au strãduit sã înþeleagã mesajul
nostru! Cred cã dupã munca noastrã numãrul
celor care se drogheazã se va micºora.

Dupã ce am sãdit copacii, am îngropat parii în
pãmânt, apoi i-am dat cu var ºi vopsea, am difuzat
niºte anchete pentru a vedea ce cred oamenii din
sat despre îmbunãtãþirea stãrii drumurilor ºi despre
alte probleme rezolvate de noi în Pohrebeni. A
fost menþionat cã lucrul este foarte bun ºi este de
un real folos pentru întreaga comunitate.

Irina Antoci, Edineþ

Ina Schiþco, s. Pohrebeni, jud. Orhei

4. Participarea în viaþa statului
Parlamentul Copiilor
Copiii ºi tinerii au nevoie sã
cunoascã mai multe despre cum
lucreazã responsabilii de luarea
deciziilor ºi cum pot contacta
persoana potrivitã cine, unde
ºi cum?
Parlamentul Copiilor este un
proiect care îºi propune sã
familiarizeze copiii ºi adolescenþii

cu drepturile ºi responsabilitãþilor lor într-o societate
democraticã ºi sã susþinã
E pentru prima datã când am
simþit cât de important este
rolul meu în societate. De un
mare folos sunt cunoºtinþele
acumulate la I-a sesiune.
Irina Glijin,
s. Cerlina, jud. Soroca
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participarea lor în cadrul
diferitor iniþiative printr-o reþea
de relaþii civice deschise.
Obiective:
promovarea prevederilor
Convenþiei Naþiunilor Unite
cu privire la Drepturile
Copilului ºi ale Legii Republicii
Moldova cu privire la drepturile copilului în mediul copiilor

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

ºi oferirea oportunitãþilor
pentru participarea acestora
în procesul de luare a
deciziilor;
încurajarea participãrii copiilor prin dezvoltarea propriilor
structuri democratice, reprezentative ºi pluraliste la nivel
local ºi naþional;

Omului ºi Drepturile Copilului,
cooperarea ºi lucrul în echipã,
liderismul ºi luarea deciziilor în
mod democratic, comunicarea
eficientã ºi soluþionarea conflictelor, justiþie socialã, interculturalitate, advocacy, strategii
de lobby ºi negociere, prezentare eficientã, egalitatea genurilor, comportament responsabil

facilitarea integrãrii sociale a
copiilor cu necesitãþi speciale,
instituþionalizaþi, din familii
vulnerabile ºi a altor categorii
de copii marginalizaþi;

STRUCTURA PARLAMENTULUI
COPIILOR 2002/2003

facilitarea dialogului ºi comunicãrii interculturale între
copiii ºi adolescenþii din toate
regiunile Moldovei.
Pe parcursul a patru ani de
realizare a proiectului (19992003) mai bine de 450 de copii
ºi adolescenþi au beneficiat
direct de informaþiile ºi activitãþile de educaþie non-formalã
promovate pe parcursul activitãþii Parlamentului Copiilor, iar
alþi circa 150.000 de semeni ai
lor au beneficiat indirect, participând la activitãþile organizate
de parlamentarii-juniori în comunitãþile ºi instituþiile lor de
învãþãmânt.
La fiecare ediþie, proiectul s-a
desfãºurat pe parcursul unui an
de învãþãmânt, structurat pe 4
sesiuni: de varã, toamnã, iarnã
ºi primãvarã, cu o duratã de 67 zile, fiecare din ele fiind
dedicatã unui subiect ales de
parlamentari la sesiunea anterioarã. Totodatã, pe parcursul
sesiunilor deputaþii participau la
diferite ateliere de instruire ce
þineau de principiile democraþiei,
structuri europene ºi internaþionale, acte naþionale ºi
internaþionale privind Drepturile

ºi prevenirea HIV/SIDA, asistenþa socialã, prevenirea traficului de fiinþe umane. O importanþã deosebitã se acorda
procesului de constituire ºi
funcþionare a ONG-urilor,
elaborãrii proiectelor, colectãrii
de fonduri ºi a oportunitãþilor
de implicare a tinerilor în viaþa
asociativã.

PREªEDINTE

VICEPREªEDINTE

SECRET
AR
SECRETAR

Consiliul de examinare
(liderii delegaþiilor judeþene)

Consiliul de administrare
(reprezentaþii comisiilor
tematice)

Delegaþii judeþene:

Comisii tematice:

1. Bãlþi

1. Drepturile copilului

2. Cahul

2. Culturã ºi sport

3. Chiºinãu

3. Asistenþã socialã

4. Edineþ

4. Ecologie

5. UTA Gãgãuzia

5. Mass-media

6. Lãpuºna

6. Relaþii interne ºi externe

7. Orhei

7. Educaþie

8. Soroca
9. Tighina
10. Transnistria
11. Ungheni

46

Capitolul II

Modele de participare a copiilor ºi a tinerilor la luarea deciziilor

În cadrul sesiunilor deputaþiijuniori s-au întrunit în delegaþii
judeþene ºi comisii tematice,
stabilite de ei înºiºi. Întruniþi în
delegaþii judeþene, deputaþiijuniori îºi prezentau judeþele,
discutau despre situaþia copiilor
din localitãþile judeþului, elaborau planuri de acþiuni în comun.
În comisiile tematice erau
discutate problemele existente
în domeniu, se fãceau schimburi
de experienþã, erau elaborate
soluþii posibile.

membri ai Guvernului, reprezentanþi ai Ministerelor Departamentelor, Ambasadelor ºi Organizaþiilor Internaþionale
acreditate în Republica Moldova, APL ºi mass-media.

La ºedinþele în plen era adoptatã structura Parlamentului Copiilor, era ales preºedintele, vicepreºedinþii, membrii Consiliului
Permanent ºi subiectul de
discuþie pentru sesiunea urmãtoare.

Consiliul Permanent al Parlamentului Copiilor se întrunea în
perioadele dintre sesiuni pentru
a evalua ºi monitoriza activitatea
deputaþilor juniori, a analiza rezultatele prezentate de deputaþi ºi a prezenta organizatorilor
necesitãþile lor pentru urmãtoarea sesiune (întâlnire cu experþii

Pe parcursul sesiunilor tinerii
deputaþi aveau întruniri cu
responsabilii de luarea deciziilor
care îi afecteazã pe copii ºi
tineri: Preºedintele Republicii
Moldova, deputaþi în Parlament,

Locuiesc la sat ca ºi mulþi alþi
deputaþi-juniori, de aceea e
foarte greu sã urneºti carul
din loc, mai ales când nu ai
ajutorul din partea maturilor,
ei nu cred în forþa copiilor ºi
atunci e dificil sã activezi când
nu ai susþinere. De aceea am
încercat sã informez nu numai
copiii, dar ºi maturii cu
activitãþile noastre de la
Parlamentul Copiilor ºi cele
dintre sesiuni. Poate aºa vor
înþelege cã copii nu numai se
joacã, dar ºi mai încearcã sã
schimbe soarta lor ºi a þãrii.
Cornelia Vasilache,
com. Mãºcãuþi,
jud. Chiºinãu

Acum eu aº putea sã-mi apãr
drepturile, deoarece le cunosc,
pot sã ascult ºi sã vorbesc mai
liber cu o persoanã.
Diana Cealic,
mun. Soroca

într-un anumit domeniu, materiale etc.).
Între sesiuni tinerii parlamentari
îºi continuau activitatea în comunitãþile lor, multiplicând în
cascadã cunoºtinþele ºi informaþiile acumulate la sesiune, publicând în presa localã articole
despre drepturile ºi problemele
copiilor, creând grupuri de iniþiativã ale copiilor ºi tinerilor pentru
identificarea ºi studierea problemelor concrete din comunitate
(pe cine afecteazã, care sunt
eventualele soluþii ºi obstacolele
în implementarea acestora, cine
pot fi persoanele-resurse), elaborând ºi implementând planuri de
acþiune în vederea soluþionãrii
problemei, stabilind legãturi cu
persoanele responsabile pentru
luarea deciziilor, utilizând strategii
de lobby ºi advocacy pentru

Declaraþia PParlamentului
arlamentului Copiilor
„Un NU mare pentru maltratare“
Noi, parlamentarii juniori,
declarãm maltratarea o barierã
în calea dezvoltãrii normale a
copilului. Aceastã problemã se
manifestã mai des prin: discriminarea copilului în toate formele, abuzul fizic, emoþional ºi
sexual în ºcoalã, familie, stradã,
neglijarea copilului în mediul sãu
de dezvoltare, propagarea
violenþei în mass-media, disconsiderarea opiniei copilului.
Considerãm cã premisele acestor probleme sunt: lipsa informaþiei despre abuz ºi efectele lui,
indiferenþa autoritãþilor în privinþa acestei probleme, neorganizarea timpului liber ºi neºcolarizarea copiilor, necunoaºterea modalitãþilor de apelare
la organele competente, frica
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de raportare despre cazurile de
abuz, nerespectarea reciprocã
între copii, moºtenirea viciului din
generaþie în generaþie.
În legãturã cu acestea, credem
cã problema maltratãrii poate
fi soluþionatã prin: informarea copiilor ºi adulþilor despre problema
maltratãrii ºi consecinþele ei,
crearea unei linii telefonice pentru
acordarea de ajutor victimelor
maltratãrii, integrarea copiilor
maltrataþi în societate, atenþionarea organelor de stat asupra
problemei maltratãrii copiilor.
Studiind aceastã problemã, am
ajuns la concluzia cã numai
cooperînd cu întreaga societate,
vom putea preveni maltratarea
ºi evita efectele ei – E SOARE
CÎND NU E MALTRATARE.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

soluþionarea problemei ºi promovând proiecte la nivel local
cu participarea membrilor comunitãþii în cele mai diverse domenii: asistenþã socialã, educaþie
pentru sãnãtate, învãþãmânt,
artã, culturã, sport, mass-media,
protecþia mediului, centre prietenoase copilului etc.
Sesiunea a doua a Parlamentului
Copiilor, ediþia a IV-a (2002/2003)
a fost dedicatã problemei maltratãrii copiilor. În perioada dintre
prima ºi a doua sesiune deputaþii
juniori au studiat problema maltratãrii copiilor în comunitãþile lor
(cauze, numãrul de copii afectaþi). La sesiune deputaþii juniori au
hotãrât sã elaboreze un manifest
împotriva privind maltratarea
copiilor care a cãpãtat forma unei
declaraþii, aceasta fiind expediatã
organizaþiilor responsabile de
luarea deciziilor în acest sens ºi
mass-media.

Deputaþii-juniori
schimbã lumea
În multe þãri din lume, la fel ca
ºi în Moldova, existã un Parlament al Copiilor. Trebuie de
remarcat lucrurile foarte interesante ce le însuºesc copiii pe
parcursul sesiunilor din cadrul
acestui proiect ºi care aduce
aceastã experienþã în realitatea
noastrã. Chiar din prima zi a
primei sesiuni se declarã: „Toþi
copiii au drepturi“, când ei nici
n-au auzit cã ºi un copil poate
avea drepturi. Parlamentul
Copiilor sperã ca drepturile sã
nu fie scrise doar pe hârtie, dar
sã fie implementate ºi în viaþa
noastrã de toate zilele. Credem
cã prin intermediul Parlamentului Copiilor, toþi copiii sã-ºi
cunoascã drepturile ºi sã fie
respectate de cei adulþi.

Mulþi copii din Republica Moldova nu ºtiu cã au drepturi. Copiii
comunei mele, aproximativ toþi,
au aflat deja despre drepturile
lor. Eu ºi colegii mei am realizat
câteva activitãþi în comunitate
referitor la drepturile copilului.
În cadrul întâlnirii cu Comisia
Parlamentului Republicii Moldova, am acordat întrebãri
referitoare la problemele învãþãmântului de la sate.
Adrian Bãncilã, Manta,
judeþul Cahul

În numai o sãptãmânã, cât a
durat prima sesiune a Parlamentului Copiilor, mi-am
schimbat concepþiile de viaþã,
mentalitatea. Orice copil
putea sã spunã ce gândeºte,
fãrã sã se jeneze. Chiar ºi
faptul cã am putut face cunoºtinþã cu semenii din diferite
regiuni ale Moldovei. Dar
princi pala realizare la aceastã sesiune a fost cã m-a
ajutat sã mã autoevaluez. Am
venit acasã plin de energie,
dispus de a spune colegilor
mei despre drepturile lor. Am
relatat prietenilor cele vãzute
ºi auzite ºi despre ce m-a
impresionat la aceastã sesiune. Am oferit un interviu ziarului „Curierul de Nord“, dar
din pãcate nu l-au publicat.
În ºcoala medie din satul
Brânzeni am organizat 2 lecþii
despre drepturile copiilor, am
fãcut un panou cu tema
„Drepturile Copiilor“. Am
organizat desenelor despre
drepturile copilului. Am
început sã colectãm bani
pentru copiii la cãrucior.
Eugen Onea,
Brânzeni, judeþul Edineþ
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Þine minte
Implicarea copiilor în proiect
cere mult timp. Dacã vrem
sã asigurãm o participare
eficientã, vom avea nevoie de
timp pentru:
a-i antrena pe copii sã
aibã iniþiativã;
a forma un grup de copii
care vor analiza iniþiativa;
a le oferi copiilor lecþii ce
þin de întruniri, luarea deciziilor, interviuri, cercetãri;
a-i informa despre desfãºurarea proiectului;
a le oferi copiilor posibilitatea de a se pregãti
pentru întruniri ºi conferinþe;
a analiza progresul ºi a
discuta schimbãrile pe care
le necesitã proiectul.
Proiectul nu trebuie sã afecteze viaþa personalã a copiilor,
rezervându-le destul timp
pentru activitãþile în afara
proiectului. Alegerea orarului
de întruniri trebuie sã aparþinã copiilor.
Copiii nu trebuie puºi în
situaþia de a se simþi neajutoraþi, nefiind pregãtiþi din timp.

Steluþa Roman (or. Rezina, cl. 7)
a organizat seminare de informare privind drepturile copilului
ºi tinerilor în ºcolile din oraº. De
asemenea, împreunã cu reprezentanþii Direcþiei Tineret ºi
Sport a oraºului, în cadrul sãptãmânalului dedicat Zilei Naþionale a Tinerilor, a organizat în
toate instituþiile de învãþãmânt
din oraº concursul panourilor
informative „Drepturile Copilului
– Drepturile Tinerilor“ ºi concursul desenelor „Noi avem drep-
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turi“, iar la biblioteca orãºeneascã – dezbateri între maturi
ºi tineri „Cum ne cunoaºtem
drepturile“.

folosiþi pentru asistenþa medicalã
a Valeriei Mititiuc, care s-a
adresat Parlamentului Copiilor
dupã ajutor.

Olga Chimirciuc (mun. Chiºinãu, cl. 8) a organizat un grup
de copii cu care a mers la
Primãria municipiului, pretura
sectorului Botanica, banca
EuroCreditBank pentru a-i
colinda. Banii colectaþi au fost

Santa Ranlol a înfiinþat în or.
Ceadîr-Lunga un grup de
iniþiativã al copiilor. Grupul a
realizat o tabãrã de varã ºi
seminare instruind cei 262 de
copii ºi tineri participanþi în
domeniul comunicãrii ºi mana-

gementului conflictelor, abilitãþilor de lucru la computer, astronomiei ºi utilizãrii telescopului.
Parteneri ai acþiunii au fost
administraþia localã, administraþia taberei de varã, Secþia
Educaþie a Primãriei CeadîrLunga.
Dina Dermenji (mun. Cahul) a
organizat în liceul sãu un careu
la care ºi-a împãrtãºit ideea de
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PARLAMENTARII JUNIORI INITIAZÃ COLECTAREA DE SEMNÃTURI ÎN FAVOAREA COPIILOR
Zece echipe formate din membri ai Parlamentului Copiilor solicitã astãzi semnãturi în favoarea
copiilor în cele mai aglomerate locuri ale capitalei
Începând cu sãptãmâna viitoare, parlamentarii juniori vor desfãºura mini-campanii în propriile
localitãþi
Membrii Parlamentului Copiilor, ediþia 20002001, întruniþi în sãptãmâna aceasta în ultima
lor sesiune, lanseazã astãzi pe strãzile
Chiºinãului campania “Spune DA pentru copii“.
Ei solicitã tuturor celor care doresc o schimbare
spre bine pentru copii sã semneze sub zece
imperative ale Apelului în sprijinul copiilor ºi
sã indice care sunt, în opinia lor, problemele
principale din domeniu. Începând cu
sãptãmâna viitoare, parlamentarii juniori vor
desfãºura mini-campanii în propriile localitãþi.
Lor li se vor alãtura membrii consiliilor locale
ale copiilor ºi tinerilor, voluntarii angajaþi în
activitãþile de promovare a drepturilor copiilor,
mai multe organizaþii neguvernamentale de
tineret.

dedicatã în exclusivitate copiilor, care va avea
loc în septembrie 2001 la New York, cu
participarea ºefilor de state ºi guverne.
Rezultatele votãrii în cadrul Campaniei vor fi
prezentate în septembrie delegaþiei Moldovei
la Sesiunea Specialã ONU, iar ulterior vor fi
integrate într-un raport mondial prezentat
tuturor participanþilor la Sesiunea Specialã.
Sprijinul pentru copii poate fi exprimat ºi prin
votarea pe Internet, pe pagina specialã a Miºcãrii
Mondiale pentru Copii: www.gmfc.org De la
lansarea mondialã a campaniei la 26 aprilie,
mii de persoane din întreaga lume au folosit
aceastã metodã pentru a-ºi exprima aderarea
la ideile Miºcãrii Mondiale pentru Copii, motto-ul
cãreia este „Schimbã lumea împreunã cu copiii!“.
Formularul pentru votare poate fi gãsit pe
paginile Internet: www.unicef.org, www.gmfc.org,
www.un.md.

Campania “Spune DA pentru Copii“ este
desfãºuratã în cadrul pregãtirilor pentru
Sesiunea Specialã a Adunãrii Generale ONU,
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a crea un ziar ºcolar ºi a cerut
ajutor de la colegii sãi pentru
înfiinþarea colegiului de redacþie.
Pe lângã elevi, la crearea
ziarului „Crai Nou“ au fost
implicaþi profesorii, direcþia
liceului ºi Departamentul Tineret
ºi Sport al mun. Cahul.

Forumul Copiilor ºi
Tinerilor
Forumul Copiilor ºi Tinerilor din
Moldova „O lume mai bunã
pentru copii“, eveniment organizat în cadrul pregãtirilor
pentru Sesiunea Specialã a
Adunãrii Generale ONU în
Interesul Copiilor s-a desfãºurat
la Chiºinãu, la 10-12 aprilie
2002. Acþiunea a fost organizatã
de Reprezentanþa UNICEF,
Consiliul Naþional al Tineretului
din Moldova, Centrul de Informare ºi Documentare privind
Drepturile Copilului, Departamentul Tineret ºi Sport al
Republicii Moldova ºi Departamentul Educaþie, ªtiinþã, Tineret
ºi Sport al municipiului Chiºinãu.
Obiectivul principal al Forumului
a fost sã identifice cãi constructive
de participare a copiilor ºi a
tinerilor la implementarea acþiunilor în favoarea copiilor, atât la
nivel local, cât ºi naþional, sã
faciliteze un schimb de experienþã
privind practicile reuºite de
participare a copiilor ºi a tinerilor
la viaþa comunitãþilor lor.
Forumul a întrunit 220 de
reprezentanþi ai copiilor ºi
tinerilor din toate judeþele
Republicii Moldova, membri ai
Parlamentului Copiilor, Parlamentului Tinerilor, Consiliilor
Locale ale Copiilor ºi Tinerilor,
grupurilor de tineri jurnaliºti ºi
altor proiecte ale copiilor.

Þine minte
Conducerea statului trebuie sã
asculte mai atent pãrerile
copiilor ºi tinerilor ºi sã stabileascã niºte mecanisme ºi
canale pentru a realiza aceasta. Din moment ce au fãcuto, ei trebuie sã se asigure cã
toþi copiii ºi tinerii ºtiu despre
aceste canale de comunicare.
Prevederi speciale pot fi fãcute
pentru tinerii cãrora le este
mai greu sã le vorbeascã
guvernanþilor copiii din satele
îndepãrtate sau copiii orfani.

Participanþii la Forum au lucrat în
ateliere tematice pentru a elabora
modalitãþi de participare a copiilor
ºi tinerilor. Atelierele au fost alese
de aceºtia din timp, fiecare din
ei venind cu idei clare despre
problemele ce þin de viaþa,
dezvoltarea ºi participarea lor la
viaþa comunitãþii. Scopul lucrului
în ateliere a fost de a identifica
modalitãþi de implicare a copiilor
ºi tinerilor în acþiunile pentru:
asigurarea calitãþii învãþãmântului;
sãnãtatea ºi protecþia socialã
a copiilor;
combaterea ºi prevenirea
HIV/SIDA;
protecþia împotriva abuzului,
exploatãrii ºi violenþei;
parteneriate cu societatea
civilã, organele administraþiei
publice locale, instituþiile
guvernamentale ºi agenþii
economici.
Lucrul în fiecare atelier s-a axat
pe identificarea ºi analiza:
problemelor-cheie/prioritare
în domeniul respectiv;
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experienþelor reuºite / iniþiativelor copiilor în acest domeniu;
principalelor obstacole;
mijloacelor ºi cãilor constructive de participare a copiilor
ºi tinerilor la rezolvarea problemei abordate:
ce pot face copiii ºi tinerii în
acest domeniu, inclusiv prin
organizaþiile / structurile care
îi reprezintã (Consilii, Parlamente ale Copiilor ºi Tinerilor);
de ce sprijin au nevoie ºi din
partea cui.
În cadrul acestor ateliere tinerii
au identificat problemele existente în domeniul respectiv ºi
au formulat propuneri concrete
pentru a le soluþiona ºi pentru
a asigura participarea copiilor
ºi tinerilor. Lucrul în grupuri a
oferit posibilitatea participanþilor
sã aplice abilitãþile de comunicare ºi de lucru în echipã,
dovedind o abordare creativã
a temelor puse în discuþie. În
fiecare atelier au fost aleºi
moderatori ºi raportori pentru
prezentarea în plen a rezultatelor obþinute.
În cadrul ºedinþei în plen, care
a urmat lucrului pe grupe, a
avut loc prezentarea rezultatelor
activitãþii în atelierele tematice.
Copiii ºi tinerii au avut astfel
posibilitatea de a propune
Consiliului Naþional pentru
Protecþia Drepturilor Copiilor,
delegaþiei oficiale a Republicii
Moldova la Sesiunea Specialã
ONU în Interesul Copiilor,
membrilor Guvernului ºi Parlamentului Republicii Moldova,
reprezentanþilor ministerelor ºi
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departamentelor, ai ONG-urilor
active în problemele copiilor ºi
tinerilor ºi reprezen tanþilor
administraþiilor locale din toate
judeþele propria viziune asupra
prioritãþilor în aceste domenii.
De asemenea au fost prezentate
practicile reuºite de participare,
dificultãþile cu care se confruntã
copii în cadrul iniþiativelor
existente ºi sarcinile pe care ºi
le propun pentru viitor. În
numele participanþilor la Forum,
Mihai Gîrneþ, reprezentantul
Consiliului local al copiilor ºi
tinerilor din satul Slobozia Mare,
judeþul Cahul, a declarat cã
multe iniþiative la nivel de sate
ºi oraºe au demonstrat ce pot
face copiii pentru semenii lor,
dar cã principalul obstacol în
activitatea lor este neîncrederea
adulþilor în potenþialul pozitiv al
copiilor. Potrivit lui Tudor Darie,
din Limbenii Vechi, judeþul Bãlþi,
pânã în prezent iniþiativele
copiilor publicaþii, campanii de
informare pentru sãnãtate,
activitãþi extraºcolare º.a. - au
fost susþinute în special de
organizaþii neguvernamentale ºi
agenþii internaþionale, pe când
structurile statele ºi autoritãþile

locale sunt mai puþin preocupate
de organizarea activitãþilor
pentru ºi cu tinerii.
Accesul majoritãþii copiilor la
informaþie ºi consultanþã, în
special privind riscurile ºi problemele vârstei, este aproape inexistent, a declarat Ana Buraga,
reprezentant al Consiliul Copiilor ºi Tinerilor din satul Sireþi,
judeþul Chiºinãu. În prezent
majoritatea informaþiei ajunge la
copiii din sate prin intermediul
semenilor lor care participã la
cursuri organizate de ONG-uri
ºi nu prin sistemul formal de
educaþie. De aceea participanþii
la Forum au solicitat modificarea
programelor ºcolare, astfel încât
sã ofere copiilor o pregãtire mai
adecvatã pentru viaþã ºi nu
doar cunoºtinþe academice.
O experienþã reuºitã de participare a copiilor, prezentatã în
cadrul Forumului, a fost ºi
desfãºurarea cu forþele lor a
Campaniei „Spune DA pentru
Copii“, în cadrul cãreia au fost
promovate 10 drepturi esenþiale
ale copiilor ºi au fost intervievaþi
312 065 de persoane din
Republica Moldova. Acþiunile

Þine minte
Copiii trebuie sã înþeleagã
esenþa ºi scopul proiectului
sau a procesului în care sunt
implicaþi ºi rolul care le revine.
Manifestãrile în care copii
duc stindarde cu slogane
care nu sunt compuse de ei,
conferinþele în care sunt
implicaþi fãrã ca sã-i înþeleagã agenda, nu corespund
principiilor participãrii. În
momentul în care copilului nu
i se oferã informaþia corespunzãtoare, acesta nu poate
lua deciziile adecvate ºi nu-ºi
poate exprima pãrerea. Informaþia furnizatã copilului
trebuie sã fie accesibilã ºi
adecvatã vârstei.

prioritare pentru copiii din Moldova au fost considerate:
I. Lupta cu sãrãcia prin investiþii
în copii 14.3%
II. Prevenirea HIV-SIDA - 14%
III. Educaþie pentru fiecare copil
11.2%
Dupã închiderea oficialã a
Forumului a avut loc ºedinþa
grupului de lucru pentru elabo-

Rezultatele Campaniei „Spune DA pentru copii“
8,0%

14,3%

9,9%
8,3%
11,2%
9,8%
8,4%

8,2%
7,8%

14,0%

sã nu excludem nici un copil
sã punem copii pe primul plan
sã îngrijim fiecare copil în parte
sã luptãm pentru combaterea HIV/SIDA
sã punem capãt abuzului ºi exploatãrii copiilor
sã ascultãm opiniile copiilor
sã educãm fiecare copil
sã ferim copiii de rãzboi
sã protejãm Pãmîntul pentru copii
sã luptãm împotriva sãrãciei: sã investim în copii
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Declaraþia copiilor din Republica Moldova
reprezentanþi ai Consiliilor Locale ale Copiilor ºi Tinerilor, Parlamentului Copiilor,
Parlamentului Tinerilor ºi ai Ziarelor ªcolare, reuniþi în cadrul Forumului
„O lume mai bunã pentru copii“, care a avut loc la Chiºinãu la 10-12 aprilie 2002
Analizând situaþia copiilor din Republica
Moldova, constatãm cã:
revizuirea alocaþiilor bugetare destinate
protecþiei sociale a copiilor pentru majorarea esenþialã a acestora;

sãrãcia afecteazã dezvoltarea noastrã prin
accesul limitat la asistenþa medicalã ºi
socialã, educaþie, activitãþi în timpul liber ºi
posibilitãþi reduse de integrare în viaþa
socialã;

promovarea programelor de reintegrare în
societate a copiilor cu disabilitãþi ºi a celor
din instituþii;

creºte numãrul copiilor marginalizaþi de
societate copii în instituþii, copii cu dizabilitãþi,
copiii strãzii, copii abuzaþi ºi copii în conflict
cu legea;

modificarea programelor ºcolare pentru
pregãtirea mai adecvatã a copiilor pentru
viaþã;

existã posibilitãþi reduse de afirmare a copiilor
ºi de implicare a lor în soluþionarea propriilor
probleme;

crearea unor centre de asistenþã socialã,
de informare ºi consultanþã pentru tineri;
reducerea decalajelor de concepþii dintre
generaþii prin educarea adulþilor pentru
o mai bunã colaborare cu copiii ºi implicarea lor în activitãþile copiilor ºi ale
tinerilor;

accesul la informaþie ºi consultanþã privind
drepturile copiilor, problemele ºi riscurile
pentru tineri este limitat;
sunt foarte puþine colaborãri eficiente între
copii ºi adulþii responsabili de supravieþuirea,
dezvoltarea ºi protecþia copiilor (structuri
guvernamentale, organe ale administraþiei
publice locale, ONG-uri, agenþi economici);

sensibilizarea opiniei publice prin campanii
de mediatizare a problemelor ºi a experienþelor reuºite ale copiilor;

adulþii nu au încredere în potenþialul ºi forþele
copiilor.

implementarea proiectelor comune ale
grupurilor de copii cu ONG-uri, structuri
guvernamentale ºi agenþi economici.

Considerãm cã problemele identificate pot fi
soluþionate prin:

Noi dorim ºi putem sã ne implicãm mai mult
în soluþionarea propriilor probleme.

participarea directã a copiilor ºi tinerilor la
luarea deciziilor care îi afecteazã, la toate
nivelurile (local, naþional, internaþional);

Am demonstrat acest lucru prin activitatea
noastrã de pânã acum.

Oferiþi-ne aceastã posibilitate ºi nu veþi regreta!
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rarea Documentului Final al
Forumului Copiilor ºi Tinerilor
Declaraþia Copiilor ºi Tinerilor din
Republica Moldova. Declaraþia
a fost remisã tuturor instituþiilor
de stat responsabile de situaþia
copiilor în Moldova ºi, prin
intermediul Delegaþiei Guvernamentale a Moldovei, a fost
transmisã participanþilor la
Sesiunea Specialã ONU în
interesul copiilor (8-10 mai 2002).
Delegaþii Forumului Copiilor ºi
Tinerilor au susþinut ºi o conferinþã de presã pentru prezentarea rezultatelor Forumului la
care au declarat cã vãd soluþionarea multor probleme ale copiilor în acceptarea lor ca parteneri
egali în luarea de decizii ce þin
de interese lor. Conferinþa a fost
moderatã de membri ai Parlamentului Copiilor, Parlamentului
Tinerilor, Consiliilor Locale ale
Copiilor ºi Tinerilor ºi ai Ziarelor
ªcolare, care au purtat un dialog
cu invitaþii.
Participanþii la Forum au decis
sã iniþieze crearea unei reþele
permanente de schimb de
informaþie ºi experienþã între
copii din diverse localitãþi.

Reþeaua CLCT
În câteva þãri europene unde
existã Consilii ale Copiilor ºi
Tinerilor, existã ºi aºa-numitele
organizaþii-umbrele, care faciliteazã schimbul de informaþii ºi
de experienþã între ele.
Proiectul PAL
AL--TIN (Participarea
la Administrarea Locala a
TINerilor) a demarat în România în 1994, la iniþiativa Asociaþiei MASTER Forum. Pe întreaga
duratã a acestui proiect a existat
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un parteneriat bun cu administraþiile locale, cu Ministerul
Educaþiei Naþionale, Ministerul
Tineretului ºi Sportului, Departamentul pentru Protecþia Copilului
ºi cu numeroase organizaþii neguvernamentale din România
(CENTRAS, Salvaþi Copiii, Opportunity Associates, Asociaþia
Municipiilor din România, Junior,
asociaþii locale pentru tineret) ºi
din alte þãri: ANACEJ, Jeunesse
et Reconstruction, EST - Franþa,
UnderstandingBus - Germania,
Democrazia in Erba Italia, EYE
Moldova, Centrul pentru Educaþie Democraticã Bulgaria.
Principalul obiectiv al proiectului
este promovarea participãrii copiilor ºi tinerilor la decizia publicã
în problemele care îi privesc.
Calea de a atinge acest obiectiv
este sprijinirea înfiinþãrii ºi
asistenþa pentru activitãþile Consiliilor Locale ale Copiilor ºi
Tinerilor. Tinerilor li se oferã
posibilitatea de a cunoaºte mecanismele alegerilor democratice,
ºansa de a-ºi pune în valoare
calitãþi care mai rar sunt evidenþiate în procesul instructiv-educativ în ºcoli ºi în familii, legate
de conduita lor civicã, de calitatea lor de cetãþeni, de membri
ai comunitãþii locale din care fac
parte. Adulþilor (din administraþia
localã, din ºcoli, pãrinþi ºi membri
ai organizaþiilor neguvernamentale locale) li se propune o
regândire a universului de aºteptãri al tinerilor prin luarea în
considerare a nevoilor lor,
identificate de tineriii înºiºi, precum ºi a soluþiilor propuse de ei.
Din 1994 pânã în aprilie 2003
s-au constituit 68 de consilii în
29 de judeþe, inclusiv în trei
sectoare ale Bucureºtiului (2, 5
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ºi 6). Dintre acestea, peste 40
sunt active derulând activitãþi
potrivit strategiilor definite de
fiecare consiliu în parte ºi organizând alegeri la finele mandatului pentru viitorul consiliu.
Potrivit standardelor definite
pentru reþeaua PAL-TIN, consiliile sunt alese de colegii lor de
generaþie, au autonomie în
raport cu instituþiile publice ºi
promoveazã parteneriatul cu
alte organizaþii ale societãþii
civile. Resursele financiare
necesare sunt atrase de consilii
din fonduri locale, ale administraþiei ºi de la sponsori.
Activitatea lor beneficiazã de
asistenþa benevolã a unui
coordonator (sau a unui grup
de coordonare), precum ºi de
suportul unor tineri voluntari din
localitãþile respective (adesea
foºti consilieri ori colegi de-ai
consilierilor aleºi).
Specific pentru modul de derulare
a Proiectului în România este
preocuparea de a asigura tinerilor
consilieri o pregãtire adecvatã
îndeplinirii obiectivelor pe care ei
înºiºi ºi le-au fixat. În acest scop
sunt organizate în timpul vacanþelor ºcolare stagii de formare pe
teme din domeniul managementului asociativ. Consiliile sunt
autonome în raport cu MASTER
Forum, însã beneficiazã de asistenþã pentru alegeri, instuire,
schimb de informaþii (buletinul
informativ al proiectului are 56
de apariþii), facilitarea parteneriatelor ºi schimburi internaþionale, precum ºi organizare de
reuniuni naþionale (anual este
organizatã o astfel de reuniune
naþionalã a consiliilor copiilor ºi
tinerilor în România, de regulã cu
participare internaþionalã, având
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o temã de interes general pentru
reþeaua consiliilor).
Ca fondator al Asociaþiei Europene a Consiliilor Locale ale
Copiilor – Youth PLANET
(noiembrie 1996, Marly le Roi),
Proiectul PAL-TIN promoveazã
exprimarea copiilor ºi tinerilor ºi
pe plan internaþional, facilitând
schimburile de experienþã dintre
consilii din diferite þãri europene.
În România cele mai performante Consilii:
Au o activitate regulatã ºi
intensã, concretizatã în proiecte realizate care implicã un
numãr cât mai mare de colegi (Baia Mare, Câmpina, Fãgãraº, Craiova, Galaþi, Lugoj,
Orãºtie, Râmnicu Vâcea,
Sibiu, Zalãu);
Iniþiazã ºi permanentizeazã
activitãþi locale ale tinerilor (de
exemplu „Challange Day“
competiþie sportivã între ºcoli
la Câmpina, „Revelionul Tineretului“ la Baia Mare, asistenþa
pentru un cãmin de bãtrâni la
Zalãu, „Eu ºi tu, doi prieteni“
– parteneriat cultural cu tineri
din Bulgaria la Calafat);
Dezvoltã parteneriate cu alte
organizaþii neguvernamentale
din zonã (Baia Mare, Galaþi,
Lupeni, Piatra Neamþ, Râmnicu Vâlcea, Zalãu);
Determinã progrese pe calea
elaborãrii unor politici locale
de tineret (Piatra Neamþ, Râmnicu Vâlcea);
Elaboreazã ºi susþin regulat
publicaþii proprii (Câmpina,
Baia Mare, Zalãu);
Reuºesc sã-ºi realizeze o paginã WEB (Lupeni, Piatra
Neamþ, Baia Mare, Craiova);

Organizeazã stagii de formare pentru membrii consiliului
tinerilor (Aninoasa, Baia
Mare, Câmpina, Craiova, Fãgãraº, Lugoj, Lupeni, Piatra
Neamþ, Râmnicu Vâlcea,
Zalãu, Jimbolia, Timiºoara);
Participã la reuniuni regionale
ºi naþionale ale reþelei (Baia
Mare, Calafat, Câmpina,
Craiova, Deta, Galaþi, Lupeni,
Lugoj, Orãºtie, Râmnicu
Vâcea, Sibiu, Zalãu);

Sunt active în comunicarea în
cadrul reþelei consiliilor (Baia
Mare, Câmpina, Fãgãraº,
Craiova, Galaþi, Lupeni, Lugoj,
Orãºtie, Râmnicu Vâcea,
Sibiu, Zalãu);
Sprijinã înfiinþarea de consilii
în alte localitãþi din zona în
care activeazã (Alexandria,
Buziaº, Baia Mare, Câmpina,
Galaþi, Râmnicu Vâlcea);

CLCT în Franþa
a face parte. În cazul alegereprezintã pentru tineri un
rilor, tinerii de 9-16 ani sunt în
mijloc de a se exprima, de a
general aleºi în mediu ºcolar,
participa, de a acþiona în
în asociaþii sau direct la prilocalitate! Consiliile le permit
mãrie;
celor în vârstã de 9-18 ani sã
participe la viaþa satului,
lucreazã cel mai des în gruoraºului ºi regiunii sale
puri mici numite „comisii“.
aducând idei ºi realizând
Aceste comisii adesea sunt
acþiuni pentru a ameliora
tematice (ecologie / habitat,
viaþa locuitorilor. Prin intermesport/timp liber, solidaritate),
diul Consiliului tinerii dau
dar pot fi de asemenea create
avizele lor asupra proiectelor
în funcþie de activitãþile concrete
prezentate de aleºii adulþi.
(de exemplu, comisia „buletin“).
Dupã 1990 numãrul ConsiTot consiliul se reuneºte în
liilor în Franþa progreseazã
ºedinþã plenarã cu aleºii adulþi
mult: dacã în 1992 erau 400,
de douã sau trei ori pe an
astãzi sunt mai mult de 1200;
pentru a-ºi prezenta proiectele.
funcþioneazã în funcþie de realitãþile locale. Ele sunt diferite
deoarece colectivitãþile teritoriale (comunele, administraþia
ºcolilor) îºi organizeazã Consiliile dupã cum le înþeleg ele ºi
le adapteazã la particularitãþile
lor specifice. Existã deci o
diversitate de Consilii: consilii
ale copiilor, ale tinerilor sau
mixte; care funcþioneazã în
cartier, în ºcoalã sau în toatã
localitatea etc.;
sunt formate în urma alegerilor
organizate de colectivitatea
localã, ca rezultat al stimulãrii
voluntariatului sau pur ºi simplu
este suficient sã te înscrii pentru
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sunt coordonate în general de
un matur (adjunctul primãriei,
specialist pentru problemele
tineretului) ºi sunt dirijate de
un „animator“ (o persoanã
angajatã special de primãrie
pentru a mobiliza ºi asista
consiliile). Aceºti adulþi sunt
partenerii principali ai tinerilor, ca ºi ceilalþi membri ai
comunitãþii ºi toþi aleºii, de la
care ei pot cere sfaturi ºi
ajutor pentru a duce la bun
sfârºit acþiunile lor;
fac bilanþul activitãþii dupã un
an de activitate. Tinerii ºi adulþii
propun soluþii pentru ameliorarea activitãþii Consiliului.
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Organizeazã reuniuni sau
activitãþi la care participã ºi
alte consilii din þarã (Baia
Mare, Câmpina, Craiova,
Râmnicu Vâcea, Zalãu);
Iniþiazã ºi dezvoltã schimburi
cu alte consilii din alte þãri
(Câmpina, Baia Mare);
Reuºesc sã organizeze alegerile pentru viitorul consiliu
la sfârºtul mandatului.
ANA
CEJ
ANACEJ
CEJ,, asociaþia naþionalã
francezã a Consiliilor copiilor ºi
tinerilor, susþine participarea
tinerilor la viaþa comunitãþii ºi
participarea lor la nivel local
împreunã cu toþi alegãtorii.
ANACEJ afirmã cã consiliile
sunt deosebit de bine gândite
pentru a permite exercitarea
drepturilor copilului cum sunt
libertatea de asociere, exprimare, accesul la informaþie ºi
alte drepturi stipulate în CDC.
De la crearea sa în martie 1991,
ANACEJ susþine miºcarea de
creare a Consiliilor copiilor ºi
tinerilor. În prezent cuprinde 464
de comunitãþi ºi ºase provincii
în care funcþioneazã aceste
consilii, precum ºi miºcãri de
tineret ºi de educaþie popularã.
Obiectivele principale ale
ANACEJ sunt:
sprijinirea creãrii, funcþionãrii
ºi evaluãrii Consiliilor;
conectarea în reþea a experienþelor membrilor prin crearea unei baze de date, organizarea întrunirilor naþionale ºi
regionale, zilelor de reflecþie
ºi de schimb, elaborarea siteului sãu (www.anacej.asso.fr);
crearea ºi difuzarea materialelor metodologice ºi comunicaþionale,
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instruirea membrilor Consiliilor,
cercetãri ºi studii despre Consilii ºi participarea tinerilor.

Consultãrile Naþionale
Atunci când conducerea unei
þãri elaboreazã planurile naþionale de acþiuni ºi programele
de activitate în domeniul copiilor
ºi tinerilor, ea este încurajatã
sã consulte opinia beneficiarilor
acestor acþiuni copiii ºi tinerii.
În acest scop sunt organizate
consultãri naþionale cu reprezentanþii copiilor, tinerilor ºi
ONG-urile de tineret. Cu toate
cã aceste consultãri nu pot
pretinde a fi „reprezentative“
pentru punctele de vedere ale
tuturor copiilor, ele conþin
opinia unui grup de copii ºi tineri
cu o experienþã mai mare pentru
a se asigura cã vocile copiilor
ºi tinerilor sunt auzite în deciziile
care îi privesc direct. Sfaturile
ºi sugestiile pe care le dau
meritã o atenþie serioasã.
Copiii ºi tinerii trebuie implicaþi
în dezvoltarea planurilor de
acþiuni deoarece:
sunt vizaþi în mod direct;
copiii îºi cunosc mai bine
problemele lor, deci vocile lor
trebuie auzite aºa încât guvernul
sã înþeleagã problemele lor mai
bine ºi sã poatã ajuta la
soluþionarea problemelor lor.
Copiii ºi tinerii sunt adevãraþii
„experþi“ în problemele tinerilor;
copiii sunt diferiþi ºi deci au
diferite necesitãþi;
Þine minte
Consultarea copiilor ºi a
tinerilor poate avea loc la
toate nivele: în familie, ºcoalã,
sat/oraº, judeþ.
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ei au dreptul (art. 12 al Convenþiei cu privire la Drepturile
Copilului) de a fi consultaþi în
toate deciziile care îi privesc;
dupã cum se vede în timpul
consultãrilor, copiii ºi tinerii
pot ºi vor sã participe la
implementarea planului;
ei vor îmbunãtãþi eficienþa ºi
impactul planului, fãcându-l
mai reuºit;
aceasta ajutã la construirea
democraþiei ºi încurajeazã
responsabilitatea printre copii
pentru viaþa lor, a comunitãþii
ºi a societãþii;
tinerii simt cã ei au resurse
preþioase pentru a-i ajuta pe
adulþi în implementarea planului – idei noi ºi o orientare
cãtre viitor.
În Moldova pentru prima datã
consultãrile naþionale au fost
organizate în lunile februariemartie 2001 în cadrul Miºcãrii
Mondiale pentru Copii ºi a
pregãtirilor pentru Sesiunea
Specialã ONU în interesul copiilor. Cele cinci întâlniri regionale
au fost organizate de cãtre
reprezentanþii Consiliului Naþional al Tineretului ºi Reprezentanþei UNICEF în Moldova
la Cahul, Comrat, Chiºinãu,
Bãlþi ºi Orhei, întrunind aproximativ 280 de persoane, lideri
ai ONG-urilor interesate de
educaþia, sãnãtatea, protecþia ºi
participarea copiilor ºi tinerilor;
reprezentanþi ai organelor administraþiei locale ºi ai guvernului;
adolescenþi ºi tineri implicaþi în
programele de participare,
inclusiv Parlamentul Copiilor ºi
Consiliile Locale ale Copiilor ºi
Tinerilor; reprezentanþi ai instituþiilor academice ºi mass-media
locale.
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Consultãrile s-au dovedit a fi o
bunã oportunitate de a stimula
dialogul dintre autoritãþile locale, tineri ºi organizaþiile nonguvernamentale în domeniul
protecþiei copiilor. Principalele
probleme puse în discuþie de
cãtre participanþi au fost:
a) participanþii au accentuat
faptul cã colaborarea dintre
ONG-uri ºi structurile statale
este slabã din cauza obstacolelor birocratice, a lipsei mecanismelor de comunicare adecvate, precum ºi din cauza insuficienþei informaþionale privind
legislaþia naþionalã care vizeazã
sectorul asociativ.
b) una dintre problemele cele
mai îngrijorãtoare, accentuate
de cãtre reprezentanþii ONGurilor din toate regiunile, este
accesul limitat la educaþie, în
special în localitãþile rurale.
Copiii nu frecventeazã ºcoala
din cauza cã familiile acestora
nu pot suporta cheltuielile pentru
ºcolarizare, manuale, îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi hranã.
Deseori ºcolile nu creazã
condiþii adecvate pentru dezvoltarea copiilor în conformitate
cu necesitãþile individuale ºi
potenþialul lor, ceea ce duce la
o calitate mai proastã a instruirii.
Fenomenul copiilor, ai cãror
pãrinþi sunt plecaþi din þarã în
cãutare de lucru, este o problemã stringentã, iar servicii care
ar putea ajuta aceºti copii nu
existã. În rândurile tinerilor
creºte rapid abuzul de droguri,
bolile sexual-transmisibile ºi HIV/

SIDA, în timp ce educaþia
pentru sãnãtate lipseºte în
majoritatea cazurilor din programul ºcolar;
c) în cadrul tuturor consultãrilor
cu ONG-urile a fost pusã în
discuþie problema copiilor
instituþionalizaþi. Reprezentanþii
facultãþilor de asistenþã socialã
din cadrul universitãþilor au
pledat pe parcursul întâlnirilor
pentru necesitatea reintegrãrii
copiilor în familie ºi dezvoltarea
serviciilor de plasament familial.
De asemenea, s-a accentuat
asupra instituirii serviciilor de
reabilitare a copiilor cu handicap, includerea ºi socializarea
lor. Pe agendele autoritãþilor
locale lipseºte cu desãvârºire
sprijinul pentru familiile copiilor
cu handicap;
d) unul dintre punctele apãrute
des în agenda consultãrilor a
fost informarea ºi dezvoltarea
adolescenþilor ºi tinerilor – necesitatea stringentã a informãrii
ºi educaþiei adolescenþilor
pentru sãnãtate, deprinderi de
viaþã, precum ºi organizarea
timpului lor liber. În toate regiunile Moldovei, acest grup social
s-a dovedit a fi cel mai limitat
în ceea ce priveºte accesul la
informaþia relevantã ºi corespunzãtoare vârstei. Nu existã
localuri sigure ºi prietenoase,
unde adolescenþii ºi tinerii sã-ºi
petreacã timpul liber, sã comunice, sã se informeze etc. Fostele cãmine culturale ºi biblioteci
publice sunt închise sau se aflã
într-o stare deplorabilã, iar
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altele noi pentru copii nu se
creeazã.
Ca rezultat al acestor consultãri,
au fost implementate urmãtoarele acþiuni:
UNICEF ºi Consiliul Naþional
al Tineretului au editat lunar
pentru ONG-urile preocupate
de problemele copiilor ºi tinerilor buletinul informativ „Interacþiunea“ cu informaþii despre
iniþiativele ºi proiectele noi,
schimburi de experienþã etc.;
au fost sprijinite ºi stimulate
consultaþiile/întâlnirile ONGurilor ºi ale reprezentanþilor
organelor administraþiei locale;
UNICEF împreunã cu Consiliul Naþional al Tineretului ºi
alte organizaþii au organizat
traininguri de formare pentru
liderii ONG-urilor locale ºi
funcþionari publici locali;
au fost instruite noi grupuri
de tineri voluntari;
UNICEF ºi Consiliul Naþional
al Tineretului elaboreazã
pachete informaþionale periodice pentru ONG-urile implicate în protecþia drepturilor
copilului.

Þine minte
Guvernele trebuie sã facã
mai multe eforturi pentru a
consulta copiii ºi tinerii asupra
problemelor lor ºi nu doar
atunci când sunt în timpul
campaniei electorale.

5. Participarea în viaþa
comunitãþii internaþionale
Youth Planet
Pentru a crea o cetãþenie
europeanã ºi naþionalã activã
este necesar ca tinerii sã
participe la nivel local.
Numãrul crescând de þãri în
care tot mai mulþi tineri sunt
reprezentaþi de structurile
participative care apar în
comunitãþile lor marcheazã o
inovaþie socialã majorã. Astãzi
aceste consilii ale copiilor ºi
tinerilor funcþioneazã practic în
toate þãrile europene. Chiar
dacã i-au forme ºi denumiri
diferite, toate au un scop comun
ºi anume integrarea tinerilor în
viaþa comunitãþii prin intermediul
iniþiativelor lor, prin identificarea
ºi soluþionarea problemelor, prin
realizarea proiectelor concrete.
În multe þãri consiliile copiilor ºi
tinerilor s-au grupat în asociaþii
naþionale, iar în 1997 asociaþiile
naþionale din Franþa, Italia,
Ungaria, Suedia ºi România au
creat Youth PLANET Asociaþia
Europeanã a Consiliilor ºi Parlamentelor Copiilor ºi Tinerilor.
Youth PLANET prevede dezvoltarea participãrii tinerilor la viaþa
comunitãþii ºi astfel promovarea
unei democraþii active. Youth
PLANET se doreºte a fi un punct
de legãturã dintre consiliile copiilor ºi tinerilor ºi instituþiile europene, Uniunea Europeanã ºi

Consiliul Europei pentru a favoriza participarea copiilor ºi tinerilor la viaþa localã. Aceastã asociaþie europeanã stabileºte legãturi între tineri prin organizarea
diverselor întâlniri ºi reuniuni.
Domenii de competenþã
Youth PLANET
Asociaþia are ca scop promovarea cetãþeniei la nivel european prin intermediul participãrii
tinerilor la democraþia localã.
Asociaþia urmãreºte:
dezvoltarea participãrii copiilor
ºi tinerilor la viaþa comunitãþii;
promovarea unei democraþii
active la nivel local;
mediatizarea realizãrilor în
domeniul participãrii tinerilor
în þãrile europene;
dezvoltarea schimbului de
experienþã între comunitãþile
locale europene, între tinerii
consilieri ºi parlamentari ºi între
adulþii care lucreazã cu ei;

publicarea buletinului informativ care conþine informaþii
despre Youth PLANET ºi
despre consiliile ºi parlamentele din þãrile membre;
publicarea sondajelor, studiilor efectuate de Youth PLANET ºi membrii sãi;
întâlniri ºi reuniuni ale membrilor Consiliilor locale ale
copiilor ºi tinerilor ºi Parlamentelor tinerilor.
Consiliile ºi parlamentele
tinerilor în Europa
Consiliile ºi parlamentele sunt
structuri care permit tinerilor sã
se implice la nivel local pentru
îmbunãtãþirea vieþii membrilor
comunitãþii. Este dificil de a defini
exact consiliile ºi parlamentele
odatã ce ele diferã unul de
celãlalt. Cu toate acestea ele
toate au misiuni comune:
reprezentarea tinerilor de pe
un anumit teritoriu;

favorizarea participãrii tinerilor
la viaþa localã prin exercitarea
rolului de purtãtor de cuvânt
al colectivitãþilor teritoriale în
faþa autoritãþilor europene;

schimbul de idei referitor la
viaþa comunitãþii;

susþinerea cercetãrilor ºi practicilor participative ale tinerilor.

consultarea tinerilor cu privire
la proiectele factorilor de
decizie.

Domenii de activitate
stagii de formare pentru
tinerii aleºi ºi pentru adulþi;
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realizarea proiectelor în
scopul îmbunãtãþirii vieþii
cotidiene;

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Sesiunea Specialã în
Interesul Copiilor a
Adunãrii Generale a
ONU
orumul Copiilor
ONU,, FForumul
Lumii, Planul Global ºi
Planurile Naþionale de
Acþiune
Mai mult de 60 de lideri de state
ºi guverne s-au întrunit în
perioada 8-10 mai 2002 la New
York într-un summit fãrã precedent dedicat viitorului copiilor.
Sesiunea Specialã în interesul
Copiilor a Adunãrii Generale
a ONU a convocat într-un ºir
de ºedinþe oficiale ºi evenimente
conexe nu doar oficialitãþi, ci ºi
peste 2 000 de reprezentanþi ai
societãþii civile, 400 de copii ºi
tineri, personalitãþi proeminente
din lumea business-ului, culturã,
cercuri academice ºi grupuri
religioase din întreaga lume.
Este pentru prima datã în istoria
omenirii când copiii ºi tinerii au
fost implicaþi atât de mult în
elaborarea deciziilor privind
propria soartã ºi au fost ascultaþi
de liderii lumii. În ajunul
deschiderii Sesiunii Speciale
ONU, la New York a avut loc
un Forum al Copiilor Lumii, cu
participarea a 400 de copii din
mai mult de 100 de state. În
mesajul acestora cãtre liderii
lumii, discutat ºi elaborat timp
de trei zile, dat citirii în ºedinþa
plenarã a Sesiunii Speciale de
cãtre doi adolescenþi, s-a spus:
„Noi nu suntem sursele problemelor - noi suntem resursele
necesare pentru a le soluþiona.
Noi nu suntem cheltuieli, noi
suntem investiþii. Noi nu suntem
doar tineri - noi suntem persoane ºi cetãþeni ai acestei lumi“.
Participanþilor la sesiunea
Specialã le-au fost prezentate

rezultatele unei campanii fãrã
precedent – „Spune DA pentru
Copii“, în care ºi-au exprimat
sprijinul pentru acþiuni urgente
în favoarea copiilor 95 milioane
de persoane din întreaga lume.
Campania a fost iniþiatã de
liderul mondial în domeniul
drepturilor omului, Nelson
Mandela, ºi a fãcut ocolul lumii,
atât în statele înalt industrializate, cât ºi în cele în curs de
dezvoltare, mobilizând interesul
ºi sprijinul pentru copii. Echipe
de tineri voluntari au explicat
oamenilor din cele mai îndepãrtate sate esenþa celor 10
puncte ale apelului în sprijinul
copiilor. În întreaga lume au
participat 51 529 278 de
persoane, problemele principale
fiind considerate 1. Educaþie
pentru fiecare copil – 14.1%,
2. Excluderea socialã a copiilor
– 13.1 %, 3. Prevenirea HIV/
SIDA – 11.4%.
Cea de-a 27 Sesiune Specialã
a Adunãrii Generale ONU,
primul eveniment de asemenea
proporþii care a abordat situaþia
copiilor, s-a încheiat dupã o
sãptãmânã de negocieri interguvernamentale asupra noului
plan de acþiuni, zeci de evenimente conexe, adresând toate
problemele legate de situaþia
copiilor, de la imunizãri pânã la
traficul cu copii, ºi un schimb
franc de opinii între ºefi de state
ºi reprezentanþi ai copiilor ºi
tinerilor din întreaga lume.
Documentul final al înaltului for
a fost întitulat „O lume mai bunã
pentru copii“. Mai mult de 18 luni
de discuþii asupra acestuia pentru
a se ajunge la un consens, au
rezultat într-o agendã solidã de
viitor, ce se concentreazã pe
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prioritãþile-cheie: promovarea
sãnãtãþii, a educaþiei pentru toþi,
protejarea copiilor de abuz,
exploatare ºi violenþã ºi combaterea HIV/SIDA.
La Sesiunea Specialã liderii
mondiali ºi guvernele statelor
lumii s-au angajat sã creeze o
lume mai bunã pentru copii,
adoptând un Plan Global de
Acþiune. În acest Plan guvernele
au fost de acord cã „Noi trebuie
sã respectãm dreptul copiilor ºi
adolescenþilor de a se exprima
ºi de a participa în toate
problemele care îi afecteazã, în
conformitate cu vârsta ºi nivelul
lor de maturitate“. La întoarcerea
de la Sesiunea Specialã, guvernele s-au angajat sã dezvolte
în þãrile lor un Plan Naþional
de Acþiune (PNA) pentru a face
viaþa copiilor mai bunã ºi pentru
a face drepturile lor o realitate.
Deoarece acest Plan vizeazã
copiii ºi tinerii nemijlocit, este
necesar ca copiii ºi tinerii însuºi
sã poatã contribui la designul
ºi dezvoltarea PNA.
Cum trebuie guvernele sã
implice copiii ºi tinerii în
dezvoltarea PNA?
sã implice copiii de la început
ºi sã încurajeze implicarea lor
de-a lungul întregului proces;
sã fie transparenþi despre
procesele pentru dezvoltarea
PNA
sã stabileascã clar
orarul acþiunilor ºi sã explice
ce se întâmplã la fiecare
etapã;
sã ofere ºi sã mediatizeze
informaþii relevante despre
problemele copiilor ºi procesul
PNA într-un limbaj simplu;
sã ofere timp suficient;
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sã se asigure cã copii ºi tinerii
au informaþii din timp despre
ºedinþe;
sã foloseascã abordãri prietenoase tinerilor pentru a încuraja participarea copiilor ºi
tinerilor – sã aplice metode de
lucru potrivite vârstei copiilor;
sã fie deschiºi ºi transparenþi
în privinþa resurselor disponibile
pentru susþinerea procesului;
sã creeze oportunitãþi pentru
a implica cât mai mulþi copii
ºi tineri în proces, de exemplu
prin organizarea forumurilor
ºi dezbaterilor sau mergând
prin ºcoli ºi explicând ce se
întâmplã;
sã þinã copiii ºi tinerii la curent;
sã acorde copiilor ºi tinerilor
rãspunsuri prompte ºi feedback
regulat la contribuþiile lor;
sã reþinã cã acþiunea este la
fel de importantã ca ºi
discuþia – sã delegheze
responsabilitãþi;
sã creeze condiþii oneste, sã
lupte cu corupþia;
sã foloseascã ºcoala ca localcheie pentru distribuirea informaþiei, încurajarea dezbaterilor ºi construirea dialogului
între politicieni ºi copii ºi tineri;

Modele de participare a copiilor ºi a tinerilor la luarea deciziilor

sã foloseascã tineri „supraveghetori“ sau consultanþi pentru a susþine procesul (de
exemplu, persoane tinere cu
experienþã în procese similare) ºi „experþi“ care ar putea
ajuta copiii ºi tinerii sã-ºi
transforme ideile în propuneri
practice într-un limbaj corect;
sã se asigure cã ideile ºi
sugestiilor copiilor ºi tinerilor
sunt incluse în PNA;
sã se asigure cã oficialitãþile
guvernamentale implicate în
dezvoltarea PNA înþeleg
importanþa implicãrii copiilor
ºi tinerilor, sunt instruiþi în
drepturile copilului ºi cunosc
cum sã susþinã participarea
copiilor ºi a tinerilor.
Ce metode trebuie sã foloseascã copiii ºi tinerii pentru a influenþa dezvoltarea
PNA?
sã invite reprezentanþii autoritãþilor locale ºi centrale pentru
a discuta cum pot fi implicaþi în
procesul elaborãrii PNA ºi cum
poate fi îmbunãtãþitã comunicarea între copii ºi guvern;
sã scrie scrisori ºi petiþii cerând implicarea copiilor în
procesul de elaborare a
PNA;
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sã pregãteascã PNA „alternative“ pentru a arãta ce cred
copiii ºi tinerii cã ar trebui sã
se întâmple;
sã se asigure cã comisiile,
consiliile, parlamentele ºi alte
reþele ale copiilor ºi tinerilor
sunt implicate în pledoaria
pentru implicarea copiilor ºi
tinerilor în procesul de elaborare a PNA;
sã facã educaþie publicã
ridicarea conºtientizãrii pãrinþilor, comunitãþilor ºi publicului
general despre dezvoltarea
PNA ºi importanþa implicãrii
copiilor ºi tinerilor;
sã implice mass-media sã le
explice ce se întâmplã ºi sã
încerce sã se asigure cã
opiniile copiilor ºi tinerilor sunt
auzite;
sã organizeze campanii
publice pentru ridicarea
conºtientizãrii ºi pledoarie
pentru acþiune în problemele
cele mai importante;
sã propunã ONG-urilor
naþionale ºi internaþionale sã
pledeze în faþa guvernelor ca
sã þinã cont de propunerilor
copiilor ºi tinerilor.

Capitolul III

Învãþãm participarea
Sugestii privind desfãºu
rarea activitã
ºurarea
activitãþilor
þilor
Tinerii au dreptul sã se simtã
siguri ºi sã-ºi exprime liber
ideile, gândurile ºi opiniile,
participe activ în societate. De
asemenea, este important ca
aceste idei ºi opinii sã fie luate
în considerare. Prezentul capitol
oferã participanþilor oportunitãþi
sã practice deprinderile de
exprimare ºi de ascultare a
ideilor ºi opiniilor altora. Întrunindu-se, tinerii pot avea ce
spune ºi pot face o schimbare.
Activitãþile din acest capitol pot
fi desfãºurate atât de adulþi, cât
ºi de tinerii înºiºi. În al doilea
caz, aceasta se numeºte educaþia de la egal la egal persoane
asemãnãtoare fac schimb de
cunoºtinþe ºi informaþii. Aceastã
asemãnare poate fi bazatã pe
vârstã, religie, sex, interese,
mediul în care locuiesc, lucreazã
sau învaþã. În lucrul cu tinerii
caracteristica cea mai des
aplicatã în educaþia de la egal
la egal este vârsta. Fiind de
aceeaºi vârstã cu participanþii,
educatorul de la egal la egal
este mai aproape de înþelegerea atitudinii, culturii ºi limbajului
fiecãrui participant.
Aceastã metodã, care presupune ca oamenii sã înveþe unii
de la alþii în medii non-formale,
întotdeauna a jucat un rol

important în viaþa tinerilor.
Atunci când se joacã împreunã,
desfãºoarã activitãþi comune
sau pur ºi simplu comunicã,
tinerii se ajutã ºi se susþin.
Deseori tinerii îºi împãrtãºesc
problemele sau grijile mai cu
dragã inimã prietenilor decât sã
caute sfaturi sau susþinere la
profesioniºti.
Educaþia de la egal la egal
recunoaºte cã tinerii au deprinderi ºi competenþe pentru a-ºi
spune cuvântul în lume ºi pot lua
parte la viaþa comunitãþii lor. Ca
rezultat, a sporit participarea
tinerilor prin dezvoltarea consiliilor
tinerilor ºi a crescut recunoaºterea rolului consiliilor ºcolare
conduse de elevi.
Desfãºurând activitãþi cu un
grup de tineri, este important
sã iei în consideraþie mereu
câteva lucruri.

Cofacilitarea
Dacã este posibil, întotdeauna
desfãºoarã atelierul împreunã
cu cineva. Vã va fi mai uºor sã
împãrþiþi responsabilitãþile ºi sã
lucraþi cu mai multe grupuri mici.
Când douã persoane desfãºoarã un atelier, este mai simplu
sã menþii interesul participanþilor
ºi ritmul de lucru. Facilitatorii se
pot susþine în caz dacã ceva
nu merge aºa cum a fost
planificat. Este mult mai uºor sã
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evaluezi atelierul împreunã cu
cineva, decât de unul singur.

Cunoaºte-þi grupul
Încearcã sã gãseºti informaþii
despre grup ºi despre ce vor ei
de la aceastã întrunire. Planificã-þi
activitatea conform necesitãþilor,
nivelului de informare, experienþei
ºi vârstei participanþilor. Întâlneºtete în prealabil cu ei ºi discutã
despre aºteptãrile lor. Încearcã sã
afli dacã unii participanþi au dorinþe
speciale (de exemplu anumite
teme sau activitãþi) pe care va
trebui sã le iei în considerare.

Managementul timpului
Planificã activitãþile cu atenþie
ºi nu încerca sã acumulezi prea
multe în timpul pe care îl ai la
dispoziþie. Dacã activitatea ia
mai mult timp decât ai preconizat, încearcã sã o scurtezi aºa
ca sã-þi ajungã timp ºi pentru
discuþii. Pe de altã parte, dacã
mai ai mult timp la dispoziþie,
nu încerca sã lungeºti discuþiile,
ia o pauzã sau organizeazã un
joc energizant.

Creeazã o atmosferã
de lucru degajatã
Participanþii trebuie sã se simtã
liberi sã exploreze, sã descopere, sã comunice ºi sã-ºi
împãrtãºeascã ideile. Fii sincer,
prietenos ºi cu simþul umorului.
Nu utiliza jargoane sau un
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limbaj pe care participanþii nu
le înþeleg.

Stabileºte regulile
de lucru
Regulile de lucru sunt un ºir de
enunþuri despre cum vor lucra
împreunã membrii gruplui. Ele
vor ajuta grupul sã lucreze întrun mediu sigur ºi de încredere.
Elaborarea lor poate fi deosebit
de importantã dacã participanþii
nu se cunosc ºi nu se simt siguri
în grup. Încearcã sã asiguri ca
fiecare sã aibã posibilitatea de
a contribui la discutarea regulilor de lucru fie în grupuri mici
sau în grupul mare pentru ca
fiecare sã aibã sentimentul de
a fi coautor al lor. Încearcã sã
apreciezi ºi sã respecþi persoanele din grupul tãu ºi trateazãle în mod egal.

Foloseºte diferite tehnici
Oamenii învaþã în mod diferit.
Unii învaþã mai bine atunci când
discutã cu cineva, alþii atunci
când privesc materialele vizuale
ori atunci când încearcã singuri
sã facã ceva. Este important ca
întrunirile tale sã includã activitãþi
ºi exerciþii care fac oamenii sã
participe în moduri diferite.
Aceasta va asigura caracterul
variat ºi nu va permite plictisealã.

Lucrul în grup
Este o metodã care îl încurajeazã pe fiecare sã participe ºi
permite tuturor sã lucreze
împreunã, sã-ºi combine deprinderile ºi talentele ºi sã-ºi uneascã
eforturile pentru a îndeplini o
sarcinã. Mãrimea grupului depinde de numãrul participanþilor
ºi de spaþiul disponibil. Un grup
mic poate fi de 2-3 persoane,
dar cel mai bine se lucreazã în
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grupuri de 6-8. Lucrul într-un grup
mic poate dura 15 minute, o orã
sau o zi, în dependenþã de caracterul obiectivului propus. Lucrul
în grup:
încurajeazã responsabilitatea;
dezvoltã deprinderile de
comunicare;
dezvoltã cooperarea;
implicã deprinderi de luare a
deciziilor prin consens.

Brainstorming
Este o cale de a prezenta un
subiect nou, încurajeazã creativitatea ºi generarea multor idei
într-un timp scurt. Metoda poate
fi folositã pentru soluþionarea unei
probleme specifice sau pentru a
rãspunde la o întrebare. Reguli:
formuleazã clar problema sub
formã de întrebare care ar
putea avea mai multe rãspunsuri posibile;

încurajeazã-i pe toþi sã contribuie;
propune ideile proprii numai
în cazul în care grupul are
nevoie de încurajare;
dacã o sugestie nu este clarã,
cere clarificãri de la cel care
a propus-o.

Scrisul pe pereþi
Este o formã de brainstorming.
Participanþii îºi scriu ideile pe
fiºe mici pe care le lipesc apoi
pe un perete. Avantajul acestei
metode este cã participanþii se
pot gândi în liniºte înainte de a
fi influenþaþi de ideile altora, iar
fiºele pot fi schimbate cu locurile
pentru a clasifica ideile.

Discuþia

încheie barinstruming-ul
atunci când nu mai sunt idei;

Este o cale bunã pentru facilitator
ºi pentru participanþi sã descopere care este atitudinea lor
faþã de anumite probleme. Este
o metodã reuºitã pentru a
încuraja participarea, deoarece
participanþii au nevoie de a
explora ºi a analiza problemele
pentru sine. Noutãþile, posterele
ºi studiile de caz sunt instrumente
utile pentru stimularea discuþiilor.
Puteþi începe cu întrebarea „Ce
credeþi despre ... ?“

revizuieºte toate sugestiile
comentându-le.

Bâzâitul

scrie întrebarea acolo unde
fiecare o poate vedea;
roagã participanþii sã contribuie
cu idei ºi scrie-le sub formã de
cuvinte sau expresii scurte, aºa
încât sã le vadã toþi;

Important:
scrie FIECARE sugestie nouã.
Adesea cele mai creative
sugestii sunt cele mai utile ºi
interesante!
nimeni nu trebuie sã facã
comentarii sau sã judece ceea
ce este scris pânã la sfârºitul
activitãþii sau sã repete ideile
care deja au fost spuse;
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Este o metodã bunã în cazul când
în timpul unei discuþii în grupul
mare nu apare nici o idee. Roagã
participanþii sã discute tema în
perechi, timp de 1-2 minute ºi
apoi sã-ºi împãrtãºeascã ideile cu
restul grupului. Foarte repede o
sã descoperi o atmosferã de
„bâzâit“ ºi participanþii „bâzâind“
cu idei!

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Aranjarea
Este o metodã utilã cânt doreºti
sã oferi o informaþie specificã
sau sã stimulezi o discuþie pe o
anumitã temã în grupuri mici.
Aranjarea poate fi în formã de:

Scarã
Cel mai important

Cel mai neimportant
sau

Diamant
Cel mai
important

Cel mai
neimportant

Jocul pe roluri
Jocul pe roluri este o metodã
de învãþare activã, bazatã pe
un scenariu în care participanþii
au de jucat un anumit rol. Este
un instrument foarte bun ºi are
nevoie de coordonare atentã.
Va trebui sã stabileºti un scop
ºi niºte obiective clare pentru
sesiune. Scenariul trebuie
adaptat la necesitãþile ºi natura
specificã a grupului de participanþi. Nimeni nu trebuie sã fie
ofensat personal de scenariu

sau de jocul cuiva. Ar putea fi
util sã repartizezi anumite roluri
participanþilor care nu ar fi jucat
în viaþa realã. Trebuie sã
rezervezi destul timp pentru
desfãºurarea jocului pe roluri ºi
pentru discuþiile de mai apoi. De
asemenea este necesar sã
rezervezi timp suficient ca
participanþii sã înþeleagã rolul lor
ºi sã intre în el. Este foarte
important ca participanþii sã iasã
din rol înainte de a începe
discuþiile. Observatorii (participanþii care nu au luat parte la
joc) trebuie sã cunoascã bine
instrucþiunile ºi sã contribuie la
discuþii. Dupã ce ai exersat
jocurile pe roluri propuse, roagã
participanþii sã propunã situaþii
pentru altele noi bazate pe
cazuri simple din viaþa lor de zi
cu zi de acasã, la ºcoalã, din
viaþa socialã.

Simularea
Simularea poate fi conceputã ca
un joc pe roluri extins ºi care îi
implicã pe toþi. Simularea le
permite participanþilor sã experimenteze situaþii provocatoare,
dar într-o atmosferã sigurã.
Simularea adesea cere implicare emoþionalã, care o
transformã într-un instrument
foarte puternic. Participanþii
învaþã nu doar cu capul ºi
mâinile, dar ºi cu inimile.

Imagini: fotografii,
desene, caricaturi,
colaje
O imagine spune o mie de
cuvinte. Imaginile vizuale sunt
instrumente puternice pentru
oferirea informaþiei ºi pentru
stimularea interesului. Þine minte
cã desenul este un mijloc
important de auto-exprimare ºi
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de comunicare nu doar pentru
cei a cãror stil de gândire este
vizual, dar ºi pentru cei care
nu se simt siguri sã se exprime
verbal.

Ziare, radio,
televiziune, Internet
Mass-media sunt fãrã dubii surse
de material util pentru discuþie.
Întotdeauna este interesant sã
discuþi conþinutul ºi felul în care
este prezentat un material, sã
analizezi stereotipurile ºi influenþele pe care le conþine.

Dã instrucþiuni clare
Asigurã-te cã toþi au înþeles
instrucþiunile ºi ºtiu ce au de
fãcut. Cel mai simplu mod este
sã le oferi participanþilor
posibilitatea sã te întrebe. Nu
te teme de întrebãri: ele sunt
foarte utile ºi îþi dau (þie, dar ºi
întreg grupului) oportunitatea de
a clarifica lucrurile. Lipsa
întrebãrilor uneori este un semn
de confuzie generalã („... mã tem
sã întreb pentru cã toþi ceilalþi
par sã fi înþeles“).

Evaluarea
Oferã-le participanþilor destul
timp sã îndeplineascã activitatea
ºi, dacã este nevoie, sã iasã din
rol înainte de a începe discuþiile
despre ce s-a întâmplat ºi ce
au învãþat. Rezerveazã timp la
sfârºitul fiecãrei activitãþi pentru
a vorbi despre ceea ce au
învãþat participanþii ºi cum vãd
ei legãtura dintre toate acestea
ºi propria lor viaþã, comunitate
sau lumea largã. Reflecþiile
asupra celor învãþate ajutã
participanþii sã însuºeascã mai
multe din experienþe. Pentru
evaluare pot fi propuse urmãtoarele întrebãri:

Capitolul III

Învãþãm participarea

ce s-a întâmplat în timpul
activitãþii ºi cum v-aþi simþit?
ce aþi învãþat despre sine?
ce aþi învãþat despre problemele abordate?
cum puteþi merge înainte ºi
sã folosiþi ceea ce aºi învãþat?

Revizuirea
Este importantã revizuirea
periodicã a lucrului ºi a celor
învãþate. Aceasta poate fi
realizatã la sfârºitul zilei sau la

sfârºitul unei serii de douã sau
trei lecþii sau întâlniri. Poþi constata cã grupul gãseºte revizuirea plictisitoare, în special dacã
deja au fost mai multe discuþii.
Reþine cã revizuirea nu trebuie
sã decurgã numai prin discuþii,
poþi de asemenea aplica tehnici
care includ limbajul corpului,
desene, sculpturi etc.

lucrurile pentru ei. Discutaþi
despre:

Co-facilitatorii trebuie sã gãseascã timp pentru a se relaxa ºi
pentru a revedea cum au mers

cum a decurs activitatea din
punctul de vedere al fiecãruia:
pregãtire, timp, moderarea
activitãþilor etc.;
ce au învãþat participanþii ºi
dacã aceste lucruri coincid cu
obiectivele stabilite;
care sunt rezultatele: ce va face
grupul mai departe ca rezultat
al participãrii în activitate;
ce ai învãþat tu ºi colegii tãi.

ACTIVITÃÞI
Simbolurile folosite pentru prezentarea activitãþilor:
TEMA

Tema generalã pe care o abordeazã activitatea. În acest capitol se abordeazã
cinci teme: drepturile general-umane, drepturile omului, Convenþia cu privire
la Drepturile Copilului, drepturile copilului, educaþie electoralã, participare.

OBIECTIVE

Rezultatele activitãþii privind cunoºtinþele, practicile, atitudinile ºi valorile.

MÃRIMEA
GRUPULUI

Numãrul de persoane care trebuie sã participe la activitate.

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

EVALUARE

VARIAÞII

Timpul necesar pentru desfãºurarea activitãþilor, inclusiv a discuþiilor.

Vârsta minimã a participanþilor la activitate.

Lista echipamentului necesar pentru organizarea activitãþii.

Paºii care trebuie efectuaþi pentru desfãºurarea activitãþii.

Întrebãri ºi sugestii pentru a ajuta facilita torul sã desfãºoare aprecierea.

Idei pentru adaptarea activitãþii la diferite situaþii.
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Invazia
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

5. Anunþã fiecare grup cã þara lor a fost invadatã
ºi ocupatã de o altã þarã. Invadatorii au dat
populaþiei un ºir de instrucþiuni care trebuie
respectate cu stricteþe. Ei insistã:
a. Toate valorile existente (lista de valori elaboratã
de grup) sã fie anulate;
b. Oamenii nu trebuie sã aibã în genere nici un
fel de valori;
c. Oamenii trebuie sã facã doar ceea ce le ordonã
invadatorii.
6. Roagã fiecare grup sã discute situaþia.
Participanþii trebuie sã rãspundã la urmãtoarele
întrebãri:
a. Care din valorile stabilite de grup sunt atât
de importante, încât invadatorii trebuie ºi ei sã
le respecte?
b. Ce trebuie sã facã ei ca sã-i convingã pe
invadatori de necesitatea respectãrii acestor
valori? Acþiunile lor nu trebuie sã contravinã
propriilor lor valori, de exemplu: sã nu existe
violenþã.
7. Fiecare grup îºi va prezenta rãspunsurile în
faþa celorlalte grupuri. Dupã prezentãri,
participanþii discutã aceste rãspunsuri în grupul
mare. Existã oare asemãnãri sau diferenþe între
rãspunsurile diferitor grupuri? Ideile ºi gândurile
lor iniþiale s-au schimbat/au evoluat?

Drepturi general-umane
A înþelege în ce mod comunitãþile
stabilesc valorile/regulile dupã care
este organizatã viaþa lor în comun.
Aceastã activitate poate servi drept
bazã pentru a înþelege cum sunt
asigurate ºi protejate drepturile de
cãtre societate ºi nu de persoane în
parte
20-30 persoane

25 minute

De la 13 ani
Hârtie, pixuri, varianta originalã
sau prescurtatã a diferitelor
documente internaþionale care
proclamã drepturile omului (Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, Convenþia asupra
Eliminãrii Tuturor Formelor de
Discriminare Împotriva Femeii etc.)

EVALUARE
DESFÃªURAREA

1. Pregãteºte sala împreunã cu grupul.
2. Explicã grupului cã ei reprezintã
o comunitate de persoane care
trãiesc într-o þarã în care valorile
lor sunt împãrtãºite ºi susþinute la
nivel de stat.
3. Divizeazã participanþii în grupuri
de 4-6 persoane.
4. Roagã fiecare grup sã elaboreze
o listã de afirmaþii despre valorile
în care cred (ex.: a spune adevãrul,
a nu fura etc.).
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Prezintã documentele ONU ca
declaraþii ale principiilor/valorilor
universale, utilizând urmãtoarele
întrebãri:a. Este acest scenariu real/
Se poate întâmpla aºa ceva în viaþa
realã? Cunoaºteþi din istorie
exemple de situaþii în care oamenilor
li se negau valorile în acest fel?b.
Poate exista o autoritate/putere la
un nivel mai înalt care ar proteja
valorile ºi care ar fi respectatã ºi
de invadatori ºi de cei invadaþi?c.
Cum ar putea aceastã putere/
autoritate sã devinã eficientã?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Pe cine vei salva?
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

3. Împarte participanþii în 5-6 grupuri mici.
4. Pregãteºte câte un set pentru fiecare grup.
5. Explicã grupului cã oamenii de pe fiºe sunt într-un
balon cu aer fierbinte. Balonul este defectat ºi doar
trei din aceºti
oameni pot fi
Categorii de oameni
salvaþi. Ei vor fi
singurii care vor Doctor (bãrbat)
supravieþui pe Sorã medicalã (femeie)
Mama, fratele ºi sora
pãmânt.
6. Roagã grupul Fermier (bãrbat)
sã decidã pe cine Avocat (bãrbat)
va salva, de ce ºi Elevã
sã justifice de ce Constructor (bãrbat)
nu i-au ales pe Fetiþã cu disabilitãþi
Profesor (femeie)
alþii.
7. Discutaþi deci- Persoanã cunoscutã (femeie)
ziile grupurilor în Femeie în vârstã
grupul mare. Fo- Bãrbat în vârstã
Top-model (bãrbat)
loseºte întrebãInventator (femeie)
rile de mai jos.

Drepturile omului

A face schimb de opinii despre
importanþa oamenilor în societate
dupã profesie ºi sexA stimula luarea
deciziilor în grup
25-30 persoane

30 minute

De la 13 ani

Reviste, ziare, foarfece, fiºe de
carton, clei
1. Selecteazã ºi decupeazã din mai
multe reviste poze care reprezintã
oameni (vezi boxa).
2. Încleie pozele tãiate pe cartonaºe
separate. Acest proces ar putea
face parte din activitate.

EVALUARE
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Cum a luat deciziile grupul vostru?
Cât de importante erau aspectele
ca sexul sau vârsta atunci când se
luau deciziile?
Care sunt aspectele care ajutã sau
împiedicã un tânãr sã participe la
luarea deciziilor în societate?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

„Mãsurând temperatura
temperatura““
drepturilor omului în ºcoala ta
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Drepturile omului

EVALUARE

A evalua respectarea drepturilor
omului în ºcoala proprie A identifica
domeniile problematice A dezvolta
un plan de acþiuni pentru a începe
rezolvarea lor

26-30 persoane

45 minute

De la 12 ani
Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, copii ale fiºei „Chestionar
de mãsurare a temperaturii drepturilor omului”, cretã ºi tablã sau o
coalã mare de hârtie ºi carioca
1. Roagã participanþii sã evalueze
respectarea drepturilor omului în
ºcoala lor, adicã sã „mãsoare
temperatura” drepturilor omului,
completând chestionarul de mai jos.
2. Ca sã le fie mai uºor sã lucreze,
se pot împãrþi în grupuri de 3-4
persoane.
3. Pregãteºte-te pentru discuþii cu
participanþii, desenând pe tablã sau
pe o bucatã mare de hârtie o scalã
de la 1 la 4.
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Discutaþi datele din chestionare. Te
poþi conduce de întrebãrile de mai
jos pentru a trece de la analizã ºi
evaluare la dezvoltarea unui plan
de acþiune:
1. În care domenii ºcoala noastrã
pare sã promoveze principiile
drepturilor omului?
2. În care domenii par sã fie
probleme cu drepturile omului? Care
dintre aceste domenii te îngrijoreazã în special?
3. Tu sau cineva din colegii tãi aþi
contribuit în vreun fel la construirea
sau continuarea climatului existent?
De exemplu, acþionând sau neacþionând în anumite moduri – ignorând
abuzurile sau neraportând anumite
incidente.
4. Ce trebuie fãcut pentru a
îmbunãtãþi respectarea drepturilor
omului în ºcoala noastrã? Ce acþiuni
poþi face tu ºi grupul tãu pentru a
crea un mediu mai just ºi mai uman,
unde sunt promovate valorile
drepturilor omului ºi este practicat
comportamentul în spiritul respectãrii
drepturilor omului?
5. Revedeþi întrebarea 12 din chestionar, accentuând importanþa
asumãrii responsabilitãþii ºi acþionãrii
conform acesteia. Apoi, ca grup,
gândiþi-vã ce puteþi face pentru a
îmbunãtãþi situaþia la capitolul
drepturile omului. Formulaþi o listã
scurtã de paºi pentru acþiune. Discutaþi
aceastã listã cu atenþie înainte de a
lua vreo decizie privind acþiunile pe
care intenþionaþi sã le luaþi.

Capitolul III

Învãþãm participarea

F iºa „„Chestionar
Chestionar de „mãsurare
a temperaturii“ drepturilor omului“
Citeºte fiecare propoziþie ºi decide pe cât de corect descrie ºcoala ta (nu uita sã
iei în considerare toþi membrii ºcolii: elevi, profesori, administratori, alþii).
1
2
3
4

–
–
–
–

nu/niciodatã
rar
adesea
da/întotdeauna

La sfârºit, calculeazã totalul pentru a determina scorul final al ºcolii.
1. ªcoala mea este un loc unde elevii sunt în siguranþã ºi securitate.
2. Membrii comunitãþii ºcolare nu sunt discriminaþi din cauza stilului de
viaþã pe care l-au ales, aºa ca maniera de îmbrãcare, asocierea cu anumiþi
oameni ºi activitãþile extraºcolare.
3. ªcoala mea promoveazã accesul egal, resurse ºi activitãþi pentru toþi
elevii.
4. Membrii comunitãþii ºcolare se vor opune acþiunilor, materialelor sau
remarcilor discriminatorii sau înjositoare în ºcoalã.
5. Când apar conflicte, noi încercãm sã le rezolvãm într-o manierã nonviolentã ºi cooperantã.
6. În problemele legate de disciplinã (inclusiv suspendarea ºi exmatricularea)
toþi au parte de un tratament just, imparþial în determinarea vinovãþiei lor ºi
repartizarea pedepselor.
7. O persoanã acuzatã de delict este consideratã nevinovatã pânã la
demonstrarea vinovãþiei.
8. Spaþiul meu personal ºi lucrurile mele sunt respectate.
9. Comunitatea mea ºcolarã salutã elevii, profesorii, administratorii din diverse
medii ºi culturi.
10. Membrii ºcolii mele au posibilitatea sã participe (individual ºi prin asociaþii)
în procesele democratice de luare a deciziilor pentru a dezvolta politicile ºi
regulile ºcolii.
11. Membrii comunitãþii mele ºcolare au timp pentru a se odihni în timpul
zilei de ºcoalã ºi lucreazã în ore rezonabile în condiþii decente de lucru.
12. Eu îmi asum responsabilitatea sã asigur ca în ºcoala mea nimeni sã nu
discrimineze ºi toþi sã se comporte în felul care se promoveazã siguranþa ºi
bunãstarea comunitãþii mele ºcolare.
„Temperatura” în grade DO pentru ºcoala mea
48 grade DO

Temperatura maxim posibilã
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Perechi
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

articol. Pentru participanþii de o vârstã mai mare
propoziþiile pot fi mai complicate (vezi fiºa
„Articole din Convenþie”).
3. Împarte participanþii în perechi sau grupuri de
3 persoane.
4. Repartizeazã câteva articole printre grupuri
(fiecare grup primeºte doar o jumãtate de articol).
5. Participanþii trebuie sã încerce sã gãseascã
cealaltã jumãtate de articol ºi sã gãseascã
articolul respectiv în varianta oficialã a Convenþiei.
6. Gãseºte alte câteva articole ºi iarãºi repartizeazã-le între grupuri, însã de data aceasta
participanþii nu au voie sã vorbeascã sau sã
citeascã fiºa altora. Ei vor trebui sã caute alte
cãi (de exemplu, pantomima sau desenul) pentru
a comunica conþinutul fiºei lor.
7. Dupã ce fiecare grup a gãsit grupul cu cealaltã
jumãtate a articolului sãu, roagã-i sã verifice
dacã sarcina a fost îndeplinitã corect.

Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului
A face cunoºtinþã cu limbajul utilizat
în Convenþie prin studierea unor
anumite articole. Aceastã activitate
serveºte pentru a-i ajuta pe participanþi sã se cunoascã mai bine
25-30 persoane

15 minute

De la 12 ani

Copii ale fiºei „Articolele din Convenþie”, foarfece, pixuri
EVALUARE

DESFÃªURAREA

1. Alege câteva articole din Convenþie. Scrie fiecare din aceste articole pe o fiºã separatã.
2. Taie fiecare articol în jumãtate.
Fiecare participant trebuie sã
primeascã câte o jumãtate de
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Discutaþi în grupul mare activitatea
ºi urmãtoarele întrebãri:
- Ai fost surprins sã vezi conþinutul
celeilalte jumãtãþi a articolului?
- Care a fost reacþia ta la aceste
articole?
- Ce crezi despre felul în care aceste
articole descriu drepturile universale?

Capitolul III

Învãþãm participarea

F iºa „ Articole din Convenþie”

Dacã un adult trebuie sã facã ceva ce
va influenþa viaþa ta...

...el/ea trebuie sã facã ceea ce este mai
bine pentru tine.

Art. 3

Copilul are dreptul la exprimare...

...acest drept trebuie sã includã dreptul
de a cãuta, a primi ºi a difuza informaþia.

Art. 13

Copiii cu disabilitãþi fizice sau mintale
trebuie sã se bucure de o viaþã plinã ºi
decentã...

...în condiþii care sã-i garanteze demnitatea,
sã promoveze autonomia ºi sã-i faciliteze
participarea activã la viaþa comunitãþii.

Art. 23

Copii au dreptul sã se bucure de cea
mai bunã stare de sãnãtate ºi sã aibã
acces la îngrijire ºi servicii medicale...

...adulþii trebuie sã aibã grijã de copii
pentru a preveni îmbolnãvirea lor.

Educaþia primarã trebuie sã fie obligatorie
ºi gratuitã pentru toþi...

...vor fi luate mãsuri pentru încurajarea
frecventãrii regulate a ºcolii de cãtre copii.

Art. 28

Dacã copilul face parte dintr-un grup
minoritar...

...are dreptul sã se bucure de cultura sa,
sã practice religia sa ºi sã-ºi vorbeascã
limba.

Art. 30

...ºi sã participe liber la viaþa culturalã ºi
artisticã.

Art. 31

Copiii au dreptul sã fie protejaþi de munca
care le poate afecta sãnãtatea, educaþia
sau dezvoltarea...

...statul trebuie sã stabileascã vârste minime de angajare ºi sã reglementeze condiþiile de muncã.

Art. 32

Copiii au dreptul la protecþie pe timp de
rãzboi...

...nici un copil sub 15 ani nu poate fi înrolat
în forþele armate sau impus sã participe
în lupte.

Art. 38

...copiii au dreptul sã înveþe care sunt
drepturile lor ºi adulþii trebuie sã cunoascã
care sunt ele.

Art. 42

Copiii au dreptul la joacã...

Toþi adulþii ºi toþi copiii trebuie sã ºtie
despre aceastã Convenþie...

Art. 24

69

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Sã desenãm drepturile!
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului

3. Divizeazã participanþii în grupuri mici ºi
repartizeazã fiecãrui grup câte un articol din
Convenþie.
4. Roagã grupurile sã expunã articolele cu
cuvintele lor într-un limbaj accesibil pentru fiecare.
5. Roagã grupurile sã se gândeascã creativ la
aceste drepturi ºi la felul în care acestea ar putea
fi ilustrate. Ei pot utiliza oricare din materialele
puse la dispoziþie pentru a ilustra dreptul respectiv.
Pot reprezenta dreptul prin desene, scheme,
grafice, colaje etc.
6. Roagã grupurile sã-ºi plaseze lucrãrile pentru
a face o reprezentare comunã pe un perete.
Astfel acest „perete de graffiti” le va reaminti
despre conþinutul Convenþiei cu privire la
Drepturile Copilului.

A înþelege mai bine limbajul oficial
al Convenþiei Naþiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului ºi a
reprezenta drepturile într-un mod
creativ
26-30 persoane

TIMP

50-60 minute

VÎRSTA

De la 11 ani
EVALUARE

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Coli mari de hârtie, pixuri, pensule,
acuarelã, markere, carioca, foarfece, bandã adezivã, clei, hârtie
coloratã, fotografii ºi articole din
ziare ºi reviste, alte materiale care
crezi cã ar putea ajuta participanþii
1. Înainte de activitate poþi ruga
participanþii sã aducã chiar ei unele
materiale.
2. Lipeºte câteva articole din textul
oficial al Convenþiei pe fiºe.
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Urmãtoarele întrebãri te-ar putea
ajuta sã discuþi exerciþiul ºi ceea ce
au învãþat din el participanþii:
- Þi-a fost simplu sau greu sã înþelegi
limbajul oficial al Convenþiei?
- Cât de simplu sau de dificil þi-a
fost sã exprimi conþinutul Convenþiei
cu cuvintele tale, sã „traduci”
limbajul oficial într-un limbaj
accesibil?
- De ce a fost necesar acest lucru?
- Ce aþi observat în colajele/desenele
voastre? Ce mesaje conþin aceste
lucrãri?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Jocul cu baloanele
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

ca cineva sã nu spargã balonul lui. Dacã balonul
s-a spart, participantul trebuie sã pãstreze bucata
de hârtie din balon.
7. Când toate baloanele vor fi sparte, fiecare
participant trebuie sã aibã o bucatã de hârtie în
mânã. Participanþii trebuie sã se grupeze: sã
gãseascã ceilalþi 4-5 participanþi, în dependenþã
de mãrimea grupului, care au cuvinte cu o
anumitã legãturã. Ideea este cã fiecare grup de
participanþi va reprezenta, de fapt, unul din
articolele Convenþiei. Pot fi cuvinte care sunt
potrivite pentru mai multe articole.
8. Aceastã activitate demonstreazã cã articolele
Convenþiei nu sunt doar niºte declaraþii rigide
ale drepturilor ºi multe din ele sunt strâns legate
ºi chiar se suprapun (de exemplu, dacã vei alege
sã foloseºti pentru activitate articolele 12 ºi 29,
cuvintele „liber, libertate” pot fi utilizate pentru
ambele articole).

Drepturile copilului
A ajuta participanþii sã înþeleagã
mai bine drepturile copilului ºi
conþinutul acestora
20-26 persoane

15 minute

De la 12 ani
Aþã, baloane pentru fiecare participant, hârtie, foarfece, pixuri, câteva
Convenþii cu privire la Drepturile
Copilului

EVALUARE

DESFÃªURAREA

1. Taie bucãþi mici de hârtie.
2. Scrie pe acestea câte un cuvântcheie care se asociazã cu un anumit
articol din Convenþie (vezi fiºa).
3. Fiecare bucatã de hârtie trebuie
introdusã într-un balon dezumflat.
4. Împarte fiecãrui participant câte
un balon.
5. Roagã fiecare participant sã umfle
balonul sãu ºi sã-l lege de glezna
stângã cu o bucatã de aþã.
6. Acum începe partea cea mai
zgomotoasã! Fiecare participant
trebuie sã spargã baloanele
celorlalþi, dar totodatã sã fie atent

ALTERNATIVA

Foloseºte întrebãrile de mai jos
pentru a discuta activitatea:
- Sunt aceste drepturi diferite? Pot
oare ele fi grupate în diferite
categorii?
- Care sunt categoriile de drepturi?
- Care din drepturi pot fi incluse în
mai multe categorii?
Aceastã activitate poate fi adaptatã
pentru gruparea drepturilor în cele
4 categorii (drepturile la supravieþuire, la dezvoltare, la protecþie ºi
la participare): în loc de cuvinte,
pe bucãþile de hârtie vor fi scrise
drepturile. Participanþii se vor grupa
în dependenþã de categoriile de
drepturi.

F iºa „„Cuvinte
Cuvinte
Cuvinte-- cheie”
Cuvinte-cheie asociate cu articolele:
Art. 17 Accesul la informaþie
Informaþie
TV
Radio
Ziare

Art. 27 Nivelul de viaþã
Hranã
Haine
Casã/locuinþã
Apã curatã

Art. 31 Timp liber, recreare
Înot
Plimbãri cu bicicleta
Cinema
Centru de tineret
Plimbãri
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Art. 33 Abuzul de droguri
Canabis
Tutun
Heroinã
Amfetaminã
Alcool

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Legãtura drepturilor
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

A ajuta tinerii sã observe legãtura
dintre diferite drepturi ºi modul în
care afecteazã vieþile copiilor. A încuraja reflecþia asupra consecinþelor
încãlcãrii/negãrii drepturilor
32 persoane

TIMP

35-40 minute

VÎRSTA

De la 12 ani

MATERIALE

DESFÃªURAREA

jurul lumii. Istorii”, ce descrie istoria unui copil ºi
ilustreazã încãlcarea unuia din cele 8 drepturi
(Dacã participanþi sunt mai puþin de 32, poþi sã-i
rogi pe unii sã lucreze în mod individual ºi nu în
pereche).
2. Perechile se miºcã prin clasã, citind fiºele altor
perechi. Participanþii trebuie sã gãseascã pentru
fiecare istorioarã articolul potrivit din Convenþie
ºi sã formeze grupuri de 4 persoane.
3. Odatã ce s-au format grupuri de 4, perechea
ce deþine fiºa cu drepturi, se aºeazã ºi primeºte
încã 8 copii ale articolului pe care deja îl are.
4. Ceilalþi 2 participanþi, care au fiºa cu istorii
merg prin salã, pe la fiecare pereche aºezatã,
discutând ºi încercând sã gãseascã vreo legãturã
între istorioara copilului ºi articolul respectiv din
Convenþie (vezi exemplul din chenarul de mai jos).
5. De fiecare datã când este stabilitã vreo
legãturã, perechea ce reprezintã copilul primeºte
o copie a articolului respectiv.

Drepturile copilului

Un set de fiºe „Copiii în jurul lumii.
Drepturi”, un set de fiºe „Copiii în
jurul lumii. Istorii”, un set de copii
suplimentare ale fiºelor cu drepturi
1. Participanþii formeazã perechi.
Fiecãrei perechi i se oferã: a) una
dintre cele 8 fiºe „Copiii în jurul lumi.
Drepturi” cu articole din Convenþie
saub) una dintre cele 8 fiºe „Copiii în

EVALUARE

ALTERNATIVA

Odatã ce au fost stabilite toate
conexiunile posibile, discutaþi cu
grupul întreg legãturile gãsite
1. Poþi folosi alte articole ale
Convenþiei.
2. Participanþii/grupurile pot scrie
propriile istorioare ale „Copiilor în
jurul lumii”.

Exemplu de legãturã între drepturi
„Familia mea locuieºte departe de spital. Din
aceastã cauzã nu am fost nici o datã vaccinat
când eram mai mic. Acum am 8 ani ºi sunt bolnav
de poliomielitã”.
Aceastã istorioarã demonstreazã încãlcarea
articolului 24 din Convenþie, dreptul copilului la
standardul cel mai înalt posibil de sãnãtate ºi la
acces la asistenþã medicalã.
Pot fi gãsite legãturi cu urmãtoarele drepturi:

1) Articolul 28, dreptul la educaþie: din cauza cã
copilul nu a primit îngrijirea medicalã adecvatã,
posibilitãþile lui de a beneficia pe deplin de dreptul
la educaþie pot fi limitate.
2) Articolul 32, dreptul la protecþie de la exploatare economicã: dacã un copil este nevoit sã
munceascã la o vârstã fragedã, se poate întâmpla ca acest copil sã nu aibã posibilitatea sã
meargã la spital ºi poate fi expus unor situaþii
care ar pune în pericol sãnãtatea lui.
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Capitolul III

Învãþãm participarea

Copiii în jurul lumii
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

ia loc. Odatã ce s-au format perechile, roagã ºi
participanþii din fiecare pereche care au fiºe cu
drepturi sã ia loc.
3. Acum împarte fiecãrui participant cu istorii
câte un ghem (mosor) de aþã ºi roagã-i sã se
miºte haotic (nu la rând) prin camerã ºi sã încerce
sã gãseascã toate drepturile care au legãturã
cu istoria lor.
4. De fiecare datã când un participant gãseºte
un drept cu care are legãturã istoria lui, el dã
un capãt de aþã participantului care deþine fiºa
cu dreptul respectiv. Participanþii care au fiºe cu
istorii, trebuie sã se miºte haotic ºi nu la rând.
Astfel, se va forma o pânzã de pãianjen din aþa
care leagã istoria cu drepturile respective.

Drepturile copilului
A face o prezentare mai detaliatã
a Convenþiei prin demonstrarea
legãturilor dintre drepturi ºi viaþa
realã a unor copii reali
16-24 persoane

20-30 minute

De la 12 ani
EVALUARE

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Un set de fiºe „Copiii în jurul lumii.
Drepturi”, un set de fiºe „Copiii în
jurul lumii. Istorii”, un set de copii
suplimentare ale fiºelor cu drepturi,
8 ghemuri (mosorele) de aþã, de
dorit de diferite culori
1. Repartizeazã fiecãrui participant
câte o fiºã cu drepturi sau cu istorii.
2. Roagã-i sã se miºte prin salã ºi
sã formeze perechi, gãsind articolele
care au legãturã directã cu cazurile
respective ale copiilor. Unii dintre
cei care au fiºe cu drepturi vor
rãmâne fãrã pereche, roagã-i sã
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Discutaþi legãturile dintre istorii ºi
drepturi. Utilizeazã urmãtoarele
întrebãri:
- Cât de universale/rãspândite sunt
aceste istorii ale copiilor? Cum ar
putea fi viaþa cotidianã a fiecãruia
din aceºti copii?
- Cum demonstreazã aceastã
„pânzã de pãiangen” cã o experienþã particularã din viaþa unui
copil are, de fapt, legãturã cu mai
multe drepturi, nu doar cu unul?
- Care drepturi au legãturi practic
cu toate cazurile? De ce?
- Ce trebuie sã facã guvernele ca
sã asigure respectarea tuturor
drepturilor tuturor copiilor? Ce ar
putea împiedica acest lucru?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

F iºa „„Copiii
Copiii în jurul lumii. Istorii
Istorii““
Am 13 ani ºi þara mea duce rãzboi cu þara vecinã timp de trei ani. Un ofiþer al
armatei noastre a venit la noi acasã sã-mi spunã cã ar trebui sã mã alãtur ºi eu
forþelor noastre armate ºi sã lupt pentru þara mea, pentru cã sunt deja mare ºi
puternic.
Am 10 ani ºi vorbesc limba pe care a fost dintotdeauna vorbitã de pãrinþii,
buneii ºi strãbuneii mei. La ºcoalã nimeni din profesori nu cunoaºte limba mea.
Ei nu-mi permit nici mie sã vorbesc în limba mea. Ei spun cã eu ºi familia trebuie
sã vorbim doar în limba localã ºi nu ar trebui sã vorbim în limba noastrã.
Am 12 ani ºi am început sã lucrez la o fermã de la 9 ani – culegeam fructe
vara. Acum stãpânul fermei vrea ca eu sã lucrez la el în fiecare zi, anul
împrejur. Banii pe care îi voi câºtiga vor ajuta familiei mele sã cumpere mai
multã hranã.
Am 15 ani ºi locuiesc într-un oraº mare. Un om de pe strada mea mi-a zis cã aº
putea sã facã mulþi bani dacã l-aº ajuta sã vândã un drog numit crack. El mi-a
permis sã încerc ºi eu puþin ºi acum îl cumpãr de la el permanent.
Pentru cã familia mea locuia departe de centrul medical, când eram copil mic,
nu am fost vaccinat niciodatã. Acum eu am 8 ani ºi sunt bolnav de poliomielitã.
Fraþii mei merg la ºcoalã, dar eu sunt unica fiicã ºi familia mea are nevoie ca
sã ajut la lucrul de pe lângã casã. Astfel, eu nu pot merge la ºcoalã. Am 7 ani.
Am 11 ani ºi merg la ºcoalã în fiecare zi. Când ajung acasã, trebuie sã merg
sã-i ajut pe pãrinþii mei la magazin pânã seara. Dupã cinã, pãrinþii mei merg
iarãºi la magazin pentru a face ordine, iar eu spãl vasele ºi am grijã de fratele
ºi sora mea care sunt mai mici. Dupã ce micuþii merg la culcare eu încerc sã-mi
fac temele, dar, de obicei, sunt prea obosit ºi adorm chiar deasupra cãrþilor.
Am 6 ani. Familia mea este sãracã. Locuim în 2 camere mici. Trebuie sã
aducem apã de la o fântânã care se aflã la un kilometru de casã. În casã nu
avem veceu, de aceea suntem nevoiþi sã folosim o groapã în pãmânt la
capãtul strãzii.
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Fiºa „Copiii în jurul lumii. Drepturi”
Primele 8 articole au legãturã directã cu cazurile de mai sus. Dacã numãrul
participanþilor este mic, cel puþin aceste drepturi trebuie incluse în activitate. În
cazul în care numãrul participanþilor este mai mic decât 16, puteþi scoate una
sau mai multe fiºe cu cazuri ºi fiºele cu drepturile respective.
Art. 38 Ai dreptul la protecþie pe timp de rãzboi. Dacã ai mai puþin de 15 ani, nu
trebuie sã fii înrolat în forþele armate sau impus sã participi în lupte.
Art. 30 Dacã faci parte dintr-un grup minoritar, ai dreptul sã te bucuri de cultura ta,
sã practici religia ta ºi sã-þi vorbeºti limba.
Art. 32 Ai dreptul sã fii protejat de muncã în locuri ºi în condiþii care îþi pot afecta
sãnãtatea sau educaþia. Dacã cineva câºtigã bani de pe urma muncii tale, trebuie sã
fii plãtit în mod echitabil.
Art. 33 Ai dreptul sã fii protejat de pericolul drogurilor, consumãrii sau comercializãrii lor.
Art. 24 Ai dreptul la sãnãtate. Aceasta înseamnã cã tu trebuie sã ai medicamente
ºi îngrijire de o calitate înaltã atunci când eºti bolnav.
Art. 28 Tu ai dreptul la educaþie. Educaþia primarã trebuie sã fie gratuitã ºi tu
trebuie neapãrat sã frecventezi ºcoala primarã. De asemenea tu trebuie sã ai
posibilitatea sã-þi continui studiile.
Art. 31 Ai dreptul la odihnã ºi la timp liber, la joc ºi la activitãþi recreative.
Art. 27 Ai dreptul la o viaþã bunã. Pãrinþii tãi au responsabilitatea sã-þi asigure totul
de ce ai nevoie: hranã, îmbrãcãminte, o locuinþã decentã etc. Dacã pãrinþii tãi nu se
isprãvesc cu aceasta, atunci trebuie sã fii ajutat de cãtre stat.
Art. 1 Fiecare persoanã care nu a atins vârsta de 18 ani se bucurã de toate
drepturile înscrise în Convenþia cu privire la Drepturile Copilului.
Art. 2 Ai aceste drepturi oricine ai fi tu, indiferent de cine sunt pãrinþii tãi, indiferent
de sex, culoare, religie sau limba pe care o vorbeºti, indiferent dacã ai anumite
disabilitãþi sau dacã eºti bogat sau sãrac.
Art. 3 Dacã un adult trebuie sã facã ceva ce te priveºte, trebuie sã facã ceea ce
este mai bine pentru tine.
Art. 12 Ai dreptul sã-þi expui opinia în orice chestiune care te priveºte ºi adulþii
trebuie sã o accepte cu toatã seriozitatea ºi sã o ia în consideraþie.
Art. 18 Ambii pãrinþi sunt responsabili pentru educaþia ºi dezvoltarea ta ºi ei trebuie
sã facã ceea ce este mai bun pentru tine.
Art. 19 Nimeni nu trebuie sã-þi facã nici un rãu. Adulþii trebuie sã-þi asigure protecþie
de abuz, violenþã ºi neglijare. Chiar ºi pãrinþii tãi nu au dreptul sã-þi facã vreun rãu.
Art. 6 Fiecare trebuie sã-þi recunoascã dreptul la viaþã.
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Lanþul votãrii
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Votul meu îmi dã putere

3. Ajutã grupul sã aleagã o
problemã care poate fi
rezolvatã prin vot (de exemplu din domeniul activitãþilor
sau a timpului liber). Formuleazã propoziþia astfel încât
rãspunsul sã fie „da” sau „nu”.
4. Împarte-le participanþilor
câte o fâºie de hârtie (le poþi
cere sã-ºi scrie numele pe
aceasta, dar poþi de asemenea sã discuþi conceptul de
vot secret).
5. Explicã cã o fâºie reprezintã un singur vot.6. Permitele participanþilor sã se
deplaseze cãtre semnele
„Da” ºi „Nu” ºi sã agaþe în
formã de verigã (cu clame,
scotch, lipici, capse) „votul
sãu”, dedesubtul semnului
care corespunde alegerii sale,
încât sã construiascã un lanþ
de fâºii.

Educaþie electoralã
A obþine încredere în propriul vot;
A vota, a calcula ºi a implementa
voturile; A dezvolta responsabilitate
individualã; deprinderile de luare a
deciziei, gândire civicã, cooperare.
20-26 persoane

20-30 minute

De la 8 ani

Fâºii de hârtie, foarfece, semnele
„Da” ºi „Nu”, clame ( scotch, lipici
sau capse)
1. Afiºeazã semnele „Da” ºi „Nu”
pe tablã sau pe perete astfel încât
sã poþi agãþa de ele fâºiile participanþilor.
2. Întreabã participanþii dacã li s-a
întâmplat vreodatã sã ia decizii
împreunã cu prietenii referitor la
probleme greu de convenit, de
exemplu, sã decidã ce emisiune sã
vizioneze sau unde sã ia masa. Cum
au luat decizia pânã la urmã?
Spune-le cã un mijloc corect ºi
adesea folosit în procesul de luare
a deciziilor este votarea.

EVALUARE
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NU

DA

- Cel mai lung lanþ este sub semnul
„Da” sau sub semnul „Nu”? Sã
numãrãm.
- Vã vedeþi propria verigã?
- Ar fi arãtat lanþul altfel dacã
cineva dintre noi nu ar fi votat?
- Ce s-ar putea întâmpla dacã
fiecare ar putea vota de câte ori
ar dori?
- Ce a decis grupul sã facã în urma
votãrii?
- Este aceasta o decizie corectã?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Semnele „Da” ºi „Nu”

DA
NU
77

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Activitatea da/nu
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Votul meu îmi dã putere

- îmi place culoarea albastrã;
- îmi doresc sã pot zbura;
- elevii ar trebui sã meargã la ºcoalã anul împrejur;
- vânatul balenelor trebuie interzis;
- este prea multã violenþã la televizor.
3. Anunþã votarea primei probleme.
4. Afiºeazã semnul „DA” pe un perete. Participanþii
care voteazã „DA” trebuie sã se deplaseze în
acea parte a sãlii.
5. Afiºeazã semnul „NU” pe peretele opus. Cei care
voteazã „NU” se vor miºca în partea opusã a sãlii.
6. Continuã în acelaºi mod cu restul propoziþiilor.
7. Numãrã voturile împreunã cu participanþii ºi
înscrie rezultatele într-un tabel pe tablã.

Educaþie electoralã

A vota ºi a numãra voturile;
A dezvolta responsabilitatea individualã, autodisciplina.

20-26 persoane

10-15 minute

De la 7 ani

EVALUARE

Semnele „Da” ºi „Nu” (vezi activitatea
precedentã), tablã ºi cretã
1. Copie ºi taie semnele „Da”/„Nu”.
2. Desfãºoarã un brainstorming
pentru a gãsi 10-15 probleme care
pot fi decise printr-un vot. Spune-le
participanþilor sã formuleze întrebãrile încât rãspunsul sã fie „da” sau
„nu”. Iatã câteva sugestii:
- îmi place varza;
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- Aceleaºi persoane au votat de
fiecare datã „DA” („NU”)?
- A votat cineva dintre prietenii tãi
„DA” când tu votai „NU” sau „NU”
când tu votai „DA”?
- A afectat aceasta opiniile tale
despre aceastã persoanã?
- Te-ai gândit sã treci de aceeaºi
parte ca ºi prietenul tãu?
- Ai fi votat altfel dacã ar fi fost un
vot secret?
- Un vot secret este important?
Când?
- Ce fel de putere þi-au dat voturile?
- În ce fel un vot le dã putere
adulþilor? Copiilor?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Votul bizar

2. Anunþã participanþii cã astãzi vor vota într-un
mod ciudat.
3. Demonstreazã urmãtoarele patru moduri de
a vota:
- sunt total de acord: ridici ambele mâini în sus;
- sunt de acord: ridici o mânã;
- nu sunt de acord: dai degetul mare în jos,
atingând cu el piciorul;
- nu am nici o opinie: încruciºeazã mâinile pe piept.
4. Alege niºte afirmaþii bazate pe interesele
participanþilor, cum ar fi:
- ocupaþiile la ºcoalã ar trebui sã fie toatã ziua;
- îmi place pãtrunjelul;
- roºu este culoarea mea preferatã;
- mâncarea rece nu este gustoasã.
5. Finiseazã prin votarea asupra unei afirmaþii
care poate fi implementatã imediat, aºa ca:
- urmãtoarea lecþie va fi matematica (literatura)
- mergem în excursie

Educaþie electoralã
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

A familiariza participanþii cu procedura votãrii ºi implementarea unui
vot; A cunoaºte instituþiile; A le
forma participanþilor responsabilitate individualã, autodisciplinã
20-26 persoane

10-15 minute

De la 7 ani

EVALUARE
DESFÃªURAREA

Votul meu îmi dã putere

1. Întreabã participanþii: „Existã o
singurã modalitate de a vota? Cum
voteazã oamenii pentru a alege
Preºedintele þãrii? Cum crezi, cum
se vota când nu existau calculatoare? Cum se voteazã uneori întrun grup?”.
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- Þi-a plãcut sã votezi în acest mod?
De ce da sau nu?
- A votat prietenul tãu aºa cum ai
votat ºi tu? Are oare aceasta
importanþã?
- Existã situaþii când votul trebuie
sã fie secret. De ce?
- La final, þi-a dat votul tãu personal
putere? Cum?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Eu am dreptul ºi responsabilitatea de a vota

Maºinuþe-maºinuþe
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

3. Ajutã-i sã formeze perechi ºi sã decidã cine
dintre cei doi va fi „ºofer” ºi cine – „maºinã”.
4. „ªoferii” vor sta în spatele „maºinilor” cu mâinile
pe umerii „maºinilor”.
5. „Maºinile” vor avea ochii închiºi.
6. Spune-le „ºoferilor” sã-ºi conducã „maºinile”
apãsând uºor cu mâinile pe umerii „maºinilor”.
7. Spune-le „ºoferilor” sã înceapã când spui „verde” ºi sã se opreascã când spui „roºu”.
8. Jucaþi câteva minute, apoi spune-le participanþilor sã se schimbe cu rolurile ºi continuaþi.

Educaþie electoralã
A experimenta ºi a verbaliza responsabilitatea de a vota;
A forma responsabilitatea individualã; deprinderile de luare a deciziei,
gândire civicã, cooperare, comunicare
20-26 persoane

10-15 minute
EVALUARE

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

De la 7 ani
1. Pregãteºte un spaþiu cât mai larg
posibil.
2. Explicã-le participanþilor cã veþi
juca un joc în care toþi trebuie sã
fie responsabili.
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- Ce înseamnã sã fii responsabil?Pentru ce era responsabil „ºoferul”?
- Pentru ce era responsabilã
„maºina”?
- Ce se întâmplã dacã persoana
nu era responsabilã?
- De ce trebuie oamenii sã fie
responsabili ºi sã voteze?
- Ce ar putea sã se întâmple dacã
oamenii nu ar fi responsabili ºi nu
ar vota?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Eu am dreptul ºi responsabilitatea de a vota

Ai prefera...?
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

Educaþie electoralã

4. Propune mai multe opþiuni. Poþi sã le foloseºti
pe cele sugerate jos sau sã gãseºti altele.
Ai prefera:
- sã înoþi sau sã te joci în zãpadã?
- sã priveºti televizorul sau sã te joci cu un prieten?
- sã te joci cu un câine sau cu un rechin?
- sã mãnânci noroi sau gândaci?
- sã faci o baie sau un duº?
- sã conduci un avion sau un elicopter?
- sã fii un vultur sau un iepure?
5. Încheie cu o alegere care poate fi îndeplinitã
imediat, de exemplu: „Ai prefera urmãtoarea orã
sã fie geografia sau matematica?”.

A experimenta ºi a verbaliza dreptul
de a vota
A forma stima pentru diversitate;
deprinderile de luare a deciziei,
comunicare
20-26 persoane

15 minute

De la 9 ani

EVALUARE

1. Pregãteºte o listã cu opþiuni de
tipul celor sugerate.
2. Formuleazã propoziþiile încât sã
le oferi participanþilor douã opþiuni
(de exemplu, „Ai prefera sã mãnânci
mere sau portocale?”).
3. Convenþional, fixeazã un perete
pentru „mere” ºi altul opus pentru
„portocale”. Roagã elevii sã se
deplaseze spre peretele care
simbolizeazã alegerea lor.
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ªtiai cã atunci când mergeai spre
vreun perete, de fapt votai?
- Þi-a plãcut sã arãþi ce preferinþe
ai?- Este bine sã nu fii de acord?
(Puteþi discuta despre dreptul de a
nu fi de acord).
- Dreptul de a vota þi-a dat putere
sã faci schimbãri în clasã?
- Ce schimbãri pot face alegãtorii
în þara noastrã?
- Au oamenii din þara noastrã
dreptul de a vota?
- Au oamenii din toate þãrile acest
drept?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Eu am dreptul ºi responsabilitatea de a vota

Simularea Non-votãrii
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

Educaþie electoralã

2. Oferã drepturi de alegãtor doar unui grup.
3. Desfãºoarã votarea în legãturã cu un eveniment concret, cum ar fi activitãþile în timpul liber
sau bancul zilei, permiþând doar unui grup sã
decidã pentru întreaga clasã.
4. Pãstreazã decizia.
5. Dacã este posibil, mai târziu schimbã rolul
grupurilor ºi efectueazã o altã votare.

A experimenta drepturile alegãtorului ºi discriminarea electoralã; A
forma o gândire civicã ºi deprinderi
de luare a deciziei; A cunoaºte instituþiile ºi problemele sociale.
20-26 persoane

EVALUARE

10-30 minute

De la 15 ani
1. Fãrã comentarii, împarte clasa în
douã grupuri într-un mod non-discriminatoriu, de exemplu, dupã zilele
de naºtere.
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- Cum te-ai simþit atunci când nu
aveai dreptul sã votezi?
- Cum te-ai simþit atunci când aveai
dreptul de a vota?
- ªtiþi cã existau grupuri de oameni
care nu aveau dreptul sã voteze?
- Cum credeþi, cine au fost acei
oameni?
- Cum credeþi cã se simþeau?
- Credeþi cã era corect aºa?
- Pot astãzi sã voteze toþi în lumea
întreagã?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Eu am dreptul ºi responsabilitatea de a vota

Analiza caricaturilor
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

Educaþie electoralã
DESFÃªURAREA

A analiza caricaturile electorale care
reprezintã apatia pentru a examina
valoarea votãrii Formarea responsabilitãþii individuale ºi a deprinderilor
de gândire civicã, luare a deciziei

21-27 persoane

30-45 minute
EVALUARE

VÎRSTA

MATERIALE

De la 14 ani
Copii ale caricaturilor electorale ºi
ale formularelor de analizã a caricaturilor pentru fiecare participant sau
grup, pixuri sau creioane
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1. Împarte grupul în echipe a câte
trei persoane.
2. Decide ce caricaturã va examina
fiecare grup.
3. Oferã-le participanþilor timp sã
completeze formularele de analizã.
4. Dacã dispui de timp, roagã
participanþii sã facã schimb de
caricaturi ºi sã completeze formularul pentru altele.
5. Când formularele au fost
completate, propune-le participanþilor
sã le analizeze în grupul mare.
- Din ce motive alegãtorii din þara
noastrã sunt apatici?
- Pot caricaturile electorale sã ajute
la soluþionarea problemei?
- Care este scopul caricaturilor?
- Analiza caricaturilor te-a fãcut mai
conºtient de apatia electoralã?
- Care sunt responsabilitãþile
cetãþenilor într-un stat democratic?
- Ce se poate întâmpla cu democraþia atunci când cetãþenii nu sunt
responsabili? S-a întâmplat aceasta
vreodatã?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Fiºa „Caricaturi electorale“

1

2

3
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Capitolul III

Învãþãm participarea

Fiºa „Analiza caricaturilor electorale“
Caricaturile sunt o modalitate de exprimare a
opiniei. Caricaturile au fost utilizate în publicaþii
pe parcursul a sute de ani. Primele caricaturi
erau utilizate pentru informarea celor care nu
puteau citi.

Caricaturile folosesc anumite tehnici pentru a
promova mesajul lor. Verificã tehnicile pe care
le include caricatura ta:
1 2 3
Caricatura – schimbarea sau
schimonosirea trãsãturilor unei
persoane, dar care, totodatã sã
fie posibil de recunoscut

Caricaturile au unele caracteristici. Verificã
caracteristicile caricaturii tale:

Exagerarea – supraevidenþierea
unui eveniment sau situaþii

1 2 3
Prezintã o problemã, nu o soluþie

Stereotipizarea – arãtarea tuturor
persoanelor dintr-un anumit grup
ca acþionând la fel

Abordeazã o singurã problemã
Conþine desene cu oameni

Simboluri – folosirea unui semn
sau obiect pentru a desemna ceva

Foloseºte exagerarea pentru a
demonstra un punct de vedere

Satira – folosirea inteligenþei ºi a
ridicolului pentru a râde de ceva
ce pare a fi greºit

Aratã instituþii, aºa ca guvernul
etc.

Etichetarea – folosirea cuvintelor
scrise pentru a identifica date ºi cauze
1 2 3

Care este problema în aceastã caricaturã?
Pe cine sau ce reprezintã personajele?
Este folosit vreun simbol pentru a adãuga sensuri? Care?
Este folositã vreo tehnicã pentru a adãuga sensuri? Care?
Este vreun titlu? Ce sens îi imprimã caricaturii?
Este caricatura veselã? Ce o face aºa?
Cum crezi, care este opinia caricaturistului asupra acestei probleme?
Eºti de acord cu opinia exprimatã în caricaturã? Explicã de ce?
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Eu studiez candidaþii ºi problemele

Trei schimbãri
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

Educaþie electoralã

2. Împarte participanþii în perechi, unul în faþa
celuilalt. Toate echipele vor juca simultan.
3. Spune-le participanþilor sã priveascã cu atenþie
unul la celãlalt.
4. Când vei spune „Trei schimbãri!”, participanþii
trebuie sã se întoarcã spate la spate ºi sã
efectueze trei schimbãri în înfãþiºarea lor: sã-ºi
schimbe coafura, sã-ºi dezlege ºireturile, sã-ºi
punã maioul în pantaloni etc.
5. Când toþi participanþii au fãcut schimbãrile,
spune-le sã se întoarcã cu faþa unul spre celãlalt.
6. Roagã participanþii sã gãseascã schimbãrile
care s-au produs în înfãþiºarea partenerului.
7. Procedura poate fi repetatã de câteva ori,
schimbând partenerii la întâmplare.

A examina cu atenþie persoanele din
jur pentru perfecþionarea deprinderilor de primire a informaþiei; A forma
gândirea deschisã, responsabilitatea
individualã, autodisciplina, deprinderile de comunicare.
20-26 persoane

15 minute

De la 10 ani

EVALUARE

1. Spune-le participanþilor: „Probabil
cã vi s-a întâmplat vreo datã sã
uitaþi banii sau cartea într-o camerã
în care staþi foarte des. Când s-a
întâmplat, probabil cã v-aþi uitat în
jur mult mai grijuliu decât vã uitaþi
de obicei. Când avem nevoie, putem
examina o persoanã sau un lucru
foarte atent. În aceastã activitate
vom practica cum sã facem observaþii cu atenþie”.
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- Þi-ai îmbunãtãþit capacitatea de
a observa altã persoanã?
- Crezi cã ar trebui sã observãm
cu atenþie o persoanã care doreºte
sã devinã liderul nostru? De ce?
- Cum putem noi observa sau afla
informaþii despre o persoanã care
doreºte sã devinã liderul nostru?
- Ce informaþie trebuie sã cunoaºtem despre o persoanã care
doreºte sã devinã liderul nostru?
- Cine doreºte sã devinã liderul
nostru acum?
- Ce informaþii aveþi voi despre el/
ei? Cum aþi putea afla mai multe?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Eu studiez candidaþii ºi problemele

Cine-i liderul?
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

Educaþie electoralã

2. Aranjeazã participanþii într-un cerc.
3. Roagã un participant sã iasã din salã.
4. Împreunã cu cei rãmaºi, alege un lider.
5. Spune-i liderului cã va avea de fãcut diferite
miºcãri: sã ridice mâinile, sã batã din picioare, sã
clatine din cap, sã dea din ochi etc. Toþi ceilalþi
participanþi vor trebui sã urmeze acþiunile liderului.
6. Cheamã participantul de dupã uºã înapoi în
salã ºi spune-i sã stea în mijlocul cercului, sã
urmãreascã alþi participanþi ºi sã încerce sã
identifice liderul.
7. Când liderul a fost descoperit, el iese din salã
ºi activitatea continuã cu alegerea unui lider nou.

A identifica liderii care ne dirijeazã
ºi ne conduc; A dezvolta deprinderile de luare a deciziei, cooperare, comunicare.
20-26 persoane

10-15 minute

De la 11 ani

EVALUARE

1. Spune-le participanþilor: „Înainte ca
eu sã devin formator/profesor, am
studiat la colegiu/universitate pentru
a putea dirija procesul vostru de
învãþare. Într-o societate democraticã,
liderii studiazã problemele þãrii pentru
ca aceastã informaþie sã-i ajute sã
dirijeze populaþia în rezolvarea lor. În
activitatea ce urmeazã un lider ne va
conduce”.
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- Ce a fãcut liderul în acest joc?
- Ce fac liderii din comunitatea,
judeþul, statul nostru?
- Poþi numi câþiva lideri în casa,
ºcoala sau comunitatea noastrã?
- Ai fost vreo datã lider?
- Ai urmat vreo datã un lider?
- Existã unele modalitãþi anumite
în care liderii ar trebui sã acþioneze?
- În alegerile urmãtoare cine doreºte
sã devinã lider?
- Ce ºtii despre el/ei?
- Cum vei decide pentru cine sã
votezi?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Eu studiez candidaþii ºi problemele

Douã buletine
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

Educaþie electoralã

MATERIALE

A experimenta votarea cu ºi fãrã
informaþii adecvate; A forma gândirea deschisã, responsabilitatea individualã, deprinderile de luare a deciziei.

DESFÃªURAREA

20-26 persoane

5-10 minute
EVALUARE

VÎRSTA

De la 12 ani

Copii ale fiºei „Douã buletine” (câte
un buletin A ºi B pentru fiecare
participant), pixuri sau creioane
1. Fãrã nici o instrucþiune, împartele participanþilor buletinul A ºi
roagã-i sã voteze.
2. Afiºeazã rezultatele pe tablã.
3. Împarte-le participanþilor buletinul
B ºi roagã-i sã voteze din nou.
Împreunã calculaþi rezultatele.
- Ce diferenþã este între buletinul A
ºi buletinul B?
- Þi-ai schimbat votul de îndatã ce
ai avut informaþia din buletinul B?
- De ce este important sã aduni
informaþie înainte de a vota?
- De unde putem obþine informaþii
înainte de a vota?

Fiºa „Douã buletine”
Buletinul B

Buletinul A

Voteazã aºa

Voteazã aºa
Da Nu

Da Nu

1. ªcoalã

1. ªcoala va fi anul împrejur

2. Recreaþie

2. Recreaþia va fi înlocuitã cu
20 de aºezãri

3. Îngheþatã

3. Îngheþata se va servi doar
cu aromã de usturoi

4. Temã pentru acasã

4. Temã pentru acasã nu va fi
în week-end

5. Televizor

5. Vor fi televizoare în ºcoli, dar
se va difuza numai publicitate
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Eu studiez candidaþii ºi problemele

Pãlãria preºedintelui
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

preºedinte ºi explicã toate cuvintele care le-ar
putea fi necunoscute.
4. Ajutã participanþii sã se împartã în grupuri a
câte trei.
5. Oferã fiecãrui grup câte un set de fiºe.
6. Roagã grupurile sã discute conþinutul fiecãrei
fiºe, sã decidã cãrei pãlãrii i se potriveºte fiecare
activitate ºi sã plaseze fiºele în cutia respectivã.
7. Când toate fiºele sunt în cutii, invitã câte un
participant sã stea în dreptul fiecãrei cutii, sã scoatã
câteva fiºe din ele ºi sã le citeascã întregului grup.
8. Lasã participanþii sã discute dacã ei cred cã
activitatea cititã corespunde „pãlãriei”.

Educaþie electoralã
A examina activitatea preºedintelui pentru a discuta caracteristicile pe care ar
trebui sã le aibã un candidat prezidenþial; A forma gândirea civicã; deprinderile de luare a deciziei, comunicare,
cooperare; A cunoaºte instituþiile.
20-26 persoane

20 minute
EVALUARE

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

De la 15 ani

Copii ale fiecãrei pãlãrii din fiºa
„Pãlãria preºedintelui”, foarfece, clei,
cinci cutii, copii ale fiºei „Lucrul preºedintelui”
1. Taie modelele de pãlãrii ºi lipeºte
fiecare pãlãrie pe o cutie deschisã.
2. Copie ºi taie câte un set de fiºe
„Lucrul preºedintelui” pentru fiecare
grup din trei persoane.
3. Discutã cu participanþii despre
împuternicirile ºi îndatoririle unui
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- Care pãlãrie ai dori s-o porþi? De
ce?
- Care pãlãrie n-ai dori s-o porþi?
De ce?
- Cum învaþã un preºedinte sã facã
toate aceste lucruri?
- Cum ar putea fiecare din noi sã
se pregãteascã pentru a deveni
preºedinte?
- Crezi cã actualii candidaþi sunt
destul de pregãtiþi pentru a exercita
funcþia de preºedinte?
- Care candidat crezi cã este cel
mai pregãtit?
- Dacã nu ºtii, cum ai putea afla?
- Ce experienþã crezi cã ar trebui
sã aibã un candidat prezidenþial?
- Ce caracteristici crezi cã ar trebui
sã aibã un candidat prezidenþial?

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Fiºa „Pãlãria preºedintelui“
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Fiºa „Lucrul preºedintelui”
Conduce un partid politic

Þine conferinþe de presã

Susþine alþi membri ai partidului

Efectueazã vizite oficiale în alte þãri

Ajutã la soluþionarea problemelor dintre alte
naþiuni

Felicitã cetãþenii în noaptea de anul nou

Pregãteºte bugetul

Duce tratative

Previne pericolele naþionale

Primeºte oficialitãþi guvernamentale

Scuteºte criminalii de pedeapsã

Organizeazã ceremonii ºi dineuri pentru
oficialitãþile strãine

Emite legi

Decerneazã medalii

Apãrã þara în timp de rãzboi

Merge la întruniri internaþionale

Þine þara în putere în timpul pãcii

Acrediteazã ambasadori

Fiºa „Rãspunsuri”
ªef de partid
1. Conduce un partid politic
2. Susþine alþi membri ai partidului

4. Previne pericolele naþionale
5. Scuteºte criminalii de pedeapsã
Comandant al forþelor armate
1. Apãrã þara în timp de rãzboi
2. Þine þara în putere în timpul pãcii

ªef diplomat
3. Merge la întruniri internaþionale
4. Duce tratative
5. Ajutã la soluþionarea problemelor dintre alte naþiuni
6. Acrediteazã ambasadori

ªef de stat
1. Organizeazã ceremonii ºi dineuri pentru oficialitãþile strãine
2. Felicitã cetãþenii în noaptea de anul nou
3. Þine conferinþe de presã
4. Decerneazã medalii
5. Efectueazã vizite oficiale în alte þãri

ªef executiv
1. Emite legi
2. Pregãteºte bugetul
3. Primeºte oficialitãþi guvernamentale
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Eu continui sã fac diferenþã

Promisiuni de îndeplinit
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

Educaþie electoralã
A urmãri promisiunile pe care le-au
fãcut candidaþii; A implica participanþii în procesele ce au loc în societate; A dezvolta gândirea civicã,
autodisciplina, rãbdarea, deprinderile de luare a deciziei.

DESFÃªURAREA

20-26 persoane

15 minute pentru instrucþiuni,
câteva luni pentru continuare

De la 16 ani
EVALUARE
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Copii ale fiºei „Promisiuni de îndeplinit” pentru fiecare participant sau
grup
1. Instruieºte participanþii sã gãseascã promisiunile candidaþilor
învingãtori la ultimele alegeri,
examinând ziare, reviste, anunþuri
sau urmãrind TV.
2. Pentru aceastã activitate participanþii se pot grupa în echipe de 2-3
persoane.
3. Roagã-i sã enumere promisiunile
candidaþilor ºi sã facã niºte preziceri
în ºirul potrivit din fiºã.
4. Pãstreazã fiºele pentru câteva luni,
iar apoi împarte-le participanþilor
pentru a completa ultimul ºir.
- Candidaþii învingãtori ºi-au îndeplinit toate aceste promisiuni?
- Cum credeþi, candidaþii au fost sinceri
atunci când au fãcut aceste promisiuni?
- De ce poate fi dificil sã þii promisiunile din timpul campaniei?

Capitolul III
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Fiºa „Promisiuni de îndeplinit”
Candidatul......................................
A PROMIS

PREZICERI
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
Eu prezic cã el/ea
.....................................
aceastã promisiune
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REZULTATE

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Puterea de decizie
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

Educaþie electoralã

3. Roagã-i sã se gândeascã la o listã cu scopuri
pe care ar dori sã le îndeplineascã dacã vor fi
aleºi. Scopurile trebuie sã includã teme care sunt
legate de drepturile tinerilor din comunitatea/
regiunea lor, de exemplu, educaþie pentru toþi,
dreptul la joacã ºi asigurarea sãnãtãþii.
4. Desfãºuraþi o campanie electoralã ºi alegeþi
un partid. Pot fi folosite diferite modalitãþi de
alegere, de exemplu sistemul de votare închisã
sau secretã sau prin ridicarea mâinii.
5. Discutaþi cu grupul modul de funcþionare al
sistemului electoral.

A experimenta procesele de exprimare a opiniilor ºi luare a deciziilor;
A conºtientiza importanþa sistemelor
electorale.
20-26 persoane

45 minute
EVALUARE

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

De la 15 ani

1. Împarte participanþii în grupuri
de 4-6 persoane.
2. Explicã fiecãrui grup cã sarcina
lui este sã formeze un nou bloc
electoral.
ALTERNATIVA
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- Cum pot fi implicaþi tinerii în procesele electorale ºi de informare a
factorilor de decizie despre problemele lor?
- Cum au fost luate deciziile în
fiecare grup?
- Cum afecteazã diferite modalitãþi
de votare rezultatele alegerilor?
Activitatea poate fi folositã în scopul
alegerii unui consiliu al clasei/ºcolii/
comunei

Capitolul III

Învãþãm participarea

Ce este participarea tinerilor
la procesul de luare a deciziilor?
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

Participare

DESFÃªURAREA

A facilita înþelegerea noþiunilor
„participare”, „tineri”, „procese”,
„luare de decizii”

20-26 persoane

20-25 minute

1. Împarte participanþii în echipe
de 4-5 persoane.
2. Roagã fiecare grup sã discute
urmãtoarele subiecte:
- Ce este participarea?
- Ce înþelegem prin „tineri”?
- În ce procese se pot implica tinerii?
- Ce înseamnã luare de decizii, ce
decizii pot lua tinerii?
3. Roagã participanþii sã prezinte
rezultatele lucrului grupului lor.

EVALUARE

Discutaþi în grupul mare aceste
rezultate, notând toate ideile pe o
coalã de hârtie sau pe tablã.

ALTERNATIVA

Dacã formezi patru grupuri, fiecare
din ele poate discuta o singurã
întrebare.

De la 15 ani

Foi, pixuri, carioca ºi o coalã mare
de hârtie sau cretã ºi tablã
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Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Problemele participãrii
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

Participare

A identifica obstacolele în calea
participãrii tinerilor la diferite niveluri

20-26 persoane

25 minute

EVALUARE

De la 15 ani

Foi, pixuri
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Împarte participanþii în patru echipe.
Fiecare echipã va discuta unul din
patru subiecte:
- De ce tinerii nu participã în familie?
- De ce tinerii nu participã în ºcoalã?
- De ce tinerii nu participã la nivel
local?
- De ce tinerii nu participã la nivel
naþional?

Poþi folosi urmãtoarele întrebãri:
- Care sunt obstacolele în participarea tinerilor care se observã la
fiecare niveluri?
- Adulþii creeazã condiþii pentru ca
tinerii sã participe?
- Ce pot face tinerii/adulþii pentru
ca tinerii sã participe?

Capitolul III

Învãþãm participarea

Participarea prin educaþie
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

DESFÃªURAREA

Roagã fiecare subgrup sã elaboreze un plan
pentru a îmbunãtãþi predarea/învãþarea drepturilor ºi a responsabilitãþilor în ºcolile lor.
3. Celãlalt grup va reprezenta inspectorii drepturilor ºi responsabilitãþilor. Acest grup, la fel, se
va împãrþi în 3-4 subgrupuri mai mici, reprezentând grupuri diferite de inspectori. Roagã
fiecare echipã de inspectori sã elaboreze criterii
de evaluare ale planurilor ºcolare de predare/
învãþare a drepturilor ºi responsabilitãþilor.
4. Oferã-le grupurilor timp suficient pentru
elaborarea planurilor/criteriilor. Roagã grupurile
de elevi sã-ºi prezinte planurile. Încurajeazã
inspectorii sã punã cât mai multe întrebãri.

Participare
A ajuta participanþii sã reflecteze
asupra felului în care tinerii pot învãþa
sã aibã un comportament responsabil, þinând cont de drepturile celorlalþi
20-26 persoane

20-30 minute

De la 15 ani
1. Divizeazã participanþii în 2 grupuri. Primul grup va juca rolul elevilor care au fost rugaþi sã vinã cu
recomandãri pentru îmbunãtãþirea
situaþiei în ºcoli.
2. Acest grup se mai împarte în 3-4
grupuri mai mici, reprezentând
grupuri de elevi din diferite ºcoli.

EVALUARE

ALTERNATIVA
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Încheie activitatea cu o discuþie în
grupul mare. Pe parcursul discuþiei
participanþii nu mai joacã rolurile
de elevi sau inspectori. Cum vãd ei
cãile de îmbunãtãþire a educaþiei
în domeniul drepturilor copilului?

Activitatea poate fi simplificatã
pentru participanþii mai mici,
desfãºurând doar pasul 2.

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

Planificarea timpului liber
TEMA

OBIECTIVE

MÃRIMEA
GRUPULUI

TIMP

VÎRSTA

MATERIALE

DESFÃªURAREA

un ºir de activitãþi care ar fi potrivite pentru tineri
în cadrul centrului. Roagã-i sã facã o listã cu
echipamentul necesar. Mai apoi roagã-i sã planifice
niºte activitãþi pentru ei (adulþii) în cadrul centrului.
A sublinia percepþiile diferite pe care
3. Celãlalt grup va juca rolul tinerilor din
tinerii ºi adulþii le pot avea unii
comunitate. Mai întâi roagã-i sã facã o listã de
despre alþii. Aceastã activitate va
activitãþi care ar fi potrivite pentru adulþi în cadrul
contribui la dezvoltarea atmosferei
centrului ºi o listã cu echipamentul necesar. Apoi
de lucru în echipã/în grup, ca parte
roagã-i sã planifice un ºir de activitãþi pentru ei
a dreptului la asociere.
(tinerii) în cadrul centrului.
participanþii vor fi divizaþi în 2 grupuri 4. Propune ambelor grupuri sã prezinte ideile
lor. Mai întâi listele de activitãþi ºi echipamente
pentru tineri, apoi – pentru adulþi.
5. Dupã ce ideile au fost prezentate, împarte
30-45 minute
participanþii în grupuri mixte, mai mici, în care
sã fie prezenþi ºi „tinerii”, ºi „adulþii”. Fiecare
grup va trebui sã decidã asupra prioritãþilor
De la 15 ani
pentru noul centru.
Participare

Foi, pixuri

EVALUARE

1. Anunþã grupul cã acþiunea se va
desfãºura imaginar într-un loc unde
se organizeazã întrunirile comunitãþii.
Ei vor trebui sã planifice activitatea
unui nou centru comunitar de
agrement. Împreunã cu grupul poþi
aranja camera într-un mod anumit
ºi sã vã gândiþi în ce mod ºi de cãtre
cine va fi moderatã discuþia finalã
2. Divizeazã participanþii în 2 grupuri. Un grup va juca rolul adulþilor
din comunitate. Roagã-i sã planifice
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Acest exerciþiu poate demonstra cum,
adesea, tinerii sunt excluºi de la
luarea deciziilor care îi afecteazã.
Discutaþi activitatea. Foloseºte
urmãtoarele întrebãri:
- Au existat asemãnãri sau deosebiri
majore dintre viziunile „adulþilor” ºi
ale „tinerilor”?
- Au fost luate deciziile asupra
prioritãþilor? În ce mod?
- Roagã reprezentanþii grupului de
„tineri” sã aducã exemple de situaþii
din timpul activitãþii în care ei, ca
tineri, nu au fost consultaþi în privinþa deciziilor fãcute ºi în care
situaþii ei au fost consultaþi?

93 de lucruri pe care le poþi
face pentru comunitatea ta
De unul singur sau împreunã
cu prietenii poþi ...
1. Sã scrii un articol (un eseu)
despre cum ai vrea sã arate
comunitatea ta peste 10 ani.
2. Sã ridici de jos o hârtie în
fiecare zi timp de o lunã.
3. Sã citeºti o carte despre
istoria localitãþii tale.
4. Sã vizitezi un loc de culturã.
5. Sã citeºti în biblioteca din
localitate o datã pe lunã.
6. Sã culegi o istorie importantã
care a avut loc în localitatea
ta, dar nu a fost elucidatã în
mass-media localã ºi trimite o
scrisoare despre aceasta redactorilor ziarelor, posturilor de
radio ºi TV locale.
7. Sã faci o mapã în care sã
aduni articole tãiate din ziare
cu probleme comunitare pe care
ai dori sã le abordezi.
8. Sã te plimbi pânã în cealaltã
parte a oraºului pentru a o
cunoaºte.
9. Sã-i duci ceva de mâncare
unui vecin sãrac.
10. Sã practici cel puþin un gest
drãguþ pe zi.

11. Sã faci cunoºtinþã cu cineva
din localitatea ta pe care nu-l
cunoºti.
12. Sã fii mentor pentru cineva
– învaþã-l niºte deprinderi care
îl vor ajuta în viaþã sau la lucru.
13. Sã citeºti în fiecare duminicã
paginile de opinie ºi editorialele
din ziarul tãu.
14. Sã faci o donaþie de caritate
în fiecare an.
15. Sã mergi la o întâlnire a consiliului ºcolar sau orãºenesc
doar pentru a asculta.
16. Sã te abonezi la ziarul local.
17. Sã-þi faci abonament la bibliotecã ºi sã-l foloseºti.
18. Sã faci o listã cu 10 lucruri
pe care ai vrea sã le schimbi
în comunitatea ta ºi s-o trimiþi
primarului ºi membrilor consiliului local. Sã revii cu un sunet
pentru a vedea cum puteþi lucra
împreunã asupra acestei liste.
19. Sã ajuþi la organizarea unui
eveniment anti-alcool sau antidrog pentru tineri.
20. Sã citeºti o carte despre
comunitate ºi probleme sociale.
21. Sã suni sau sã vizitezi un
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ONG din apropiere pentru a
întreba cum ai putea fi voluntar.
22. Sã înveþi cum sã acorzi
primul ajutor.
23. Sã cunoºti unul dintre oficialii
locali aleºi.
24. Sã studiezi o limbã strãinã
la cursuri.
25. Sã-þi rezervezi cel puþin o orã
pe sãptãmânã pentru a face lucru
comunitar (în folosul comunitãþii).
26. Sã gãseºti pe cineva care
face lucruri bune pentru comunitate (un membru al consiliului
local, un profesor, un voluntar
etc.) ºi sã-i adresezi o scrisoare
de mulþumire.
27. Sã conduci un copil vecin
la bibliotecã ºi sã-i organizezi
un tur al localului.
28. Sã-þi iei angajamentul sã
cunoºti trei oameni din grupuri
etnice diferite de al tãu.
29. Sã afli numele fiecãrui copil
din blocul tãu.
30. Sã devii voluntar într-o
comunitate sau o organizaþie care
promoveazã drepturile omului
31. Sã susþii evenimentele comunitare publice care abordeazã

Ghidul participãrii copiilor ºi tinerilor

problemele drepturilor omului,
care adunã fonduri, contribuie
la sensibilizarea opiniei publice
care demonstreazã solidaritate
cu cei oprimaþi ºi promoveazã
acþiuni efectuate de cãtre oficiali.
32. Sã te alãturi unui grup muzical care cântã la asemenea
evenimente.
33. Sã iei parte sau sã organizezi
demonstraþii publice.
34. Sã scrii articole pentru sau
sã publici un buletin informativ.

46. Sã stabileºti legãturi comunitare prin vizitarea ºi asistenþa
persoanelor în vârstã.
47. Sã stabileºti un grup de
ajutorare ºi susþinere pentru a
lucra cu tinerii care au dificultãþi
în învãþare.
48. Sã documentezi proiectele
în rapoarte.
49. Sã organizezi conferinþe ºi
alegeri pentru organizaþiile de
tineret.
50. Sã vorbeºti în public.

35. Sã lansezi un proiect comunitar împreunã cu tinerii cu disabilitãþi.

51. Sã colectezi fonduri.

36. Sã produci lucrãri de artã
pentru expoziþii.

52. Sã organizezi o petrecere
pentru a-i cunoaºte pe toþi cei
care locuiesc în blocul / cartierul tãu.

37. Sã le transmiþi ºi altora
deprinderile ºi cunoºtinþele tale
despre drepturi.
38. Sã faci schimb de experienþã
cu alþii.
39. Sã participi la seminare ºi
conferinþe pentru a-þi forma noi
abilitãþi ºi a întâlni oameni noi.
40. Sã faci lobby ºi adreseazãle politicienilor scrisori.
41. Sã organizezi expoziþii.

53. Sã vã adunaþi împreunã
pentru a face un brainstorming
cu o listã de proiecte comunitare. Apoi sã alegeþi trei idei
pentru a lucra asupra lor.
54. Sã formezi un comitet pentru
spaþii verzi pentru a sugera
unde sã fie create parcuri ºi
spaþii deschise.
55. Sã recrutezi câþiva adulþi
pentru a ajuta copiii din cartier
(care nu merg la ºcoalã) sã
înveþe a citi.

58. Sã organizezi o zi a plantãrii
pomilor ºi florilor.
59. Sã întrebi cel puþin o
persoanã pe zi ce pãrere are
despre problemele comunitãþii
ºi ce probleme ar dori ea sã
vadã schimbate/rezolvate.
60. Sã vã grupaþi ºi sã faceþi
rândul pentru a acorda servicii
cel puþin o datã pe sãptãmânã
familiilor cu un singur pãrinte.
61. Sã planificaþi ºi sã faceþi
designul unei zone comune din
localitate pentru a o amenaja ca
teren de joc sau piaþã publicã.
62. Sã gãseºti cel puþin alte douã
persoane pentru a desfãºura o
zi a curãþeniei/reparaþiei în
ºcoalã.
63. Sã începeþi un proiect istoric
în cadrul cãruia elevii sã
intervieveze adulþii / bãtrânii
despre experienþele lor.
64. Sã înfiinþezi sau sã te alãturi
unei asociaþii.
65. Sã creezi o grãdinã comunitarã.
66. Sã iniþiezi ºi sã contribui la
un proiect local de artã.
67. Sã organizezi o zi a curãþirii
izvorului sau râului.

42. Sã elaborezi postere.
43. Sã dai interviuri în presã.
44. Sã produci, sã organizezi ºi
sã participi la programele radio.
45. Sã te joci cu un grup de
copii din ºcoala-internat timp de
o orã în fiecare sãptãmânã.

56. Sã iniþiezi un grup pentru a
vã întâlni o datã pe lunã ºi a
discuta despre problemele
comunitãþii.
57. Sã gãseºti un lot liber, sã afli
cine este proprietarul ºi sã-i ceri
permisiunea sã-l cureþi ºi sã-l
plantezi.
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68. Sã deschizi un grup de
muzicã sau de artã pentru copii.
69. Sã înfiinþezi un centru de studii
unde copiii sã-ºi facã temele de
acasã ºi sã fii tutorele lui.
70. Sã construieºti o casã a
umanitãþii.

Capitolul III

În familie puteþi ...
71. Sã luaþi masa toþi împreunã
cel puþin o datã pe zi – folosiþi
ocazia de a discuta despre
problemele comunitãþii.
72. Sã participaþi la realizarea
funcþiilor ºcolii.
73. Sã gãzduiþi un elev din altã
localitate pentru o sãptãmânã.
74. Sã mergeþi împreunã pentru
a duce mâncare la un azil
pentru sãraci/bãtrâni.

Învãþãm participarea

79. Sã petreceþi o zi ca turiºti în
propria localitate.

87. Sã duceþi mâncare la un azil
de persoane fãrã loc de trai.

80. Sã greblaþi ºi sã strângeþi
frunzele la un bãtrân sau un
vecin cu disabilitãþi.

88. Sã organizezi un grup de
discuþii pentru a explora cum
compania / întreprinderea /
uzina voastrã ºi angajaþii ei pot
deveni mai implicaþi în soluþionarea problemelor comunitare.

81. Sã vã informaþi ºi sã-i informaþi ºi pe alþii (familii, prieteni,
cunoºtinþe) despre drepturile
omului.
82. Sã colectaþi informaþii la
tema drepturile omului din ziare
ºi reviste.
La locul tãu de muncã poþi ...

75. Sã faceþi regulã în dulapuri
ºi sã duceþi lucrurile vechi la o
fundaþie de caritate.

83. Sã amenajezi o cutie pentru
maculaturã.

89. Sã-þi încurajezi colegii sã
înceapã un program de donaþii.
90. Sã organizezi un comitet
alcãtuit din lideri de afaceri
responsabil de dezvoltarea
modalitãþilor pentru ca sectorul
de afaceri sã devinã mai implicat
în dezvoltarea comunitarã.

84. Sã te alãturi unei asociaþii
civice ºi sã recrutezi doi colegi
de serviciu în calitate de membri.

91. Sã recrutezi oameni de afaceri
pentru un consiliu consultativ ca
sã ajute micul business sã se
dezvolte în zonele dezavantajate.

77. Sã vizionaþi un spectacol la
teatru.

85. Sã le spui colegilor tãi de
lucru despre un proiect din
localitatea ta.

92. Sã organizezi ziua anualã a
mersului la serviciu pe jos sau
cu bicicleta.

78. Sã faceþi voluntariat trei ore
pe sãptãmânã într-o ºcoalã, un
spital sau un centru de tineri.

86. Sã organizezi o cinã pentru
a discuta alegerile ºi problemele
locale.

93. Sã organizezi o livrare de
mâncare sau de haine colectate
de la colegii tãi de serviciu.

76. Sã citiþi cu voce tare
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului sau Convenþia cu
privire la Drepturile Copilului.
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Anexã

Cum se creeazã un consiliu
local al copiilor ºi tinerilor?
Etape ºi paºi în crearea unui CLCT

De azi înainte, în oraºe ºi
comune, adulþii nu vor mai
decide totul!
...ªi tinerii vor avea dreptul la
cuvânt!

Ce este consiliul local
al copiilor ºi tinerilor?
Prin sprijinirea unor consilii
locale ale copiilor ºi tinerilor
dorim sã le oferim acestora un
spaþiu de exprimare ºi de
promovare a propriilor aspiraþii,
un dialog cu lumea celor adulþi.
În acelaºi timp, se urmãreºte
crearea unui cadru care sã le
permitã atât autoritãþilor locale,
cât ºi educatorilor ºi grupurilor
civice locale sã intervinã eficient
în promovarea drepturilor
tinerei generaþii. Credem cã
asumarea valorilor cetãþeniei
democratice de cãtre adolescenþi este necesarã pentru a
consolida democraþia în Republica Moldova.
Consiliile locale ale copiilor ºi
tinerilor le permit sã-ºi exprime
pãrerile ºi sã-ºi realizeze
proiectele proprii. Acestea
funcþioneazã, în general, dupã
modelul consiliilor locale ale
adulþilor.

Proiectul de creare
a unui clct
Totul începe cu crearea grupului de iniþiativã, care se va
ocupa de mediatizarea proiectului ºi organizarea alegerilor ºi
activitãþii CLCT. Grupul de
iniþiativã poate fi format din
reprezentanþi ai elevilor, tinerilor, cadrelor didactice, lucrãtorilor primãriei, membrilor ONG
din localitate, pãrinþilor ºi din alte
persoane interesate în crearea
unui CLCT în localitatea lor. Este
important ca grupul de lucru sã
se întruneascã ºi sã discute în
cadrul ºedinþelor despre scopul
ºi necesitatea creãrii consiliului
ºi al despre rolul copiilor ºi
tinerilor în cadrul CLCT.
Pentru a oferi mai multe ºanse
viitorului consiliu, ar fi bine ca
proiectul de creare a lui sã fie
obiectul unor lungi reflecþii ºi
discuþii între membrii grupului de
iniþiativã ºi parteneri, sã vinã în
interacþiune cu principiile politicii
de tineret. Dacã tinerii au ales
sã realizeze acest proiect, este
preferabil ca mai multe asociaþii,
instituþii, organizaþii, grupuri sã
participe la elaborarea ºi la
realizarea lui. Aceasta este o
modalitate de a demonstra
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respect faþã de parteneri ºi un
atu pentru succesul consiliului.
Astfel, realizarea proiectului va
fi meritul întregii comunitãþi.
Un consiliu creat în grabã genereazã neînþelegeri care puteau
fi evitate dacã modalitãþile de
organizare ale lui ar fi fost
discutate din timp. Dacã copiii
ºi tinerii se adreseazã la Primãrie
cu cererea de colaborare, este
important ca proiectul consiliului
sã fie discutat cu ei. Autoritãþile
pot de asemenea consulta tinerii
cu privire la modalitãþile de
creare a unui consiliu.

Obiectivele ºi
modalitãþile de creare
a unui consiliu
Puteþi face apel la cele trei
obiective esenþiale:
1. stabilirea dialogului ºi a
parteneriatului între tineri ºi
factorii de decizie ai comunitãþii;
2. stabilirea unei modalitãþi de
exprimare a tinerilor;
3. realizarea unei schimbãri
împreunã cu ºi pentru tinerii din
comunitate.
În rezultat, dacã pornim de la
ideea cã dialogul cu tinerii este
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important, atunci trebuie sã
prevedem din timp suficiente
întrevederi între tineri ºi factorii
de decizie. Dacã se insistã
asupra opiniei tinerilor, trebuie
sã privilegiem mijloacele care
permit o exprimare realã a
acesteia.

Promovarea
ºi mediatizarea
acþiunii în comunitate
Coordonatorii locali vor explica
proiectul pãrinþilor, profesorilor,
administraþiei publice locale,
tinerilor – viitorii alegãtori, vor
împãrtãºi experienþa acumulatã
tuturor membrilor grupului de
iniþiativã.
Împreunã cu alte persoane
interesate din comunitate,
coordonatorii locali ºi grupul de
iniþiativã vor începe organizarea
campaniei electorale.

Campania electoralã ºi
alegerea membrilor
clct
Cum sunt organizate majoritatea Consiliilor Locale ale
Copiilor ºi Tinerilor?
Toþi elevii din clasele vizate (de
obicei V–XI) ºi cei care îndeplinesc condiþiile impuse de Legea
electoralã localã voteazã pentru
a-ºi alege reprezentanþii în
Consiliul Local al Copiilor ºi
Tinerilor. Alegerea este exprimatã în scris, pe buletine de vot,
respectând caracterul secret al
votului ºi procedura electoralã.
Durata mandatului pentru care
tinerii sunt aleºi în Consiliul
Local este stipulatã în Legea
electoralã adoptatã în comunitatea în care se desfãºoarã
alegerile.

Etape ºi paºi în crearea unui Consiliu Local al Copiilor ºi Tinerilor

În localitatea voastrã, ca ºi în
alte localitãþi din Republica
Moldova, voi de asemenea
aveþi dreptul la vot pentru a
alege propriul vostru Consiliu
Local al Copiilor ºi Tinerilor!

Cum se vor
organiza alegerile?
Pentru a începe campania
electoralã, trebuie sensibilizatã
opinia publicã, în special
candidaþii ºi alegãtorii.
Sensibilizarea candidaþilor
La orele de clasã sau la
întrunirile pe ºcoalã profesorii
pot explica elevilor rolul ºi modul
de funcþionare a CLCT. O altã
metodã este distribuirea afiºelor,
placatelor prin ºcoalã ºi plasarea
unui anunþ în ziarul ºcolii.
Sensibilizarea alegãtorilor
Alegãtorii se vor implica într-o
mãsurã mai mare în alegerile
consiliului local, dacã ºcoala are
o „culturã” a participãrii, adicã
elevii au deprinderi de a-ºi

alege ºi de a delega reprezentanþi din partea clasei care se
întrunesc pentru a îmbunãtãþi
situaþia în ºcoalã ºi, dacã în
fiecare clasã elevii se unesc
într-un consiliu al clasei, unde
pot sã-ºi expunã opiniile ºi sã-ºi
reprezinte colegii.
Pentru ca sensibilizarea alegãtorilor sã fie eficientã, va fi însoþitã
de susþinerea profesorilor care
trebuie sã fie atenþi la toate
iniþiativele care faciliteazã
exprimarea elevilor lor.
Cine se va ocupa de organizarea alegerilor?
În fiecare ºcoalã din comunitate
va fi creat un Birou Electoral,
responsabil de buna desfãºurare a alegerilor în cadrul
ºcolii. Birourile electorale îºi
desfãºoarã activitatea în ziua
alegerilor în cadrul fiecãrei secþii
de votare. Ele pregãtesc ºi
vegheazã desfãºurarea corectã
a alegerilor, fiind alcãtuite din
reprezentanþi ai elevilor asistaþi
de cadrele didactice.

Liceul/ºcoala ____________________ din ___________________
(localitatea)

Componenþa biroului electoral
Nr.

Nume ºi prenume

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Clasa/funcþia

Semnãtura
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Liceul/ºcoala __________________ din ___________________

LEGEA ELECT
ORALÃ
ELECTORALÃ
cu privire la constituirea Consiliului Local al Copiilor ºi Tinerilor
Capitolul I
Art.1. Consiliul Local al Copiilor ºi
Tinerilor (în continuare CLCT) se
alege prin vot universal, direct, egal,
secret ºi liber exprimat. Alegerile
se organizeazã în circumscripþii
electorale (instituþii de învãþãmânt)
prin vot exprimat pe baza listelor
nominale.
Art.2. Elevii, cetãþeni ai Republicii
Moldova, fãrã deosebire de
naþionalitate, rasã, religie, sex sau
alte diferenþe, îºi exercitã în mod
egal drepturile electorale.
Art.3. Au dreptul sã participe la
alegeri elevii din clasele a V-a –
a XI-a, iar de a fi aleºi – elevii
claselor a V-a – a X-a.
Art.4. Nu pot fi aleºi elevii care
au media la purtare sub 7 (ºapte)
sau care au corigenþe pe anul
ºcolar în curs.
Art.5. Candidaþii la funcþia de
consilier depun cereri la Comisia
Electoralã Localã. Numãrul de
locuri în consiliu este determinat,
în funcþie de numãrul de alegãtori
din ºcoli, respectând urmãtoarele
criterii:
norma de reprezentare este de
1 consilier de la 150 de alegãtori în municipii, 1 consilier de
la 100 de alegãtori în oraºe ºi
1 consilier de la 50 de alegãtori în sate;

Capitolul II
Art.6. Secþiile de votare se organizeazã în ºcoli.
Art.7. Listele electorale cuprind toþi
elevii cu drept de vot ºi se întocmesc
pe clase, separat pentru fiecare
ºcoalã/liceu, fiind autentificate prin
semnãturile directorului ºcolii ºi a
dirigintelui fiecãrei clase.
Art.8. Un alegãtor poate fi înscris
numai pe o singurã listã electoralã.
Art.9. Fiecare elev cu drept de vot
îºi poate verifica înscrierea pe lista
electoralã.
Art.10. Birourile electorale din circumscripþii organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea alegerilor
pentru desemnarea consilierilor.
Biroul electoral de circumscripþie este
alcãtuit din elevi, reprezentanþi ai
tuturor claselor, directorul adjunct
pentru educaþie ºi un profesor.
Art.11. Comisia Electoralã Centralã
organizeazã ºi dirijeazã alegerea
consilierilor ºi a primarului. Comisia
este constituitã din câte un elev,
reprezentant al fiecãrui birou electoral
de circumscripþie, un director adjunct
pentru educaþie, un reprezentant al
Primãriei ºi un reprezentant al comunitãþii (consilier adult, reprezentant al
unui ONG etc.).
Art.12. Comisia Electoralã Centralã
ºi birourile electorale de circumscripþii
au urmãtoarele atribuþii:

fiecare instituþie de învãþãmânt
poate desemna cel puþin un
consilier.

a. vegheazã întocmirea ºi afiºarea în
termen a listelor electorale ºi organizarea corectã a secþiilor de votare;

Comisia Electoralã localã stabileºte numãrul total de consilieri
care urmeazã sã fie aleºi ºi
numãrul de locuri ce revine
fiecãrei instituþii.

b. afiºeazã listele candidaþilor, organizeazã locul de expunere publicã
a manifestelor, programelor ºi afiºelor
candidaþilor, vegheazã desfãºurarea
corectã a campaniei electorale, numãrã voturile ºi valideazã rezultatul
alegerilor;
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c. primesc ºi soluþioneazã contestaþiile privind candidaturile ºi
desfãºurarea alegerilor în termen
de 24 de ore de la înregistrarea
lor; termenul de depunere a
contestaþiilor nu poate depãºi 48
de ore de la afiºarea rezultatelor.
Art.13. Comisia Electoralã Localã
stabileºte termenele de desfãºurare a campaniei electorale
pentru alegerea consilierilor ºi a
primarului.
Art.14. Dupã alegerea Consiliului
Local al Copiilor ºi Tinerilor,
acesta va alege dintre membrii
sãi un primar. Alegerea primarului se va efectua nu mai târziu
de 10 zile de la data alegerii
consiliului local.
Art. 15. Consiliul Local al Copiilor
ºi Tinerilor, precum ºi primarul ºi
viceprimarul sunt aleºi pentru un
termen de doi ani
Capitolul III
Art.16. Pentru funcþia de primar
se desemneazã candidatul care
a obþinut majoritatea simplã a
voturilor consilierilor.
Art.17. Dacã în primul tur nici un
candidat la funcþia de primar nu
obþine majoritatea simplã de
voturi, se va organiza al doilea
tur de scrutin pentru primii doi
candidaþi care au acumulat cele
mai multe voturi, iar alegerea
primarului se face prin majoritate
relativã de voturi.
Art.18. Rezultatul final al alegerilor se comunicã de cãtre
Comisia Electoralã Centralã întro ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local (al adulþilor) prezidatã de Primar.
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Reprezentanþii Birourilor Electorale din toate ºcolile comunitãþii
vor crea Comisia Electoralã
Localã, responsabilã de alegeri
în întreaga comunitate. Dacã în
comunitate existã numai o ºcoalã
atunci va fi creatã doar Comisia
Electoralã. Comisia Electoralã ºi
Birourile Electorale trebuie:
sã stabileascã durata campaniei electorale ºi sã monitorizeze desfãºurarea acesteia;
sã fixeze perioada de depunere a candidaturilor ºi data
limitã de înregistrare a candidaþilor;
sã stabileascã locuri de afiºaj
pentru campania electoralã;
sã organizeze întâlniri între
candidaþi ºi alegãtori;
sã întocmeascã ºi sã afiºeze
listele electorale;

sã fixeze data alegerilor;
sã pregãteascã materialele
necesare pentru procesul
votãrii: buletinele de vot pe
care sunt înscrise numãrul sau
denumirea ºcolii, numele
fiecãrui candidat ºi clasa din
care face parte; listele electorale cuprind toþi elevii cu
drept de vot dintr-o ºcoalã;
sã colaboreze cu autoritãþile
locale pentru amenajarea
locului alegerilor, obþinerea
cabinelor de votare, a urnelor
în care se vor depune buletinele de vot, ºtampilelor etc.;
sã desfãºoare alegerile CLCT;
sã contabilizeze ºi sã anunþe
rezultatele votãrii;

Legea Electoralã
Comisia Electoralã Localã
elaboreazã ºi aprobã Legea
electoralã, care urmeazã sã fie
pe larg popularizatã în rândurile
alegãtorilor.
Înaintarea candidaþilor
Toþi cei care doresc sã devinã
membri ai CLCT, îºi pot înainta
candidatura, conform prevederilor Legii electorale. Fiecare
candidat trebuie sã depunã la
Comisia Electoralã în termenii
stabiliþi o cerere de înscriere a
candidaturii, o listã cu 10 alegãtori care susþin candidatura
lui, un aviz din partea pãrinþilor
ºi altul din partea ºcolii.
Fiecare Biroul Electoral va trimite

sã completeze procesele
verbale în urma alegerilor.

CERERE DE ÎNSCRIERE A CANDID
ATUL
UI
CANDIDA
TULUI
PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL
AL COPIIL
OR ªI TINERIL
OR
COPIILOR
TINERILOR
din __________________
(localitatea)

Eu, subsemnatul(a), _______________________, domiciliat(ã) în __________________________,
(nume, prenume)

(adresa)

telefon ____________, elev(ã) în clasa a ___-a a ºcolii / liceului _____________ din ______________,
(localitatea)

doresc sã-mi înscriu candidatura pentru funcþia de consilier în Consiliul Local al Copiilor ºi
Tinerilor.
Mã angajez sã respect regulamentul campaniei electorale ºi sã îmi îndeplinesc atribuþiile care îmi
vor reveni ca membru al Consiliului conform statutului care va fi adoptat de Consiliu, în situaþia
în care voi fi ales.
Anexez lista celor 10 colegi care îmi susþin candidatura, programul pe care îl propun în
argumentarea candidaturii mele ºi acordul conducerii ºcolii ºi al pãrinþilor în legãturã cu prezentarea
mea la alegeri.
Data _______________

Semnãtura ___________________
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LIST
A ALEGÃT
ORIL
OR CARE SUSÞIN
LISTA
ALEGÃTORIL
ORILOR
CANDID
ATURA LLUI
UI ____________________________________
CANDIDA
(Nume, prenume)

elev(ã) în clasa a _____-a a ºcolii/liceului _________________________________,
pentru funcþia de consilier în Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor din _________________________
(localitatea)

Nr. Nume, prenume
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adresa de la domiciliu

ªcoala/liceul

Semnãtura

Subsemnaþii susþinem candidatura lui _________________la alegerile pentru funcþia de consilier în
(nume, prenume)

Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor din _____________________________
(localitatea)

Data_______________

Liceul / ºcoala _____________________ din _____________________
(localitatea)

LIST
A CANDID
AÞIL
OR ÎNSCRIªI
LISTA
CANDIDAÞIL
AÞILOR
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume, prenume

Clasa
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Data
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AVIZUL PÃRINÞIL
OR
PÃRINÞILOR
Subsemnaþii _________________________ (tatã) ºi ______________________
(mamã) (nume, prenume)

(nume, prenume)

ne comunicãm acordul cu privire la înscrierea candidaturii copilului nostru _________________
(nume, prenume)

la alegerile pentru Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor din _____________________
(localitate)

Data __________________
Semnãturile pãrinþilor
Tata ________________
Mama ________________

AVIZUL CONDUCERII ªCOLII/LICEULUI
Prin prezenta se certificã faptul cã elevul(a) ___________________ din clasa a ______-a a ºcolii/
liceului ________________________ îndeplineºte condiþiile prevãzute de regulamentul alegerilor
(nume, prenume)

pentru Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor, ºi nu are medii sub nota 7 (ºapte) la purtare ºi
corigenþe în acest an ºcolar.
Semnãturile:
Data ______________
Diriginte: ______________
Director: ______________
L.ª.

la Comisia Electoralã Localã lista
candidaþilor înscriºi. Aceasta este
lista oficialã a candidaþilor.

Campania Electoralã
În timpul campaniei electorale
candidaþii prezintã colegilor
programele lor electorale,
organizeazã campanii publicitare
în ºcoalã ºi în comunitate (în locuri
special rezervate pentru afiºe).
Tinerilor li se insuflã respect faþã

de alþi candidaþi, evitând cuvinte
ca „adversar” în luãri de cuvânt
sau placate. Candidaþii dispun de
un spaþiu egal pentru anunþuri ºi
de timp egal pentru întâlniri cu
alegãtorii.
Fiecare candidat îºi va formula
un program electoral. Tinerii
candidaþi riscã sã fie decepþionaþi, dacã-ºi propun de exemplu
sã construiascã un patinoar. Ei
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pot convinge adulþii despre
necesitatea constituirii acestuia,
dar nu au putere pentru a-l crea,
cu atât mai mult cã nu au mijloace
financiare. Însã ei pot propune,
de exemplu: „Votaþi pentru mine,
deoarece voi spune la primãrie
cã tinerilor le lipsesc locuri pentru
joacã, centre de informare ºi cã
existã prea multã violenþã în
comunitate”.

Ghidul participãrii copiilor si tinerilor

PROGRAMUL ELECT
ORAL
ELECTORAL
al candidatului _______________________ pentru alegerile în
(nume, prenume)

Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor din _________________
(localitatea)

Subsemnatul __________________________, îmi propun sã obþin investirea în funcþia de membru
(nume, prenume)

al Consiliului Local al Copiilor ºi Tinerilor din _________________________ pentru a susþine realizarea
urmãtoarelor proiecte:

Nr.

Denumire

Scop

Rezultate pentru beneficiari

De asemenea, voi sprijini realizarea celorlalte proiecte care vor fi aprobate de consiliul ales.

Data _________________

Înainte de alegeri se desfãºoarã
o dezbatere publicã la care ºi
candidaþii, ºi alegãtorii vin
pregãtiþi cu idei, propuneri ºi
întrebãri.
Marea zi a alegerilor
În ziua alegerilor, toþi alegãtorii
vin la circumscripþiile electorale
pentru a primi buletinul de vot
ºi pentru a vota pentru candidatul preferat. Listele cu alegãtori sunt întocmite pe clase ºi
alegãtorii primesc buletinele
doar la prezentarea unui
document de identitate (certificatul de naºtere, permisul de
la bibliotecã cu pozã, carnetul
de elev etc.).

Semnãtura _______________

Cum vei vota?
Îþi vei exprima alegerea marcând
pe buletinul de vot numele
candidatului ºi depunând buletinul în urna de vot. Iatã câteva
reguli:

4. Te prezinþi la urna de votare
ºi depui un singur buletin de vot;
5. Nu este permisã depunerea
în urnã de cãtre acelaºi
alegãtor a mai multe buletine
de vot;

1. Te prezinþi la secþia de votare;
2. Te apropii de membrii Biroului
Electoral pentru a fi identificat
pe listele electorale ºi vei semna
pentru primirea buletinului de vot;
3. Intri în cabina de votare ºi
marchezi pe buletinul de vot
opþiunea proprie privind candidatul preferat;

108

6. Dacã nu îþi place nici un
candidat sau dacã nu eºti de
acord cu el:
a) poþi bara cu o linie oblicã
întregul buletin de vot, îl poþi
rupe sau scrie ceva pe el.
Acest buletin de vot va fi
ANULAT;
b) dacã numãrul de candidaþi
pentru care þi-ai exprimat opþiunea marcând pe buletinul de
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vot este mai mare decât numãrul stabilit de aleºi, buletinul va
fi de asemenea ANULAT.
Însã în fiecare din aceste cazuri,
tu ai votat ºi ai demonstrat cã
eºti interesat de viaþa publicã

din comunitatea în care trãieºti,
chiar dacã nu eºti de acord cu
persoanele ce au candidat sau
cu ideile lor. Astfel þi-ai îndeplinit
obligaþiile electorale

Votul liber exprimat ºi corectitudinea procesului electoral,
demonstreazã existenþa democraþiei într-o þarã.
Anunþarea rezultatelor

Alegerile în Consiliul Local al Copiilor
ºi ______________________________

Biroul electoral nr. _____
ªcoala/liceul ______________________

(localitatea)

BULETIN DE V
OT
VO
Alege din urmãtoarea listã de candidaþi o singurã
persoanã,
Care va face parte din Consiliul Local al Copiilor ºi
Tinerilor din _________________________________,
(localitatea)

punând semnul

în boxa din dreptul numelui candidatului preferat:

Nr.

NUMELE, PRENUMELE CANDIDAÞILOR

CLASA

EXEMPLU

Nume Prenume

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VOTEAZÃ AICI
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Dupã ce a votat ultimul alegãtor, Birourile Electorale vor numãra voturile, vor întocmi procesulverbal al alegerilor ºi vor trimite rezultatele la Comisia Electoralã Localã.

Alegerile în Consiliul Local
al Copiilor ºi Tinerilor din
______________________

Circumscripþia electoralã nr. ___________
ªcoala/liceul _______________________

(localitatea)

PROCES -VERBAL
al alegerilor în Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor
Încheiat de Biroul electoral al Circumscripþiei electorale nr. _______ din ___________________
(data)

Buletine de vot

Voturi exprimate

Alegãtori

Primite

Înscriºi în liste

Valabile

Utilizate

Prezenþi la votare

Anulate
Total

Rãmase

Candidaþii care au întrunit
cel mai mare numãr de voturi
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume

Clasa

Numãr de voturi „pentru”

Candidaþi înscriºi
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume, prenume

Clasa
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Voturi obþinute
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Alegerea primarului
Nu mai târziu de 10 zile dupã
constituirea CLCT, consilierii vor
alege din rândurile lor un
primar.
ªedinþa publicã de constituire a consiliului
Dupã alegerea primarului se
va organiza o ºedinþã publicã
de validare a alegerilor. Este
de dorit ca aceastã ºedinþã sã
fie cât mai oficialã, în cadrul
unei adunãri deschise, la care
sã fie invitaþi consilierii adulþi,
profesorii, pãrinþii, agenþii
economici, tinerii ºi alþi actori
ai comunitãþii. Caracterul oficial
îi conferã CLCT importanþã. La
dorinþã, tinerii consilieri pot
primi certificate de consilieri ºi
pot depune un jurãmânt (de
exemplu, „Jur sã respect
mandatul oferit mie în interesul
comunitãþii ºi a locuitorilor ei...”
sau „Jur sã apãr interesele
tuturor copiilor ºi tinerilor din
localitate...” sau „Jur sã am o
atitudine serioasã ºi sã fiu
devotat responsabilitãþilor care
îmi sunt încredinþate”).

Instruirea membrilor
CLCT
Ce urmãreºte
CLCT?

instruirea

Preocuparea este de a asigura
tinerilor consilieri o pregãtire
adecvatã. În acest scop sunt
organizate stagii de formare
pentru primarii, vice-primarii ºi
pentru membrii CLCT pe teme
din domeniul managementului
comunicãrii, resurselor umane,
elaborãrii proiectelor, colectãrii
de fonduri, identificãrii problemelor, stabilirii parteneriatelor
etc.

Cum funcþioneazã un
consiliu?

Responsabilitãþile consilierilor

Rolul adulþilor

Tânãrul consilier trebuie sã aibã
o viziune colectivã, adicã sã
depãºeascã propriile interese,
interesele familiei, ºcolii sale.
Opinia lui trebuie sã depãºeascã
din limitele propriei mahalale.
Aceasta trebuie sã reflecteze
grija faþã de interesele fiecãruia.

Succesul CLCT depinde în mare
mãsurã de persoana adultã
care coordoneazã acest consiliu.
Acesta nu trebuie sã-ºi impunã
punctul sãu de vedere, ci sã
stimuleze manifestarea acþiunilor
copiilor, sã le propunã noi idei,
activitãþi, bazându-se pe capacitãþile tinerilor. Toþi adulþii care
colaboreazã cu CLCT (coordonatorul adult, Consiliul Local,
specialiºtii în problemele tineretului, lucrãtorii cu tineretul, liderii
ONG de tineret, administraþia
localã, directorul ºi profesorii
ºcolari, pãrinþii ºi locuitorii)
trebuie sã evite îndeplinirea
lucrului în locul copiilor. Nu
trebuie uitat principiul cã doar
copiii au dreptul la vot în
consiliul lor.
Coordonatorul adult este responsabil de activitatea consiliului:
susþine crearea consiliului;
oferã sprijin pentru realizarea
proiectelor;
comunicã cu tinerii aleºi,
ascultã propunerile lor,
faciliteazã legãtura cu factorii
de decizie, sugereazã idei sau
opinii, încurajeazã iniþierea
activitãþilor consiliului;
face sã circule informaþia ºi
solicitã informaþii necesare
dezvoltãrii consiliului;

Care este structura unui
CLCT?
Pentru o mai bunã desfãºurare
a activitãþii ºi obþinerii rezultatului aºteptat, consiliul necesitã
o organizare riguroasã, care nu
exclude însã nici inventivitatea,
nici experimentarea din partea
membrilor consiliului. Odatã
definite obiectivele consiliului,
fiecare comunitate îºi stabileºte
organizarea generalã a consiliului, durata mandatului, frecvenþa
reuniunilor, modelele de comunicare internã ºi externã. Majoritatea consiliilor activeazã în
baza unui model adaptat fiecãrei comunitãþi, în dependenþã de
specificul ei. Comunã este
structura generalã: coordonator
adult, primar ºi vice-primar(i),
secretar(i) ºi comisii.
Consiliile sunt niºte modalitãþi de
influenþare a vieþii în comunitate.
În general, un consiliu funcþioneazã dacã:
coordonatorul adult susþine, dar
nu conduce activitatea CLCT,
consilierii sunt aleºi de cãtre
semenii lor,

susþine tinerii;
coordoneazã evaluarea activitãþilor CLCT.
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consilierii menþin o legãturã
eficientã cu alegãtorii ºi
colaboreazã cu diferiþi actori
ai comunitãþii.
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Originalitatea consiliilor rezidã
în puterea dintre relaþia tinerilor
care reprezintã alþi tineri ºi
autoritãþile publice, în vederea
soluþionãrii problemelor ce-i
privesc pe tineri. Consiliile nu
sunt un club pentru tineri sau o
asociaþie pentru distracþie.

cu problema datã, sã desfãºoare
vizite de documentare, sã
deschidã un dosar al problemei.
Fiecare comisie elaboreazã
rapoarte despre activitatea sa,
care sunt apoi prezentate la
ºedinþele comune.
ªedinþele consiliului

Definirea structurii consiliului
Consilierii se organizeazã în mai
multe comisii specializate pentru
rezolvarea diferitelor probleme
din comunitate. Lucrul în comisii,
se pare, este cel mai eficient.
Dupã identificarea problemelor
ºi stabilirea direcþiilor de activitate, CLCT creeazã comisii
pentru fiecare problemã, conduse de un preºedinte. De la
începutul mandatului fiecare
consilier decide în care comisie
vrea el sã se includã. Comisia
trebuie sã þinã cont de opinia
tuturor alegãtorilor în legãturã

Consiliul trebuie sã stabileascã
un orar al adunãrilor sale
comune. Este mai uºor de
stabilit de la început timpul ºi
ziua exactã a ºedinþelor (de
exemplu, în fiecare marþi la ora
15.00 sau peste o joi la ora
16.00). Consiliul trebuie sã se
întruneascã regulat, în perioade
de timp clar stabilite (de
exemplu, o datã la 15 zile, o
datã pe lunã) sau de un numãr
anumit de ori pe an (de 3 ori
pe an, de 12 ori pe an). Între
ºedinþe, consilierii se vor întruni
pe comisii pentru a realiza
diferite lucrãri pentru urmãtoa-

rele întruniri. Timpul ºedinþei este
limitat (de exemplu, 2 ore).
Locul întrunirilor
Prima ºi ultima ºedinþã a anului
adesea are loc în sala festivã a
consiliului adult. Dacã consiliul
nu dispune de un sediu al sãu,
sunt posibile ºi alte locuri: altã
salã a consiliului adult, casa de
culturã, casa de creaþie, cancelaria ºcolii, centrul de tineret din
localitate etc.
Regulamentul intern
Regulamentul intern este elaborat de cãtre consilieri, care vor
þine cont de sugestiile adulþilor
ºi ale alegãtorilor. Acest document prevede cele abordate
mai sus: modul de funcþionare
a comisiilor, periodicitatea
convocãrii ºedinþelor, posibilitãþile de înlocuire a unui
consilier cu altul etc.

REGULAMENT DE FUNCÞIONARE
- model Capitolul I. Constituire, atribuþii
Capitolul II. Validarea mandatelor
Art. 1. Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor din
localitatea ___________________ este constituit
Art. 4. Pentru validarea mandatului de consilier
dintr-un numãr de ____ consilieri aleºi în temeiul
se alege o comisie de validare formatã din 3
Legii electorale privind alegerea Consiliului Local
membri, care va funcþiona pe întreaga duratã a
al Copiilor ºi Tinerilor din localitatea ___________.
mandatului consiliului.
Art. 2. Durata unui mandat este de 2 ani.
Art. 5. Dupã validarea mandatului ºi constituirea
Art. 3. Principalele atribuþii ale consiliului sunt
consiliului, consilierii depun jurãmântul. Consilierii
urmãtoarele:
care refuzã sã depunã jurãmântul sunt
a. alege primarul, viceprimarii ºi secretarii;
demisionaþi, mandatul lor urmând sã fie preluat
b. aprobã regulamentul de funcþionare al
de un supleant.
consiliului;
Art. 6. Jurãmântul depus de consilieri este: ,,Jur
c. aprobã bugetul ºi formarea, gestionarea,
sã-mi dãruiesc toatã puterea ºi priceperea pentru
întrebuinþarea ºi executarea acestuia;
dezvoltarea spiritualã ºi materialã a þãrii, sã
d. administreazã patrimoniul consiliului;
respect Constituþia ºi legile þãrii, sã apãr
e. hotãrãºte stabilirea legãturilor de colaborare
democraþia, drepturile ºi libertãþile fundamentale
cu alte consilii din þarã sau strãinãtate;
ale cetãþenilor.”
f. organizeazã, la expirarea mandatului,
alegerea unui nou consiliu.
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Capitolul III. Structurã, conducere
Art. 7. Structura consiliului este formatã din
Comisia de conducere ºi din urmãtoarele comisii
de specialitate:
a. Comisia Financiarã;
b. Comisia Culturalã;
c. Comisia Academicã;
d. Comisia Relaþii Externe.
Art. 8. Comisia de conducere este formatã din
primar, viceprimar(i), secretar ºi preºedinþii de
comisii. Atribuþiile Comisiei de conducere sunt:
a. stabilirea strategiei consiliului;
b. coordonarea tehnicã;
c. stabilirea legãturilor cu responsabilii de
luarea deciziilor ºi cu partenerii;
d. organizarea alegerilor consiliului urmãtor ºi
sensibilizarea întregii comunitãþi înainte de
alegeri;
e. organizarea lucrului consiliului (plenare,
comisii, scrierea proiectelor, vizite, întâlniri cu
experþi ºi aleºii adulþi, training-uri, comunicare,
relaþii cu publicul, faze de bilanþ ºi / sau de
evaluare).
Art. 9. Primarul este ales de cãtre consiliu prin vot
secret. Va fi declarat ales candidatul care va obþine
jumãtate plus unul din numãrul voturilor consilierilor.
Principalele atribuþii ale primarului sunt:
a. reprezintã consiliul în faþa autoritãþilor legale;
b. poate propune consiliului consultarea copiilor
prin referendum cu privire la probleme de
interes deosebit;
c. convoacã ºi stabileºte ordinea de zi a
ºedinþelor de consiliu;
d. asigurã respectarea Constituþiei, a legilor ºi
a drepturilor copiilor;
e. asigurã aplicarea hotãrârilor Consiliului;
f. verificã încasarea ºi folosirea fondurilor;
g. controleazã activitatea consiliului ºi a
comisiilor;
h. îndeplineºte alte atribuþii stabilite de consiliu.
Art. 10. Cei doi viceprimari sunt aleºi de consiliu
prin vot secret. Vor fi declaraþi viceprimari cei
care au obþinut, în ordine, cel mai mare numãr
de voturi. Sarcina principalã a viceprimarilor este
relaþia cu autoritãþile locale respectiv relaþia cu
celelalte consilii.
Art. 11. Secretarul (cei doi (trei) secretari) sunt
aleºi de consiliu prin vot secret. Vor fi declaraþi
aleºi cei care au obþinut, în ordine, cel mai mare
numãr de voturi. Sarcinile principale ale
secretarului sunt:

a. anunþã membrii consiliului ºi fac prezenþa la
ºedinþe;
b. primeºte ºi distribuie corespondenþa;
c. redacteazã procesul-verbal al ºedinþelor;
d. asigurã þinerea lucrãrilor de secretariat;
e. numãrã ºi consemneazã voturile obþinute în
timpul ºedinþelor;
f. verificã temeinicia motivãrii absenþelor
consilierilor;
g. comunicã autoritãþilor ºi persoanelor
interesate (adulþi, copii) hotãrârile consiliului;
h. alte atribuþii stabilite de consiliu.
Capitolul IV
IV.. ªedinþele consiliului
Art.12. Comisiile de specialitate sunt conduse de
un preºedinte ajutat de un secretar. Aceºtia sunt
aleºi de membrii comisiei prin vot deschis.
Preºedintele comisiei asigurã reprezentarea
acesteia în raporturile sale cu consiliul ºi cu celelalte
comisii. Atribuþiile preºedintelui sunt urmãtoarele:
a. convoacã ºedinþa ºi hotãrãºte ordinea de zi;
b. conduce ºedinþa comisiei;
c. poate propune ca la ºedinþa comisiei sã
participe ºi alte persoane din afara ei, dacã
acest lucru este necesar;
d. îndeplineºte alte atribuþii ce îi revin prin
prezentul regulament.
Atribuþiile secretarului comisiei sunt urmãtoarele:
a. anunþã membrii comisiei;
b. face prezenþa la ºedinþe;
c. numãrã voturile ºi întocmeºte procesul-verbal
al ºedinþei;
d. asistã preºedintele comisiei pentru buna
desfãºurare a activitãþii comisiei.
Art. 13. Consiliul se întruneºte în ºedinþã ordinarã
lunar, la convocarea primarului. Consiliul se poate
întruni ºi în ºedinþe extraordinare ori de câte ori
este necesar, la decizia primarului sau a cel puþin
o treime din numãrul consilierilor. Convocarea
se face cu cel puþin 2 zile înaintea ºedinþei.
Art. 14. ªedinþele Consiliului sunt deschise ºi publice
cu excepþia celor în care se stabileºte prin vot cã
au un caracter secret.
Art. 15. Prezenþa la ºedinþele consiliului este
obligatorie. În cazul în care un consilier
absenteazã fãrã motive întemeiate de 3 ori, este
exclus din consiliu prin hotãrârea acestuia. Decizia
se ia cu douã treimi din numãrul consilierilor. La
ºedinþele consiliului participã, fãrã drept de vot,
coordonatorul adult al acestuia. Mai pot participa
la ºedinþe ºi alte persoane invitate.
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Art. 16. La începutul fiecãrei ºedinþe a consiliului
secretarii fac prezenþa, comunicã numãrul
consilierilor prezenþi ºi asigurã alegerea
preºedintelui de ºedinþã. Acesta este ales cu
jumãtate plus unu din numãrul consilierilor
prezenþi. Atribuþiile preºedintelui de ºedinþã sunt:
a. asigurã respectarea ordinii de zi ºi a
regulamentului în timpul ºedinþelor
b. asigurã desfãºurarea procesului de luare a
deciziilor prin vot, anunþã rezultatul votului ºi
citeºte hotãrârile adoptate
c. contrasemneazã procesul verbal al ºedinþei
d. acordã dreptul la cuvânt consilierilor, îl retrage
celor ce au un comportament neadecvat ºi limiteazã
durata luãrilor de cuvânt dacã este cazul.
Art.17. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacã
îi este oferit de preºedintele de ºedinþã. Este interzis
dialogul între persoane din salã ºi vorbitor sau
alte persoane. Consilierul este obligat ca în
cuvântul lui sã se refere strict la chestiunea pentru
care s-a înscris de a lua cuvântul.
Art. 18. Votul consilierilor este personal. Acesta
poate fi deschis sau secret, în funcþie de decizia
adoptatã prin vot de consiliu.
Art. 19. Consiliul adoptã hotãrâri cu votul a cel
puþin jumãtate plus unu din numãrul consilierilor
prezenþi. Hotãrârile privind bugetul se adoptã
cu votul a cel puþin jumãtate plus unu din numãrul
total al consilierilor. Consiliul poate hotãrî ca
unele decizii sã fie luate prin vot secret.

b. retragerea dreptului de a lua cuvântul;
c. eliminarea din ºedinþã, în urma votului
consiliului cu consemnarea absenþei nemotivate.
Art. 22. Consiliul poate hotãrî cu douã treimi din
numãrul consilierilor urmãtoarele sancþiuni
consilierilor care au comis abateri de la regulament:
a. avertisment verbal în faþa consiliului;
b. ridicarea dreptului la cuvânt pentru una sau
mai multe ºedinþe;
c. revocarea funcþiei încredinþatã de consiliu;
d. avertisment public cu aducerea la cunoºtinþã
elevilor din cicumscripþia de unde a fost ales,
a conducerii ºcolii ºi a pãrinþilor;
e. demiterea din funcþia de consilier ºi înlocuirea
cu urmãtorul clasat pe liste.
Art. 23. Consiliul poate lua în discuþie retragerea
mandatului dacã pe parcursul unui an ºcolar
media generalã a unui consilier scade cu un punct.
Capitolul VI. Interpelãri, informarea consilierilor
Art. 24. Fiecare consilier poate adresa interpelãri
primarului, viceprimarilor, secretarului consiliului
precum ºi autoritãþilor publice locale.
Art. 25. Consilierii pot consulta acte sau dosare
ºi pot primi informaþii scrise din partea autoritãþilor
publice locale.
Art. 26. Orice elev se poate adresa cu petiþii
scrise consiliului. Petiþiile se înscriu într-un registru,
de cãtre secretarul consiliului care le va transmite
celor în mãsurã sã le rãspundã. Petiþionarului i
se aduce la cunoºtinþã rãspunsul adoptat în termen
de 30 de zile.

Capitolul V
V.. Absenþe, sancþiuni
Art. 20. Participarea consilierilor la ºedinþele
consiliului ºi ale comisiilor din care fac parte este
obligatorie. În cazul absentãrii nemotivate la 3
sau mai multe ºedinþe ale consiliului sau ale
comisiilor din care fac parte vor fi sancþionaþi
conform prevederilor articolului 23.
Art. 21. În exercitarea atribuþiilor sale cu privire
la menþinerea ordinii ºi la respectarea
regulamentului în timpul ºedinþei, preºedintele de
ºedinþã poate aplica urmãtoarele sancþiuni:
a. chemarea la ordine;

Comunicarea CLCT cu
alegãtorii ºi cu locuitorii
din comunitate
Tinerii consilieri au fost aleºi de
semenii lor. Ei trebuie sã-i
informeze despre ceea ce se
vorbeºte la adunãrile CLCT ºi

Capitolul VII. Dispoziþii finale
Art. 27. Adoptarea ºi modificarea Regulamentului
de funcþionare a Consiliului Local al Copiilor ºi
Tinerilor din __________________ se face cu
acordul a jumãtate plus unu din numãrul total al
consilierilor.
Art. 28. Prezentul regulament intrã în vigoare
din ziua adoptãrii.
Adoptat astãzi, 00.00.00 în __________________.

sã-i întrebe pãrerea lor despre
deciziile viitoare ºi despre
proiecte. Informaþia acumulatã
în cadrul vizitelor trebuie sã fie
prezentatã ºcolii. Consilierii
trebui sã aibã în aceeaºi mãsurã
posibilitatea de a comunica cu
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ceilalþi locuitori. Ei pot beneficia
de un loc special rezervat pe
panourile publice sau pe o
rubricã în ziarul local. O altã
posibilitate – editarea propriei
reviste cu susþinerea ºi cu
ajutorul presei locale.
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Crearea propriului stil
CLCT îºi poate elabora propriul
slogan, care va fi aplicat pe
ºtampilã, pe antetul scrisorilor,
afiºe etc.
Mass-media
CLCT trebuie sã gãseascã o
posibilitate de a comunica ºi cu
mass-media, pentru a transmite
informaþia despre activitatea lor
în ziare, la radio, la televiziune.
Munca Consilierilor
A fi membru al unui CLCT este
oactivitate complexã, ce necesitã timp, concentraþie ºi multã
imaginaþie.
Noii aleºi încep de obicei prin
vizitarea localitãþii pentru a o
cunoaºte mai bine. Astfel, ei
descoperã serviciile publice,
învaþã modul în care acestea
funcþioneazã ºi posibilitãþile de
acþiune.
Consilierii se întâlnesc de mai
multe ori pe an, în plen, cu
Primarul pentru a propune
diverse proiecte.
În perioada dintre douã ºedinþe
plenare, ei lucreazã, grupaþi
pe comisii, pentru a concretiza,
cu ajutorul serviciilor publice
competente din cadrul Primãriei, proiectele asupra cãrora
au decis împreunã.
Consilierii participã adesea la
seminare, întâlniri, diverse
manifestãri publice.
Împreunã cu tinerii din localitate,
consilierii descoperã probleme ºi
propun soluþii privind protecþia
mediului, îmbunãtãþirea vieþii
oamenilor º. a. Ei se informeazã,
studiazã, supun aprobãrii ºi apoi
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realizeazã propriile lor proiecte
în diferite domenii, aºa ca:
promovarea valorilor democratice ºi a drepturilor omului;
cluburi de dezvoltare;
amenajãri de spaþii verzi ºi
zone publice;
ajutor social pentru persoanele în vârstã sau cu probleme sociale;
curãþarea unor râuri;
publicaþii informative pentru
tineri;
participãri la întruniri naþionale
sau internaþionale;
serbãri ale prieteniei etc.
Idei sunt foarte multe. Dacã nu
poate fi realizat totul imediat, viitorii
consilieri vor prelua “problema”.
Munca coordonatorilor
În aceastã etapã coordonatorilor
adulþi ºi membrilor grupului de
iniþiativã le revine sarcina importantã de a lucra în particular
asupra legãturii candidat-alegãtor
ºi de a interesa cât mai mulþi tineri
în activitatea viitorului consiliu.
Pentru realizarea acestei
sarcini pot fi folosite o serie de
mijloace:
dezbateri în cadrul ºcolii între
tinerii consilieri ºi alegãtorii lor
pe marginea unei teme
generale sau a unui proiect;
comisiile consiliului sã fie
deschise pentru alegãtori, când
se discutã sau se analizeazã
realizãrile consiliului;
un ziar al consiliului;
articole regulate în ziarele
locale;
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emisiuni la radio;
înfiinþarea unui panou cu
realizãrile consiliului.
Care sunt rezultatele CLCT?
Pentru copii ºi tineri:
îmbunãtãþirea capacitãþilor de
exprimare, argumentare ºi
negociere a tinerilor, de
comunicare cu semenii ºi adulþii;
dezvoltarea capacitãþilor de
formulare ºi de urmãrire a
realizãrii proiectelor;
învãþarea mecanismului alegerilor democratice, instituþiilor ºi
procedurilor specifice procesului electoral, a funcþionãrii
Administraþiei Publice Locale.
Pentru adulþi:
Reconsiderarea poziþiei adulþilor în raport cu necesitãþile
ºi cu problemele tinerilor,
construirea raporturilor noi de
comunicare cu aceºtia ºi, în
acelaºi timp, punerea în
situaþia de a comunica ºi a
coopera între ei – fapt care
va fi în beneficiul comunitãþii
locale respective, conducând
la o mai bunã înþelegere a
problemelor existente ºi la
creºterea capacitãþii de gãsire
a rãspunsurilor adecvate.
Evaluarea activitãþii CLCT
Evaluarea CLCT poate fi fãcutã
în baza:
1. realizãrilor CLCT: examinarea
programului, planului, propunerilor ºi a realizãrilor lor.
2. funcþionãrii CLCT: evidenþierea punctelor slabe ºi forte ale
consiliului, a dificultãþilor în
relaþiile dintre copii, dintre copii
ºi adulþi cu scopul înlãturãrii lor.

Glosar

Advocacy – proces de susþinere,
de promovare a propriilor idei.
Alegere – 1. a prefera ceva sau
pe cineva; 2. a desemna pe
cineva prin vot; 2. operaþie
care se efectueazã conform
unor norme precise ºi dinainte
stabilite, pentru desemnarea
prin vot a unei persoane
destinate sã îndeplineascã o
anumitã sarcinã.
APL (Administraþie Publicã Localã)
– totalitatea organelor administrative ale unui stat; secþie
a unei instituþii însãrcinatã cu
administrarea acelei instituþii.
Asociaþie – grupare de persoane
creatã pentru a atinge un scop
comun (ºtiinþific, cultural,
artistic, sportiv).
Autoritate – 1.drept, putere,
împuternicire de a comanda,
de a da dispoziþii sau de a
impune cuiva ascultare; 2. organ
al puterii de stat competent sã
ia mãsuri ºi sã emitã dispoziþii
cu caracter obligatoriu; reprezentant al unui asemenea organ
al puterii de stat; 3. prestigiu
de care se bucurã cineva sau
ceva; persoanã care se impune
prin cunoºtinþele sale, prin
prestigiul sãu.
Aviz – 1. înºtiinþare scrisã cu
caracter oficial; pãrere. 2.
apreciere competentã emisã
de cineva (din afarã) asupra
unei probleme aflate în
dezbatere; 3. rezoluþie a unei
autoritãþi competente.

Beneficiar – persoanã, colectivitate sau instituþie care are
un folos din ceva; destinatar
al unor bunuri materiale sau
al unor servicii.
Campanie – acþiune organizatã
dupã un anumit plan, în
vederea realizãrii unor sarcini
politice, sociale etc., într-o
anumitã perioadã de timp.
Categorie socialã – grup de
persoane care se asemãnã
dintr-un anumit punct de
vedere: profesie, vârstã etc.
Cetãþean – locuitor al unui stat
care se bucurã de drepturile
civile ºi politice ºi care are
anumite obligaþii faþã de acel
stat.
Comisie – colectiv organizat care
funcþioneazã pe lângã o
instituþie, o adunare etc. ºi
care are sarcina de a face
propuneri, de a lua hotãrâri
sau de a executa mandate în
cazuri speciale.
Comunicare – comunicarea este
un schimb reciproc de informaþii între cel puþin douã persoane, dintre care cel care transmite informaþia se numeºte
emiþãtor, iar cel care o
primeºte – receptor.
Comunitate – grup de oameni
cu interese, cu credinþe, cu
norme, de viaþã comune;
totalitatea locuitorilor unei
localitãþi, unei þãri etc.
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Conferinþã – 1. expunere fãcutã
în public asupra unei teme din
domeniul ºtiinþei, artei, politicii
etc. cu intenþia de a informa,
de a instrui, de a omagia etc.;
2. reuniune a reprezentanþilor
unor state, ai unor organizaþii
politice, de masã, obºteºti,
ºtiinþifice etc. cu scopul de a
dezbate ºi de a hotãrî
Consiliu – colectiv organizat, cu
sarcini de conducere, de
administrare, de avizare sau
de consultare în activitatea
unor organe sau organizaþii
de stat, comerciale sau
obºteºti, a unor instituþii etc.
Consorþiu – asociaþie a câtorva
asociaþii sau societãþi comerciale mari pentru efectuarea
în comun a unor activitãþi.
Consultare – solicitare a unui
aviz, ascultare a unei pãreri.
Convenþie – document internaþional cu caracter obligatoriu
pentru pãrþi, care reprezintã
o înþelegere dintre douã sau
mai multe state, instituþii sau
persoane cu privire la anumite
probleme sau la anumite
obiective dintr-un domeniu
specific.
Coordonare – punere de acord
a pãrþilor unui tot, a îndruma
în sens unitar o serie de
activitãþi desfãºurate în
vederea aceluiaºi scop.
Coordonator – persoanã care
coordoneazã.

Glosar

Culturã politicã – set de credinþe,
sentimente ºi valori care
prevaleazã pentru o naþiune
la un moment dat ºi care
influenþeazã percepþiile, genereazã atitudinile ºi afecteazã
modalitãþile de participare;
componentã majorã a activitãþii politice ºi a vieþii sociale
în ansamblu.

ca scop sau consecinþã distrugerea sau periclitarea recunoaºterii, utilizãrii sau exerciþiului în condiþii egale a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului în domeniul
politic, economic, social ºi
cultural sau oricare alt domeniu al vieþii publice.

Decizie – hotãrâre luatã în urma
examinãrii unei probleme, a
unei situaþii etc., soluþie
adoptatã (dintre mai multe
posibile).

Drepturi – 1. totalitatea normelor
juridice care reglementeazã
relaþiilor într-o societate; 2.
totalitatea principiilor ºi prevederilor general admise pentru
realizarea personalitãþii
umane.

Declaraþie – document internaþional sau naþional cu caracter
de recomandare ce conþine
principii ºi idealuri într-un
anumit domeniu.

Eficient – care produce efectul
aºteptat, care dã un rezultat
pozitiv.

Delegare – a transmite cuiva
dreptul de a acþiona ca
reprezentant al unei persoane
sau al unei instituþii; a însãrcina
pe cineva, pe timp limitat, cu
executarea, supravegherea
sau organizarea unei lucrãri.
Democraþie – formã de organizare ºi de conducere a unei
societãþi, în care poporul îºi
exercitã (direct sau indirect)
puterea; modalitate de conducere a unui sistem social
caracterizatã prin participarea, în diferite forme, a
membrilor respectivului sistem
la procesul de conducere.
Democratic – care aparþine
democraþiei, privitor la democraþie, specific democraþiei.
Discriminare – tratare inegalã a
indivizilor sau grupurilor în
raport cu unele trãsãturi categorice cum ar fi apartenenþa
rasialã, etnicã, religioasã sau
de clasã; orice distincþie,
excludere, restricþie sau
preferinþã, bazatã pe anumite
caracteristici neesenþiale de
rasã, culoare, provenienþã sau
apartenenþã etnicã, care are

Evaluare – determinarea, stabilirea valorii, numãrului, cantitãþii, schimbãrii etc. Evaluarea
asigurã legãtura între ceea ce
a avut loc, învãþare ºi schimbarea care s-a produs.
Facilitator – persoanã care
înlesneºte, uºureazã îndeplinirea unei acþiuni (în cazul unui
training – procesul de învãþare)
la care participã mai multe
persoane.
Feedback – reacþia de rãspuns
a receptorului la informaþia
primitã de la sursã, conexiune
inversã.
Forum – adunare, întrunire de
mare amploare ºi importanþã.
Gestionare – administrare a
bunurilor ºi a mânuirii fondurilor unei întreprinderi, instituþii
sau persoane.
Grant – donaþie în bani sau
bunuri transmise pentru
realizarea unui proiect, a unei
activitãþi.
Guvern – organ suprem al unui
stat având putere executivã ºi
de dispoziþie; organ central al
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administraþiei de stat, consiliu
de miniºtri.
Identificare – constatare, stabilire,
gãsire a unei persoane, a unui
lucru, a unei probleme.
Inalienabil – care nu poate fi luat
sau înlãturat, firesc.
Indispensabil – care este absolut
necesar, neapãrat trebuincios.
Inerent – care face parte integrantã din ceva, care constituie un element nedespãrþit de
un lucru sau de o fiinþã, care
aparþine în mod firesc la ceva.
Iniþiativã – faptul de a propune,
de a organiza sau de a începe
o acþiune, antrenând dupã
sine ºi pe alþii; însuºirea celui
care îndrãzneºte sau este
dispus sã întreprindã cel dintâi
ceva, din îndemn propriu.
Interpelare – a cere cuiva sã dea
un rãspuns, sã dea socotealã
asupra unui fapt; a cere
explicaþii (în parlament) unui
membru al guvernului asupra
modului de rezolvare a unor
probleme, a unor acte etc.
Intoleranþã – lipsa de respect
faþã de experienþele ºi idealurile altora.
Inviolabil – care nu poate fi încãlcat.
Justiþie socialã – dreptate, echitate, asigurarea accesului egal
la necesitãþile de bazã pentru
toþi membrii societãþii.
Lobby – 1. a solicita sau a influenþa voturile membrilor unui
consiliu legislative, a influenþa
sau a urgenta adoptarea unei
legi, a unui document; 2. grup
de persoane care influenþeazã,
din afarã hotãrârile unui organ
de decizie, grup de presiune.
Lobbysm – sistem de influenþare a
parlamentarilor sau a funcþio-
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narilor superiori de stat, de
cãtre anumite grupuri, în
vederea adoptãrii unor hotãrâri sau întreprinderii unor
acþiuni favorabile acestor
grupuri.
Mass-media – totalitatea mijloacelor de informare în masã
(televiziune, presa scrisã,
radio).
Management – activitatea ºi arta
de a conduce; ansamblul activitãþilor de organizare, de
conducere ºi de gestiune a
întreprinderilor; ºtiinþa ºi
tehnica organizãrii ºi conducerii unei întreprinderi.
Metodã – 1. procedeu sau
ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop;
2. ansamblu de reguli ºi
principii normative pentru
învãþarea sau pentru practicarea unei discipline, a unei
arte etc.;
Minister – organ central al
administraþiei de stat care
conduce o anumitã ramurã a
activitãþii statului ºi care este
condus de un ministru.
Monitorizare – urmãrire, supraveghere a desfãºurãrii unei
acþiuni.
ONG (Organizaþie Non-Guvernamentalã) – asociaþie benevolã a cetãþenilor fondatã
pentru soluþionarea unor
probleme concrete, asociaþie
obºteascã.
Pact – tratat internaþional, bilateral sau multilateral, cu
caracter solemn, privind relaþiile politice între state, încheiate în special în scopul
menþinerii pãcii sau al colaborãrii între semnatari.
Parlament – organ legislativ
compus din una sau din douã
camere ºi alcãtuit din repre-

zentanþi ai diferitelor partide
politice, aleºi prin votul
cetãþenilor.
Partener – fiecare dintre persoanele care formeazã împreunã
un cuplu, un grup, o societate,
o asociaþie etc.
Participare – a lua parte în sau
a cunoaºte despre ceva; a fi
parte la ceva; avea un rol, a
fi implicat.
Petiþie – expunere scrisã adresatã
de o persoanã sau de un grup
de persoane unei instituþii,
organizaþii, autoritãþi, în care
se formuleazã o cerere,
revendicare, un punct de
vedere.
Persoanã oficialã – persoanã de
stat (reprezentatnt al unui
organ local, judeþean, republican) cu putere de decizie
asupra anumitor chestiuni
(economice, sociale, culturale,
politice).
Persoane-resursã – specialiºti din
diferite domenii (administraþia
localã, poliþie, judecãtorie
etc.), organizaþii obºteºti care
contribuie, prin oferirea de
informaþii reale ºi credibile,
prin implecare directã în unele
activitãþi, la funcþionarea mai
bunã a societãþii.
Plan – proiect elaborat cu
anticipare, cuprinzând un ºir
ordonat de operaþii destinate
sã ducã la atingerea unui
scop, program de lucru.
Planificare – întocmire a unui
plan, a programa, a organiza ºi a conduce pe bazã de
plan, a organiza o activitate
întocmind planul dupã care sã
se desfãºoare diferitele ei faze.
Pledoarie – expunere oralã sau
scrisã în apãrarea, susþinerea
unei cauze, a unei idei, a unei
teze.
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Plenar – care se þine cu participarea tuturor membrilor;
consfãtuire, adunare, ºedinþã
la care participã toþi membrii
unui for de conducere, ai unei
organizaþii etc.
Pluralism – principiul al democraþiei care preconizeazã necesitatea existenþei mai multor forþe
social-politice (partide, sindicate,
organizaþii religioase etc.)
interpuse între membrii societãþii
ºi putere, ca o condiþie ºi o
garanþie a limitãrii puterii, a
funcþionãrii democraþiei.
Politicã – ºtiinþa ºi practica de
guvernare a unui stat; sferã
de activitate ce cuprinde relaþiile, orientãrile ºi manifestãrile
care apar între partide, între
categorii ºi grupuri sociale,
între popoare etc. în legãturã
cu promovarea intereselor lor,
în lupta pentru putere etc.
Politici de tineret – totalitatea
actelor legislative ºi normative
în domeniul tineretului.
Poster – mod de prezentare a unei
informaþii sub formã de afiºe
în cadrul adunãrilor, manifestaþiilor, seminarelor; afiº care
conþine diverse imagini.
Primar – persoanã care conduce,
din punct de vedere administrativ, un municipiu, un oraº
sau o comunã (ca reprezentant al puterii centrale).
Primãrie – 1. instituþie condusã de
un primar; 2. clãdire în care
îºi are sediul aceastã instituþie.
Principii – elemente fundamentale, idei, legi de bazã pe
care se întemeiazã o teorie
ºtiinþificã, un sistem politic,
juridic, educaþional o normã
de conduitã etc.
Prejudecatã – pãrere, idee preconceputã (ºi adesea eronatã)
pe care ºi-o face cineva

Glosar

asupra unui lucru, adoptatã
de obicei fãrã cunoaºterea
directã a faptelor.
Proiect – plan sau intenþie de a
întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru.
Problemã – 1. chestiune care
prezintã aspecte neclare,
discutabile, care necesitã o
lãmurire, o precizare, care se
preteazã la discuþii; 2. chestiune importantã care constituie
o sarcinã, o preocupare (majorã) ºi care cere o soluþionare
(imediatã); 3. chestiune care
intrã în sfera preocupãrilor, a
cercetãrilor cuiva; obiect
principal al preocupãrilor cuiva.
Promovare – a susþine, a sprijini
fãcând sã progreseze, sã se
dezvolte.
Referendum – consultare directã
a cetãþenilor, chemaþi sã se
pronunþe, prin vot, asupra unui
proiect de lege de o deosebitã
importanþã pentru stat sau
asupra unor probleme de
interes general.
Responsabilitate – obligaþia de a
efectua un lucru, de a rãspunde,
de a da socotealã de ceva, de
a accepta ºi suporta consecinþele, rãspundere.

Rezoluþie – hotãrâre luatã de un
colectiv în urma unor dezbateri; rezolvare pe care cel în
drept o dã unei cereri, unui act.
Siglã – reprezentare graficã sau
textualã care simbolizeazã o
organizaþie, o miºcare, o idee.
Simulare – a face sã parã
adevãrat ceva ireal; a da, în
mod intenþionat, o impresie
falsã.
Social – creat de societate,
propriu societãþii, care este
legat de viaþa oamenilor în
societate, de raporturile lor în
societate sau faþã de societate, care priveºte societatea
omeneascã.
Socializare – proces de integrare
socialã a unui individ într-o
colectivitate.
Societate – totalitatea oamenilor
care trãiesc laolaltã, fiind
legaþi între ei prin anumite
relaþii economice, juridice,
culturale etc.
Sondaj – metodã psihologicã
folositã în vederea cunoaºterii
opiniei membrilor societãþii
privind chestiuni politice,
economice, culturale, electorale etc. devenite la un
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moment dat importate; cercetare, investigaþie, studiu.
Stipulare –prevederea, specificarea unui anumit lucru întrun act.
Stereotip – idee sau punct de
vedere generalizat despre un
întreg grup de oameni.
Strategie – parte componentã a
realizãrii unei acþiuni, care se
ocupã cu problemele pregãtirii, planificãrii ºi desfãºurãrii
acelei acþiuni.
Strategie de advocacy – strategie
de susþinere ºi promovare a
unei idei
Toleranþã – îngãduinþã, indulgenþã, admiterea, permiterea
unei situaþii, unui fapt.
Training (stagiu de formare) –
perioadã de timp în cursul
cãreia o persoanã dobândeºte cunoºtinþe, îºi dezvoltã
deprinderi, îºi formeazã
atitudini ºi acumuleazã experienþã participând la o serie
de activitãþi interactive.
Transparenþã (în activitate) –
proprietatea de a fi uºor
înþeles, limpede, clar, deschidere.

Adrese utile
SURSE CONSA
CRA
TE PROMO
VÃRII
CONSACRA
CRATE
PROMOVÃRII
PARTICIPÃRII COPIIL
OR
ªI
A
TINERIL
OR
COPIILOR
TINERILOR
O listã cu resurse uºor de gãsit pe Internet
sau care pot fi obþinute prin comandare

1. Educaþia ºi participarea
Titlul lucrãrii

Unde poate fi gãsitã

„O ºcoalã pentru copii cu drepturi”, Innocenti

Disponibil pe Internet la: www.unicef-icdc.org/
publications/pdf/il2e.pdf

„Cetãþeni de drept: educaþia cetãþeneascã în ºcolile
primare”, Salvaþi Copiii, 2001

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Îndrumãri pentru protecþia copiilor”, UNICEF

Disponibil pe Internet la: www.unicef.org/teachers/
protection/participate.htm

„Consiliul ºcolii: ghid pentru copii”, Faye Sutton

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Nu este decât corect!”, Susan Fountain, UNICEF
1993

Fragmente disponibile la: www.unicef.org/teachers/
protection/only_right.htm

„Participarea ºi genul”, site-ul Institutului de Cercetãri
de Dezvoltare din Sussex

Disponibil pe Internet la: www.ids.ac.uk/bridge/
reports_gend_CEP.html

„Drepturile noastre, responsabilitãþile noastre”,
Asociaþia Mondialã a Fetelor Scouts ºi a Studiilor
pentru Fete

www.wagggsworld.org/newsroom/documents/pdf/
rights responsabilities/our rights document english.pdf

„Ne auziþi? Includerea punctelor de vedere a copiilor
invalizi ºi a tinerilor la luarea deciziilor”, Sue Whittles

Disponibil pe Internet la: www.savethechildren.org.uk/
development/global_pub/Learning_to_listen.pdf

„Niciodatã prea tânãr”, cum pot copiii sã-ºi asume
responsabilitãþi ºi sã ia decizii”

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Parteneri în drepturi”, activitãþi creative de studiere
a drepturilor ºi a cetãþeniei pentru copiii de vârsta
7-11 ani

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Copiii ca parteneri de planificare: o sursã de instruire
pentru susþinerea consultaþiilor cu copiii”, Lina
Fajerman, Michael Jarrett ºi Faye Sutton

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html
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Adrese utile

Titlul lucrãrii

Unde poate fi gãsitã

„De la copil la copil: Ghid practic de împuternicire a
copiilor pentru rolul de cetãþeni activi”, Sara Gibbs,
Gillian Mann ºi Nicola Mathers.

Disponibil pe Internet la: www.child-to-child.org/
guide/guide.pdf

„Ce metode funcþioneazã în participarea tinerilor”,
studii de caz de pe tot globul

Disponibil pe Internet la: www.iyfnet.org/pdf/
what_works_in_youth_par.pdf

„SIDA. Lucrul cu tinerii”, AVERT, 1993

Comanda: AVERT,11, Denne Parade. Horsham, West
Sussex RH12 1JD, UK A se vedea: www.avert.org

„Implicarea tinerilor din toatã lumea”, JHUCCP, 2002

Disponibil pe Internet la: www.jhuccp.org/centerpubs/
download/pdf/wp6.pdf

„Drepturile adolescenþilor la participare: o abordare
strategicã”, UNICEF

Disponibil în reþeaua internã a UNICEF: http://
www.intranet.unicef.org/IMU/libweb/hivaids/
young_people.htm

„Implicarea cercetãtorilor tineri”, Perpetua Kirby

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Tinerii ca cercetãtori: o culegere de materiale didactice”

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Copiii ºi participarea: cercetarea, monitorizarea ºi
evaluarea cu participarea copiilor ºi tinerilor”

Disponibil pe Internet la: www.savethechildren.org.ik/
development/global_pub/child_part.pdf

„Educaþia de la egal la egal ºi HIV/SIDA: Concepte,
aplicãri ºi probleme”, UNAIDS,1999

www.unaids.org/publications/documents/care/
general/peer.pdf

„Împreunã putem. Manualul ºi trusa de activitãþi a
educatorului de la egal la egal”, proiectul educaþional
HIV/SIDA de la egal la egal al Crucii Roºii din
Jamaica

Comanda: jrcs@infochan.com

„Educaþia de la egal la egal ºi HIV/SIDA: concepte,
aplicãri ºi probleme”, UNAIDS,1999

Disponibil pe Internet la: www.unaids.org/
publications/documents/care/general/peer.pdf

„Ghid de implementare a APS (Adolescenþi pentru
Prevenirea SIDA)”, Advocates for Youth, 2002

Disponibil pe Internet la: www.advocatesforyouth.org/
publications/TAP.pdf

„Direcþiile corecte: o sursã de educaþie de la egal la
egal despre Convenþia ONU privind Drepturile
Copilului”

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Manual de instruire pentru împuternicirea tinerilor:
promovarea implicãrii în luarea deciziilor”, Salvaþi
Copiii, 1997

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html

„Local ºi Vocal: promovarea implicãrii tinerilor în luarea
deciziilor la nivel local. Privire generalã ºi ghid de
planificare”, Peter White

www.savethechildren.org.uk/functions/indx_pubs.html
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Titlul lucrãrii

Unde poate fi gãsitã

„O participare cu sens a tinerilor în conferinþe
internaþionale: o analizã a faptului cum participarea
tinerilor a fost facilitatã la o conferinþã la nivel înalt
asupra copiilor afectaþi de rãzboi”. Include
recomandãri ºi sugestii, CIDA (cu UNICEF).

www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/
Childprotection/$file/war-affected-children.pdf

„Mediul înconjurãtor ºi urbanizarea: Construirea unor
oraºe mai bune cu copiii ºi tinerii”, nr.2, vol. 14,
octombrie 2002 (un compendium de exemple asupra
planificãrii participative a oraºelor, incluzând conceptul
de „oraºe prietenoase copiilor” ºi iniþiative „Crescând
în oraº”

www.iied.org/human/pubs.html

„Formând viitorul unei þãri. Planuri Naþionale de
Acþiune pentru copii cu implicarea copiilor ºi a tinerilor
în dezvoltarea lor”, Salvaþi Copiii, 2002 (un ghid
pentru practicieni, în primul rând din comunitatea
ONG-urilor care intenþioneazã sã implice copiii în
proiectarea Planului Naþional de Acþiune).

www.savethechildren.net/files/new/publicsites/
uploads/npa_intro_english.doc

„Evaluarea momentelor tehnice, participarea copiilor
în cercetare, monitorizare ºi evaluare”, UNICEF,
aprilie, 2002 (publicaþia oferã recomandãri ºi criterii
pentru toþi cei care doresc sã sporeascã participarea
copiilor ºi a tinerilor în diferite programe)

www.intranet.unicef.org/epp/evalsite.nsf

„SOWCR, 2003”, UNICEF (lecþii învãþate din
implicarea copiilor în pregãtirea ºi desfãºurarea
Sesiunii Speciale ONU în Interesul Copiilor, de
asemenea include lista articolelor CDC care se referã
la participarea copiilor)

www.unicef.org/sowc03/

„Drepturile la participare ale adolescenþilor”,
documente de lucru ale UNICEF, August 2001 (bazate
pe o revizuire largã a literaturii, documentul
recapituleazã un ºir de principii ºi strategii pentru
promovarea participãrii adolescenþilor)

www.unicef.org/programme/adap/assets/
COMBO_ADAP_strategy.pdf

“Lucrând cu ºi pentru adolescenþi”, UNICEF, februarie,
2002. Prezintã experienþele a 22 de oficii UNICEF
în domeniul lucrului cu ºi pentru tineri

www.unicef.org/programme/adap/assets/
combo_working_with_and_for_adolescents.pdf

„Naþiunile Unite: Declaraþia Mileniului ºi scopurile
milenare de dezvoltare”

www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

„Naþiunile Unite: o lume pentru copii”

www.unicef.org/specialsession/docs_new/
documents/A-RES-S27-2E.pdf

„Cartea de resurse a participãrii”, Banca Mondialã,
1996 (conþine circa 20 de studii de caz, plus capitole
cu indicii asupra planificãrii participãrii ºi luãrii
deciziilor, recomandãri pentru îmbunãtãþirea
participãrii persoanelor sãrace ºi revizuirea metodelor
ºi tehnicilor participatorii)

www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.html
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Pagini ºi adrese utile pe Internet:
1. www.unicef.org

civic cu link-uri directe la sursele ce conþin metode ºi
tehnici participatorii.

2. www.coe.int (site-ul Consiliului Europei),
www.humanrights.coe.int (pagina generalã a
drepturilor omului).

10. www.ids.ac.uk/ids/ , Institutul de Studii asupra
Dezvoltãrii, Sussex, este unul dintre primele centre de
cercetare ºi studiere a dezvoltãrii participatorii.

3. www.anacej.asso.fr

11. www.childfriendlycities.org, idei despre planificarea
participatorie urbanã.

4. www.unicef.org/specialsession/child_participation/
index.html, despre participarea copiilor la Sesiunea
Specialã ºi evenimentele conexe.

12. www.unesco.org/most/growing.htm pentru
iniþiativele “Crescând în oraºe”.

5. www.unicef.org/polls/, informaþii despre studii extinse
printre copiii din Asia de Est ºi Pacific, Europa ºi Asia
Centralã ºi America Latinã ºi Caraibe.

13. www.savethechildren.net/homepage/, pagina-gazdã
a Alianþei Salvaþi Copiii.

6. www.unicef.org/voy/, pagina-gazdã a Vocilor Tinerilor.

14. www.oxfam.org/eng/ pagina web a OXFAM, include
o paginã asupra Parlamentului Internaþional al Tinerilor.

7. www.unicef.org/magic pentru iniþiative media ce au
scopul implicãrii tinerilor.
8. www.unicef.org/teachers/ pagina web a UNICEF
pentru profesori, include idei despre cum sã implicãm
copiii în cercetãri ºi despre ºcolile prietenoase copiilor.

15. www.ncb.org.uk/resources site-ul Biroului Naþional
al Copiilor din Marea Britanie, accesare gratuitã, o
largã varietate de cãrþi ºi documente referitoare la
participarea tinerilor.

9. www.worldbank.org/participation/ pagina web a
Bãncii Mondiale asupra participãrii ºi angajamentului

16. www.schoolcouncils.org, un site cu informaþii despre
cum sã creezi ºi sã dezvolþi consilii ºcolare.

Lista unor organizaþii care promoveazã
participarea copiilor ºi a tinerilor
Asociaþia „European Y
outh Exchange Moldova
Youth
Moldova““
Centrul Naþional de Resurse pentru Tineri
Str. Serghei Lazo 15, 1-2
MD-2004 Chiºinãu
Republica Moldova
tel./fax: 54 30 37, 23 88 91, 23 28 87
e-mail: eyemoldova@hotmail.com, cnrt@youth.md
web: www.youth.md

Centrul de Informare ºi Documentare privind
Drepturile Copilului din Moldova
Bd. Traian 23/1
MD-2060 Chiºinãu
Republica Moldova
tel./fax: 56 49 21
e-mail: ciddc@yahoo.com

Societatea Independentã de Educaþie pentru
Drepturile Omului
Str. Sfatul Þãrii 17
MD-2012 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 23 77 10
e-mail: siedo@moldnet.md
web: www.siedo.moldnet.md

Ambasada Statelor Unite ale Americii în
Moldova
Str. Alexei Mateevici 103
MD-2009 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 23 37 72
web: www.usembassy.md

Fundaþia SOROS-Moldova
Str. Bulgarã 32
MD-2001 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 27 00 31
e-mail: foundation@soros.md
web: www.soros.md

Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului faþã
de Copii
Alianþa ONG din domeniul protecþiei sociale
a copilului ºi familiei
Str. A. Puºkin 26, bir. 301
MD-2012 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 23 42 68, 23 42 69
fax: 23 40 69
e-mail: cnpac@moldnet.md
web: www.iatp.md//cnpac
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Alte adrese utile
Departamentul Tineret ºi Sport al Republicii
Moldova
Bd. ªtefan cel Mare 73
MD-2001 Chiºinãu
Republica Moldova
tel./fax: 27 74 20, 27 7476
e-mail: dtsmoldova@yahoo.com
tineret@moldtelecom.md

Centrul Naþional SIDA
str. Studenþilor 7/1
MD-2020 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 46 97 32
tel./fax: 46 94 43
e-mail: naac@mednet.md

UNICEF Moldova
Str. 31 August 1989, nr.131
MD-2012 Chiºinãu
tel. 22 00 34
e-mail: chisinau@unicef.org
web: www.unicef.org

Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Str. Bulgarã 32
MD-2001 Chiºinãu
tel: 27 00 31, 27 44 80, 27 04 36
fax: 27 05 07
e-mail: imoldoveanu@soros.md
web: www.ournet.md/~cdt

Asociaþia „Bineva”

Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþie
(OIM) Infocentru
Str. 31 August 1989, nr. 82
MD-2012 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 23 29 40, 23 29 41
fax.: 23 28 62
e-mail: iomchisinau@iom.int

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,
Orhei
MD-3512 Bieºti
jud. Orhei
Republica Moldova
tel.: (235) 45 554, 45 119
e-mail: bineva@mtc-or.md
Banca Mondialã
Str. ªciusev 76/6
MD-2012 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 23 35 65
web: www.worldbanck.org.md
e-mail: moldova_contact@worldbank.org

Centrul Independent de Jurnalism
Str. Sciusev 53
MD-2012 Chiºinãu
Republica Moldova
tel.: 22 75 39, 21 36 52
web: www.ijc.iatp.md
e-mail: coordin@ijc.iatp.md

Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova
Str. Mitropolit Dosoftei 99, of. 14
MD-2004 Chiºinãu
Republica Moldova
Tel./fax: 22 50 46
e-mail: cntm@mdl.net
web: www.ournet.md/~CNTM

ONG „Moºtenitorii”
Str. Hotinului 1
MD-3100 Bãlþi
Republica Moldova
tel.: (231) 222 16
e-mail: mostenitorii@iatp.balti.md
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Membrii reþelei europene a consiliilor ºi parlamentelor
copiilor ºi tinerilor – „YOUTH PLANET”
YOUTH PLANET
27, Rue des Petites Écuries
75010 Paris, France
Tél: +33 1 47 70 68 03
Fax: +33 1 47 70 68 04
e-mail: info@youthplanet.org
web: www.youthplanet.org

BELGIA
CRECCIDE – Centre Régional et Communautaire
de Citoyenneté et de Démocratie
Lac de Bambois
Rue de Stierlinsart 45
B - 5070 Fosses-La-Ville
Tél.: +32 71 71 47 61
Fax : +32 71 71 47 62
e-mail: infos@creccide.org
web: www.creccide.org

DANEMARCA
U-NettetRed
Barnets hus
Rantsausgade 60
DK-Copenhaguen
Tél.: +45 70 22 77 71
e-mail: asser@u-nettet.dk
web: www.u-nettet.dk

FRANŢA
ANACEJ – Association Nationale des Conseils
D’enfants et de Jeunes
105 rue Lafayette
F - 75010 Paris
Tél.: +33 1 56 35 05 35
Fax: +33 1 56 35 05 36
e-mail: info@anacej.asso.fr
web: www.anacej.asso.fr

UNGARIA
Gyermek-és Ifjùsàgi Önkormànyati Tàrsasàg
Federation of Children and Youth Municipal
Councils
Corvin Tér 8
H - 1011 BUDAPEST
Tél.: +36 1 201 57 28
Fax: +36 1 201 57 28
e-mail: gyiot@kkapcsolat.hu

ITALIA
Democrazia in Erba
Via Cesare Balbo 43
I - 00184 Rome
Tél.: +39 64 74 00 41
Fax: +39 64 88 33 60
e-mail: arcipg@krenet.it

MOLDOVA
European Youth Exchange Moldova
Str. Serghei Lazo 15, 1-2
MD-2004 Chisinau
Tel.: +373 2 543 037
Fax: +373 2 543 037
e-mail: eyemoldova@hotmail.com

ROMÂNIA
Fondaţia MASTER-Forum
Proiectul Pal-TIN
St. Ion Campineanu 9, Ap. 4
R - 70116 București
Tel.: +40 1 314 48 27
Fax: +40 1 314 48 27
e-mail: paltin@dnt.ro
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(236) 34200; 28356;
andry85@mail.ru

CLCT Ungheni, str. Naþionalã 11, mun.
Ungheni, MD-3602

Vrabie Andrei
Olaru Svetlana
Matei Maria

ªcoala tinerilor ziariºti

Ziarul ºcolar – o tribunã spre
a-þi exprima opinia

CLCT Ungheni

CLCT Vãlcineþ, jud. Ungheni

5.

6.

(264) 46299; 46234
(238) 56378
(231) 22804;
gumel@rambler.ru
(239) 22239;
grupdeinitiativa02@yahoo.com
(261) 21554;
livis@cdr.moldtelecom.md
(253) 61343;
adolescentina@hotmail.com
(243) 22095; 61419; 61274
vcislaru@yahoo.com
(264) 23868
(244) 22344; 22084;
vgorincioi@yahoo.comxiusha@home.ro

ªcoala Medie Seliºte, MD-6434, jud. Ungheni
s. Borogani, MD-3830, jud. Lãpuºna
Str. Kolesov 10, ap. 16, Gumeniuc Lena, mun.
Bãlþi MD-3112
Str. ªtefan cel Mare 118, Liceul Teoretic
„Ioan Vodã”, mun. Cahul, MD-3900
Str. Dimitrov 3, ap. 50, or. Ceadâr-Lunga,
MD-6100, UTAG
Str. Uliþa Mare, Liceul Teoretic „M. Eminescu”,
Slobozia Mare, MD-5320, jud. Cahul
Str. A. Mateevici 20/1, mun. Cãuºeni, MD4301, jud. Tighina
ªcoala Medie nr. 3, str. Varlaam 3, or.
Nisporeni, MD-6401, jud. Ungheni
Str. ªtefan cel Mare 7, or. Cãlãraºi MD4400, jud. Ungheni

Popescu Ana
Cristel Alecu
Saviþki Liliana
Saviþki Elena
Moþoc Ala
Efimova Valentina
Dermenji Dina
Pãvãlache Ion
Ranlol Lilia
Terzi Tatiana
Chelban Viorica
Culea Ana
Câºlari Victor
Puºca Olga
Robu Galina
Danila Ana
Burghelea Xenia
Gorincioi Valeriu

Un om bine informat este un
om puternic

Viaþã fãrã pericol

KOPHÈ

Informarea copiilor privind
drepturile lor

Tinerilor – dreptul de a vota

Informarea – o fereastrã
cãtre lume

Tineri ºi voluntari

Îmbunãtãþirea modului de
predare

CIVITAS

CLCT Seliºte, jud. Ungheni

CLT Borogani, jud. Lãpuºna

Grupul de iniþiativã al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, mun. Bãlþi

Grupul de iniþiativã Liceul Teoretic
„Ioan Vodã”, mun. Cahul

Colegiul de redacþie „Noua generaþie”, or. Ceadâr - Lunga

Grupul „Adolescentina”, SloboziaMare, jud. Cahul

Centrul pentru Voluntariat Tighina,
mun. Cãuºeni

Grupul de formatori ªcoala Medie
nr. 3, or. Nisporeni, jud. Ungheni

Grupul de iniþiativã or. Cãlãraºi, jud.
Ungheni

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9.

(022) 518231; 516964; 517045;
lucicob@mail.ru
infostar_md@yahoo.com

Str. Nicolae Costin 63 A, Liceul „Onisifor
Ghibu”, mun. Chiºinãu

Cobâleanu Lucia
Ivaºcu Tamara

InfoSTAR – un mod de a ne
afirma personalitatea

Grupul de iniþiativã Liceul „Onisifor
Ghibu”, mun. Chiºinãu

8.

(245) 37519;
dr-ecology@idknet.com

Str. Lomonosov 31 „V”, ap. 2, mun. Dubãsari
MD-4500

Scrisori de prietenie

Grupul de iniþiativã Dubãsari

7.

Stepanova Alexandra
Stepanova Elena

Vlad Silvia, s. Vãlcineþ MD-4441, jud. Ungheni

(235) 45293

s. Chiperceni, MD-3518, jud. Orhei

Levinþa Elena
Veveriþa Maria

Copiii de azi – a doua Arcã
a lui Noe

CLT, s. Chiperceni, jud. Orhei

4.

(235) 40523; 40561; 65297

s. ªercani, MD-4435, jud. Orhei

Consiliul Local al Tinerilor, s. ªercani,
jud. Orhei

3.

Malic Rodica
Clapaniuc Valeriu

Elevul informat – tânãrul
dotat

Grupul de iniþiativã „Vocea elevului”, s. Moleºti, jud. Chiºinãu

2.

Tineri, civici ºi democraþi

Informare pentru democraþie
ºi o viaþã nouã a tinerilor

CLT, s. Musteaþa

1.
(268) 55372

Telefon/e-mail

s. Moleºti, MD-6820, jud. Chiºinãu

Adresa completã

Cujba Inga
Munteanu Parascovia

Lider tânãr/
Consultant adult
(259) 70589

Grup, localitate
s. Musteaþa, MD-5935, jud. Bãlþi

Denumirea proiectului
Cuibari Marina
Antoci Nadejda

Nr.

Învingãtorii concursului de granturi mici pentru
grupurile de iniþiativã ale tinerilor – 2003
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(249) 26300; 22122
(239) 51610
64394; 23977l
mateevici@hotmail.com
(235) 52318

Str. Stamati 30, or. Glodeni MD-4901, jud.
Bãlþi
s. Chircani MD-3919, jud. Cahul
Com. Pârliþa, MD-3641, jud. Ungheni
Com. Ciocâlteni, MD-3519, jud. Orhei

Iujeva Ecaterina
Belous Aliona
Brancovici Uliana
Voinu Lidia
Bulubica Eugenia
Ciupercã Romeo
Buciuºcanu Eugenia
Marandici Viorica

Ajutor juridic copiilor victime
ale violenþei în familie ºi ºcoalã

Într-un corp sãnãtos – o
minte sãnãtoasã

Continuarea editãrii revistei
„Aici ºi acum”

Lumii noi – speranþe noi sã
dãruim

Dezvoltarea unor deprinderi
meºteºugãreºti

Grupul de iniþiativã Glodeni, jud.
Bãlþi

CLCT Chircani, jud. Cahul

GI al Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” com. Pârliþa, jud. Ungheni

CLT Ciocâlteni, jud. Orhei

CLT Susleni, jud. Orhei

GI al Liceului „Antioh Cantemir”,
mun. Chiºinãu

26.

27.

28.

29.

30.

31.

25.

s. Todireºti MD-3649, jud. Ungheni

Cerevati Cristina
Cucoº V.

Centru de consult. a tin. în probleme de ed. moral-spiritualã

CLT Todireºti, jud. Ungheni

24.

speranta_club@yahoo.com
(277) 61258; 61265

(241) 22866;
media@cimislia.moldtelecom.md
(259) 22264

Str. Florilor 28/3, ap.32, mun. Chiºinãu
Com. Petreºti, MD-3640, jud. Ungheni
Com. Cotiujenii-Mari, MD-7216, jud. Soroca
Str. Tkacenko 95, s. Chiþcani, MD-5417, rnul Slobozia, Transnistria
Str. Eminescu 13, Liceul Teoretic s. Pelinia,
MD-5629, jud. Bãlþi
ªcoala Medie s. Taraclia, MD-7730, jud.
Tighina
Str. Kotovski 56, mun. Dubãsari MD-4500
Str. A. Mateevici, Liceul „Alexei Mateevici”,
mun. Cãuºeni, jud. Tighina
Bd. ªtefan cel Mare 12, MD-4100, or.
Cimiºlia, jud. Lãpuºna
Casa de Creaþie, str. Moldovei 5, or. Fãleºti

Norkina Olga
Astahova Irina
Gorea Oxana
Bereghici Tamara
Þurcanu Natalia
Dvorciuc Olesea
Gratilova Natalia
Gopºa Iulia
Grumeza Liuba
Bocancea Constantin
Bocancea Uliana
Deidâº Ekaterina
Korneva Ekaterina
Musteaþã Rodica
Popov Ludmila
Bargan Mariana
Ciumeicã Ion
Harea Viorica

Editarea ziarului „Observatorul”

Traficul de fiinþe umane

Totul depinde de noi

Vrem sã prietenim

Combaterea fumatului ºi a
alcoolului printre adolescenþi

Casa în care mã simt copil

Accesul la informaþii astãzi –
cunoºtinþele noastre de mâine

Prin noi înºine

Laboratorul tinerilor corespondenþi

Împreunã vom schimba lumea
(patru tabere)

CLT Petreºti, jud. Ungheni

CLCT Cotiujenii-Mari, jud. Soroca

CLCT Chiþcani, r-nul Slobozia,
Transnistria

Liceul Teoretic Pelinia, jud. Bãlþi

CLT Taraclia, jud. Tighina

CLCT Dubãsari

CLCT „Orhideea”, Liceul „Alexei
Mateevici”, mun. Cãuºeni

GI „Pro Media”, or. Cimiºlia, jud.
Lãpuºna

GI primarilor CLT din sectorul Fãleºti

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

(243) 22635; 22530; 22450

(245) 35932

(236) 42288; 42315; 42316

(022) 492861;
trading@freemail.ru

Com. Susleni, MD-3548, jud. Orhei

Filip Ion
Þãruº Maria

(235) 46529

(236)49353

(239) 22239
crai_nou@hotmail.com

Liceul Teoretic „Ioan Vodã”, str. ªtefan cel
Mare 118, mun. Cahul MD-3901

Stoian Inga
Pãvãlache Ion

Operaþia Crai-Nou

Consiliul Liceului Teoretic „IoanVodã”, mun. Cahul

23.

(242)38174

s. Copceac MD-4217, jud. Tighina

Ceban Lucica
Caºciuc Elena

Implicarea directã în procesul
de luare a deciziilor la nivel local

CLCT Copceac, jud. Tighina

22.

(022)766653

Grupul „Clio”, Liceul „Nicolae Iorga”, str.
Valea Crucii 4/1, mun. Chiºinãu

Railean Cristina
Prusacov Galina

Creatorii unei lumi fãrã prejudecãþi

Grupul de scouþi „Clio”, Chiºinãu

21.

(022) 223585;
agroromantica@hotmail.com

Str. Petru Rareº 18, mun. Chiºinãu MD-2033

Gãluºcã Vasile
Manuil Svetlana

Eu sunt împotriva SIDA

Ziarul „Carpe Diem” CN de
Comerþ, mun. Chiºinãu

20.

(258) 44377; 44651

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, com.
Mândreºti, MD-5825, jud. Orhei

Macaru Alexandrina
Ioxa Eugenia

Teatrul de pãpuºi

Grupul de scouþi „Puii de cerbi”,
com. Mândreºti, jud. Orhei

19.

(234) 51280; 51237;
ong-npv@free.bg

Str. M. Eminescu 14, com. Lãpuºna, jud.
Lãpuºna

Caproº Nina
Rotaru Viorica

Fondarea ºi editarea ziarului
„21 Plus”

ONG „Noi pentru tineret”, com.
Lãpuºna

18.
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