Programul de implicare civica si dialog pentru tineri
Programul de implicare civică si dialog pentru tineri- YCED aduce împreună elevi români și
romi din România și Republica Moldova pentru inițierea și punerea în practică de proiecte de
dezvoltare comunitară. In cadrul acestui program, tinerii vor deveni cetățeni activi, care vor fi
capabili pe viitor sa isi mobilizeze colegii pentru a elimina barierele interetnice existente in
comunitatile de unde provin. Folosind o "comunitate de școli", programul sprijina tinerii in
gestionarea tensiunilor etnice prin dezvoltarea înțel egerii interculturale în școli. Intr-un timp
scurt, tinerii dobândesc abilități valoroase față de angajamentul civic și toleranța, devenind astfel
agenți ai schimbărilor pozitive pentru tot restul vietii lor.
YCED este un program al Biroului pentru Democratie, Drepturile Omului si Munca al
Departamentului de Stat al SUA. implementat de International Research & Exchanges Board
(IREX), în parteneriat cu IREX Republica Moldova si Romani CRISS – Centrul Romilor pentru
Intervenție Socială și Studii , organizatie care lucrează pentru apărarea și promovarea drepturile
romilor din România.
In anul scolar 2011-2012, in cadrul programului, s-au implementat activitati care sa-i aduca
impreuna pe tinerii de diferite etnii in 6 licee din Romania si 2 licee din Republica Moldova.
Urmand exemplele de succes din primul an de implementare pentru acest an scolar au fost
selectate ca si beneficiare ale programului alte 10 licee din Romania si 2 licee din Republica
Moldova.
Prin intermediul acestui program tinerii:


Își vor dezvolta abilitățile de conducere și comunicare, spiritul civic, capacitatea de
administrare a proiectelor și de gestionare a situațiilor dificile.



Vor deveni cetățeni activi și implicați, capabili să își mobilizeze colegii pentru a aduce
îmbunătățiri în viața, școala și comunitatea lor.



Vor identifica, împreună cu colegii lor, metode de depășire a barierelor interculturale și
vor căuta soluții de dezvoltare comunitară.



Vor promova toleranța interculturală prin acțiuni de voluntariat.

Primul pas al implicarii in acest program a fost participarea la o tabara de vara unde s-au intalnit
10 echipe de tineri din România și 2 echipe din Republica Moldova. Câte doi tineri, unul rom și
unul nerom, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au fost selectați din fiecare comunitate pentru a
participa la tabăra de vară în cadrul căreia si-au dezvoltat calitățile de lider. Aceștia vor fi
inițiatorii unor proiecte de dezvoltare comunitară, pe care le vor realiza cu sprijinul altor tineri
din comunitate. În total, au fost selectați 20 de tineri din 10 comunități pentru a participa la
tabăra de vară.
Mentorii adulți (câte doi din fiecare comunitate selectată , un rom si un nerom) au fost aleși să își
dezvolte abilitățile de implementare a proiectelor, de consiliere a tinerilor și de construire a unui
mediu tolerant. În total, au fost selectați 20 de mentori (cadre didactice și lideri de comunități )
pentru a lucra cu tinerii participanți la tabăra de vară.
Prin participarea la tabăra de vară, tinerii:
- Si-au îmbunătățit calitățile de lider;
- Au înțeles mai bine voluntariatul și dezvoltarea comunitară;
- Au învățat cum să atraga, sa formeze și să coordoneze o echipă de lucru;
- Au învățat să evalueze nevoile tinerilor si ale comunităț ii;
- Au învățat să scrie și să gestioneze un proiect ;
- Au învățat să implice liderii din comunitate în activitățile proiectului;
- Si-au dezvoltat aptitudini de comunicare interculturală;
- Au participat la activitati care au dus la creșterea încrederii în sine.
După tabăra de vară, tinerii participanti, impreuna cu mentorii lor au format echipele de proiect
in fiecare liceu din care provin, fiecare echipa fiind formata in prezent dintr-un numar de
minimum 12 tineri de diferite etnii(roma, lipoveana, greaca, bulgara, aromana). Urmatorul pas a
fost acela de a realiza analiza nevoilor comunitatii de unde provin, identificand astfel nevoile
tuturor tinerilor din comunitatile lor, nevoi care au dus la ideile de proiect pentru anul scolar
2012-2013.
Incepand cu luna ianuarie 2013 echipele care au finalizat propunerile de proiecte vor primi
finanțare pentru a pune în practică activitatile în comunitățile de origine. Pentru acest an, in
Romania au fost selectate 15 echipe de tineri care vor primi finantare pentru implementarea
urmatoarelor proiecte:
1. Proiect “LET’S MOVE IT TEENAGERS”- Echipa de tineri a Colegiului Tehnic
“Valeriu D. Cotea”, Focsani, Vrancea

2. Proiect “Impreuna pentru educatie si recreere”- Echipa de tineri a Colegiului Tehnic
“Edmond Nicolau”, Focsani, Vrancea

3. Proiect ”Cinema pentru varsta mea”- Echipa de tineri a Liceului Tehnologic “Eremia
Grigorescu” Marasesti, Marasesti, Vrancea
4. Proiect “ Aici, tinerii din Ivesti”- Echipa de tineri a Liceului Tehnologic “ H.P.
Bengescu”, Ivesti, Galati
5. Proiect “CTHC in actiune”- Echipa de tineri a Colegiului Tehnic “Henri Coanda”,
Tulcea
6. Proiect “ Inca un pas”- Echipa de tineri a Liceului Tehnologic “ Pamfil Seicaru”,
Ciorogarla, Ilfov
7. Proiect “Impreuna prin implicare in cunoastere si voluntariat”- Echipa de tineri a
Colegiului Economic “Delta Dunarii”, Tulcea
8. Proiect “Clubul tineretului Noviodunum”- Echipa de tineri a Liceului Teoretic
“Constantin Bratescu”, Isaccea, Tulcea
9. Proiect “ Postul de radio HIGH SCHOOL RADIO FM”- Echipa de tineri a Liceului
Tehnologic “ Tiu Dumitrescu”, Mihailesti, Giurgiu
10. Proiect “Unic si divers, impreuna avem un sens”- Echipa Liceului Teoretic “ Ion
Creanga”, Tulcea
11. Proiect “Impreuna pentru o comunitate unita”- Echipa Liceului Teoretic “Alexandru
Rosetti”, Vidra, Ilfov
12. Proiect “Impreuna pentru o scoala mai buna”- Echipa de tineri a Liceului Tehnologic
“ Virgil Madgearu”, Constanta
13. Proiect “Tinerii impreuna pentru o comunitate mai sigura, mai sanatoasa”- Echipa
de tineri a Liceului Tehnologic “Nicolae Oncescu”, Inca, Braila
14. Proiect “ Interculturalitate pentru tinerii din Medgidia” - Echipa de tineri a Liceului
Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”, Medgidia, Constanta
15. Proiect “,,Dobrogea – leagăn al diversității și multiculturalității” - Echipa de tineri a
Liceului Teoretic Baneasa, Constanta.

