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I. APEL: lansat oficial pe site-ul Asociatiei ROI si pe retelele sociale.
APEL DESCHIS CĂTRE
ŞCOLI, UNIVERSITĂŢI, CENTRE EDUCAŢIONALE ŞI DE TINERET, DIRIGINŢI ŞI
PROFESORI, ONG-uri ŞI ASOCIAŢII

Dăm REstartul „Caravanei Cetǎţeniei Active Prahova”, un proiect inițiat de
Forumul Tinerilor din România, reprezentat de ambasadoarea la nivel de judeţ, Ana
Nedelcu, dezvoltat în 2017 cu susținerea Asociaţiei ROI.
Iniţiativa constǎ în organizarea de întâlniri şi ateliere pe probleme civice ṣi
participative cu TINErii (elevi, liceeni, studenṭi şi tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 35
de ani) în mediile urban şi rural ale județului Prahova.
Fiecare întâlnire cuprinde două componente:
1. Concepte de culturǎ civicǎ ṣi participativǎ.
2. Atelier tematic pe probleme la nivel local/judeṭean ce implicǎ TINErii.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1. Perioada de desfăşurare a atelierelor este martie-iunie 2017. Vă puteţi înscrie în
această perioadă până la data de 13 aprilie 2017 completând acest formular =>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHrM6GCgr6eg1TG_axyHHf0spb
8Fkjd8Urta6cKuEjPMU5g/viewform?c=0&w=1. Participarea este gratuită.
2. Sesiunile vor avea loc săptămânal, în zilele de vineri, ocazional in weekend
(depinzând de disponibilitatea partenerilor).
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3. Numărul de participanţi este de minim 15 şi maxim 35.
4. Tinerii pot participa împreună cu profesorii/coordonatorii lor.
5. Se vor oferi adeverinţe şi diplome de participare atât partenerilor coordonatori cât
şi tinerilor participanţi.
Punctele de vedere exprimate de către tineri vor fi transmise printr-un raport
către autorităţile publice locale, naţionale şi Europene în vederea stimulării
participării tinerilor la viaţa comunităţii. Procesul de consultări la nivel local face
parte din amplul proces al dialogului structurat cu tinerii la nivel European.
Dialogul Structurat cu TINErii reprezintă instrumentul folosit la nivelul Uniunii
Europene pentru luarea în considerare a opiniei tinerilor la momentul realizării politicilor
de tineret. Astfel, Dialogul Structurat aduce împreună la discuții tinerii și persoanele
aflate în poziții decizionale cheie.
Raportul final al demersului va fi publicat pe site-ul Asociatiei ROI –
http://aroi.ro/ şi pe https://ananedelcu.wordpress.com/.
~~~ Iniṭiativa face parte din procesul de implicare al Anei Nedelcu în calitate de
ambasador judeṭean pentru Forumul Tinerilor din România, parte dintr-o rețea de
aproximativ 70 de ambasadori ai dialogului structurat la nivel naṭional. Ana Nedelcu
este formator si lucrǎtor de TINEret încǎ din 2005, fiind implicatǎ activ în proiecte ce
vizeazǎ TINErii atât la nivel naṭional cât ṣi European.
http://forumul-tinerilor.ro/
Apel oficial aici http://aroi.ro/caravana-cetateniei-active-_-prahova-2017/
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II. AFIS:
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III. ENTITATI IMPLICATE:
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neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce reprezintă 155 de organizații de tineret din
A.

Forumul

Tinerilor

din

Romania

(initiator)

-

este

România (6 naționale și 149 locale). Viziunea noastra este o lume în care tinerii își pot
atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale încurajăm, susținem,
implicăm și reprezentăm tinerii din România. http://forumul-tinerilor.ro/

B.

Asociatia ROI – termenul “ROI” vine de la albine, energie, vibrație,

comunitate. Asociatia s-a infiintat in anul 2011 si se implica activ in proiecte
educationale, sociale, culturale ce contribuie la transformarea societatii.

Sustine si

conecteaza lideri, organizatii si proiecte cu care vibreaza la unison si care isi propun
obiective comune care sa conduca la actiuni si rezultate sociale pozitive. Totodata,
incurajeaza formarea de comunitati si miscari sociale pentru a multiplica vibratia
comuna si urmareste revitalizarea mestesugurilor locale. http://aroi.ro/
C.

Primaria Municipiului Ploiesti - http://www.ploiesti.ro/

D.

Prahova TV – emisiunea “Generatia lui John” – emisiune pentru tineri,

cu difuzare de luni până vineri, de la ora 19:00, pe postul de televiziune Prahova Tv,
prezentată de John Cristea. http://www.prahovatv.ro/emisiuni.php

IV. DATE ORGANIZATORICE:
a)

Nr. Ateliere/consultari -> 9

b)

Locatie -> scoli si licee prahovene (rural- 4 si urban- 5)

c)

Nr. tineri participanti (14-35 de ani) -> 242

d)

Nr. profesori implicati -> 16

e)

Nr. total -> 258 persoane

f)

Scoli implicate ->

1. Scoala Gimnaziala com. Aricestii Rahtivani
2. Scoala Gimnaziala sat Nedelea – comuna Aricestii Rahtivani
3. Scoala Gimnaziala “Moise Vasilescu” – com. Teisani, sat Olteni
4. Scoala Gimnaziala Ploiestiori – comuna Blejoi
5. Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Ploiesti
6. Colegiul Tehnic “Spiru-Haret” Ploiesti
7. Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploiesti
8. Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu” Ploiesti
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V. REZULTATELE PROCESULUI DE DIALOG STRUCTURAT:
Probleme identificate la nivel local si posibile solutii
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1.
Deseurile, poluarea aerului si a apelor: in judetul Prahova, sunt foarte
multe deseuri aruncate pretutindeni, fapt ce ne influenteaza in mod direct si negativ viata si
sanatatea. Aerul este foarte poluat, iar o apa curgatoare nu mai exista.
Cauze:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

asezarea geografica in preajma unor rafinarii (Ploiesti=oras industrial)
lipsa interesului cetatenilor in vederea reciclarii
emisii provocate de excesul de auto-vehicule (aglomeratie in trafic)
supra-incalzirea locuintelor/spatiilor de lucru
fabrici care duc lipsa de filtre si polueaza aerul
existenta sondelor de petrol in extravilan

Solutii:
1. Formarea si indrumarea unor echipe de tineri ecologisti voluntari pentru colectarea
deseurilor
2. Infiintarea unor asociatii de voluntari contra poluarii
3. Majorarea amenzilor pentru aruncarea deseurilor si poluare de orice tip
4. Impiedicarea defrisarilor masive
5. Promovarea reciclarii domestice si a economisirii resurselor din partea autoritatilor
publice si a firmelor ce se ocupa de acest sector
6. Incurajarea unor proiecte/activitati educative in spiritul promovarii ecologiei
7. Facilitarea cumpararii masinilor electrice/hibrid printr-un program national
8. Respectarea normelor europene privind poluarea (legi mai aspre si amenzi)
9. Existenta mai multor parcuri/spatii verzi si facilitarea plantarilor de copaci pe spatii
extinse
10. Reciclarea creativa personala (arta)
11. Existenta unui nr. mai mare de centre de reciclare si rampe ecologice (respectarea
termenului-limita de construire - 2020)
12. Folosirea resurselor alternative/nepoluante (panouri solare, eoliene, materiale de
constructie ecologice, masini electrice)
13. Incurajarea mersului pe jos si pe bicicleta (promovarea unei vieti active in
detrimentul celei sedentare)

14. Un pret scazut si accesibil pentru masinile electrice
15. respectarea legii privind interzicerea fumatului in spatii inchise
16. Spalarea si intretinerea strazilor in mod frecvent
17. Amplasarea mai multor cosuri de gunoi in parcuri si pe strazi si colectarea lor la
timp
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18. Angajarea persoanelor - asistati social - la strangerea deseurilor si curatenia
strazilor
19. In satul Ploiestiori, a fost identificata ca sursa principala de poluare, deseurile
aruncate in raul Teleajan si aerul poluat de rafinaria Vega; solutia ar putea fi
strangerea deseurilor din Teleajan si igienizarea raului, precum si plantarea
copacilor care sa combata noxele de la rafinarie; totodata, rafinaria ar trebui sa-si
instaleze noi filtre ecologice
20. Colectare separata a deseurilor
21. O problema majora identificata in orasul Ploiesti a fost fabrica DERO ca si alte
fabrici care polueaza, fiind amplasate foarte aproape de blocurile de locuit; ca si
solutii s-a propus: relocarea fabricii pe un teren departe de oras, in afara lui,
instalarea filtrelor de ultima generatie pentru diminuarea productiei de noxe,
diminuarea compusilor chimici si optarea pentru cei ecologici; daca aceste
schimbari nu pot si realizate, s-a propus oprirea productiei.

2. Lipsa locurilor publice destinate recreerii (spatii verzi)
Solutii:
1. Strangere de fonduri/donatii pentru construirea acestor locuri
2. Organizarea activitatilor de ecologizare a spatiilor verzi deja existente si amenajarea
lor corespunzatoare
3. Participare efectiva a cetatenilor cu idei care sa imbunatateasca existenta spatiilor
verzi
4. Autoritatile publice ar trebui sa intre in contact direct cu cetateanul pentru a-l motiva
sa ia parte activ la viata comunitatii
5. Implicarea tuturor categoriilor de varsta in dezbateri publice

3. Transportul in comun/Aglomeratia in trafic la orele de varf: tinerii din mediul
rural care merg la liceu in Ploiesti, platesc un abonament mult prea mare pentru cat isi permit;
vehiculele sunt vechi, neigienizate, neprietenoase, insuficiente, vandalizate; intarzierea la orele
de dimineata din cauza traficului ingreunat.

Solutii:
1. Instalarea sistemelor de incalzire (iarna) si aer conditionat (vara) in mijloacele de
transport in comun
2. Afisarea in fiecare statie a unui orar fix si clar al traseelor si actualizarea lor la nevoie
3. Controlorii ar trebui sa poarte uniforma
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4. Necesitatea unui autobuz special pentru persoane cu dizabilitati
5. Alocarea de abonamente gratuite sau cu 50% reducere pentru elevi
6. Evitarea aglomeratiei in mijloacele de transport (fiecare persoana sa aiba loc)
7. Orarul mijloacelor de transport sa fie imbunatatit (frecventa mai mare), deoarece
exista multi navetisti si elevi care intarzie la scoala sau sunt nevoiti sa plece mai devreme de la
ore
8. Mijloacele de transport sa fie accesibile pana in zonele limitrofe ale judetului
9. Obtinerea de fonduri europene pentru vehicule noi, ecologice
10. Introducerea unui mijloc de transport special pentru elevi
11. S-a identificat solutia crearii unei noi retele de transport imbunatatita
12. Ora de intrare la serviciu a adultilor sa difere de ora de intrare la scoala a elevilor
13. Orele ar trebui sa inceapa mai tarziu (09/00)
14. Modernizarea semafoarelor

4. Drumurile neasfaltate/neamenajate: s-a identificat problematica drumurilor
impracticabile din cauza lucrarilor lasate de cele mai multe ori neterminate.
Solutii:
1. Asfaltarea corespunzatoare a strazilor si a auto-strazilor (fara a fi nevoie sa se refaca
in termen scurt)
2. Evitarea amanarii lucrului la drumuri si o mai buna administrare a timpului alocat
efectiv lucrarii; din acest motiv, nu numai ca nu se mai poate circula, ci se lasa si cu foarte multa
mizerie la fata locului (se poate lucra noaptea)
3. Diminuarea folosirii in exces a masinii si construirea pistelor pentru biciclete
4. Trecerile de pietoni ar trebui sa fie vizibile pentru evitarea accidentelor
5. Ar trebui ca autoritatea publica sa organizeze planuri pentru refacerea drumurilor in
intregime
6. Este necesara o marcare accentuata a drumurilor si a directiilor de sens, deoarece
indicatoarele sunt inexistente sau sunt amplasate in mod incorect
7. Importarea unor modele europene in asfaltarea eficienta a drumurilor prin tehnologii
moderne

5. Discriminare/rasism/excludere sociala generala si in scoli/coruptie: tinerii
se confrunta cu discriminarea de orice tip in scoli (pe motive fizice, psihice, materiale/financiare,
vestimentare, intelectuale); tinerii cu studii avansate nu isi gasesc un loc de munca decent si pe
masura studiilor absolvite, iar cei cu studii reduse dar care dispun de resurse materiale, se pot
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angaja. Astfel, locurile de munca sunt ocupate de persoane nepregatite profesional.
Solutii:
1. Cursuri de educatie civica care promoveaza principii democratice
2. Promovarea culturii autentice a minoritatilor
3. Interviuri din partea angajatorilor care sa fie corecte si riguroase
4. Existenta unui nr. mai mare de cursuri de specializare
5. Procesul de selectie al candidatilor sa fie riguros
6. Legi mai aspre in ce priveste mita si coruptia
7. Abordarea educatiei incluzive si crearea unui mediu familial al clasei
8. Educatie pentru toleranta
9. Sprijin din partea psihologilor/consilierilor scolari in crearea de programe adecvate
10. Stop criticarii excesive si gratuite asupra individului/acceptarea diferentelor
11. Campanii de informare la adresa comunitatii cu scopul de a organiza actiuni comune
care sa implice cetateni din toate mediile sociale
12. Fonduri speciale alocate elevilor cu posibilitati reduse pentru achizitionarea de carti,
rechizite
13. Invatarea diferentiata in functie de capacitatile fiecarui elev
14. Organizarea evenimentelor culturale interetnice si interculturale
15. Formularea unor legi mai aspre impotriva rasismului

6. Violenta verbala si non-verbala: aceasta problema a fost identificata ca fiind
foarte prezenta in comunitatea locala, mai ales in randul tinerilor.
Solutii:
1. Educatia sanatoasa si incluziva poate preveni conflictele de orice tip; in acest sens,
metodele educatiei interactive si de lucru in echipa pot diminua conflictele
2. Campanii de informare asupra efectelor negative ale actelor agresive
3. Oportunitati de implicare in comunitate prin voluntariat si exprimarea opiniei ce pot fi
realizate de catre ONG-urile locale impreuna cu autoritatea publica
4. Prin educatie, oamenii ar trebui determinati sa gandeasca inainte de a actiona, nefiind
pusi in situatia nefericita de a raspunde pentru actiunile lor nefaste

5. Necesitatea exprimarii opiniei personale cu argumente clare si viabile
6. Initierea unor activitati de preventie in scoli si expunere a consecintelor si riscurilor pe
care le pot aduce actele de violenta
7. Implicarea consilierilor psihologici si scolari si inscrierea elevilor cu probleme
comportamentale in mai multe activitati extrascolare care sa promoveze comunicarea non- Page | 11
violenta
8. Munca in folosul comunitatii ca o pedeapsa aplicata celor cu comportament neadecvat
9. Implicarea parintilor in educarea copiilor (!!!) – infiintarea Scolii Parintilor

7. Sistemul de invatamant aplicat la “firul ierbii”: lipsa activitatilor practice in
favoarea abordarii teoretice, lipsa resurselor materiale din scoli, pregatirea slaba a elevilor, putin
timp liber alocat elevului
Solutii:
1. Schimbarea curriculei in educatie (accent pe activitati non-formale, lucru in echipa si
materii corelate cu viata reala)
2. Invatamant diferentiat – presupune un nr. mai mic de elevi la clasa
3. Modernizarea salilor de clasa si infiintarea unei sali de mese
4. Organizarea mai multor activitati extracurriculare si non-formale
5. Un volum mai mic de teme pentru a exista mai mult timp liber pentru relaxare si
practicarea unor hobby-uri constructive

8. Problemele scolii romanesti: au fost identificate cateva dintre problemele
generale ale sistemuui de invatamant romanesc si aspecte cu care se confrunta scolile.
Acestea sunt:
Ø
Pauzele dintre ore sunt deseori prea scurte (exista scoli cu pauza de 5 minute)
Ø
Multe dintre orele desfasurate sunt considerate a fi nefolositoare; exista solutia ca pentru
nivelul liceal, nr. materiilor sa fie diminuat si sa existe pachete educationale care sa poata fi
alese de catre elev in functie de profil
Ø
Desfasurarea anumitor ore de curs in alte spatii (curtea scolii, camin, spatiu
neconventional)
Ø
Violenta in scoala atat din partea elevilor (fenomenul de bullying) cat si din partea
profesorilor care discrimineaza elevul
Ø
Discriminarea elevilor de alte etnii
Ø
Cabinetele medicale din scoli nu sunt dotate corespunzator

Ø
Ø
Ø

Lipsa unui spatiu special pentru fumat;
Problematica consumului de alcool si etnobotanice in scoli
Lipsa educatiei pentru sanatate si preventie

Solutii: elevii propun schimbarea abordarii curriculei scolare si a gestionarii administrative in Page | 12
scoli, care ar trebui sa puna mai mult accent pe dezvoltarea elevului si crearea unui cadru
familial pentru acesta.

9. Burse scolare: acordarea unor burse de merit elevilor cu posibilitati reduse care se
straduiesc sa invete si au rezultate bune fara prea multe resurse.
Solutii:
1. Alocarea unor fonduri speciale din bugetul local pentru aceste posibile burse
2. Existenta unor traineri specializati care sa livreze formare cadrelor didactice in ce
priveste scrierea de proiecte Erasmus+ prin care elevii pot beneficia de mobilitati de invatare
3. Ajutor reciproc din partea colegilor si a dirigintilor

10. Lipsa comunicarii reale elev-profesor: elevii sustin ca profesorii nu ii asculta si
nu le ofera posibilitatea de a se exprima liber.
Solutii:
1. Este necesar ca profesorii sa devina mai empatici si mai deschisi fata de elevi; sa se
concentreze mai degraba pe dezvoltarea personala a elevului si a abilitatilor de viata; sa puna
mai putin accent pe teoria predata
2. Sa existe respect reciproc profesor-elev
3. Este necesara o implicare mai mare din partea parintilor in viata elevului si a scolii
4. Evitarea favoritismelor la clasa prin abordarea egala a elevilor

11. Atitudinea in comunitate si exprimarea opiniei: respectarea unor principii
impuse, societatea neacordand dreptul tinerilor in a-si exprima opiniile personale
Solutii:
1. Tinerii au nevoie de o atitudine pozitiva din partea adultilor din jurul lor pentru a se
putea dezvolta armonios
2. Tinerii isi doresc dezvoltarea dialogului structurat cu autoritatile publice locale pentru a
contribui la probleme ce-i privesc

3. Necesitatea unor cursuri de dezvoltare personala pentru crearea unui limbaj adecvat
intre cetatenii tineri
4. Organizarea unor cursuri de “public speaking”

12. DEZorganizare sociala: tinerii au remarcat ca principalul motiv pentru care Page | 13
societatea romaneasca este in haos, este din cauza dezorganizarii pe toate nivelurile, de la cel
macro la cel de comunitate locala.
Solutii:
1. O mai buna organizare a administratiei publice locale si centrale
2. Focusarea pe problematicile acute din societate (educatia, sanatatea, piata muncii)
3. Schimbarea curriculei scolare care ar trebui sa ofere insusirea abilitatilor de viata si a
spiritului civic
4. O mai buna informare a oamenilor despre legislatie si posibilitatea de implicare
sociala
5. Crearea unui mediu potrivit pentru intalniri comunitare

13. Consumul de droguri in randul tinerilor: consumul de droguri este o reala si
grava problema in randul tinerilor romani. Acest fapt influenteaza negativ tinerii din toate
punctele de vedere, devenind agresivi, nepasatori si antisociali. Consumul de droguri provoaca
dependenta si cauzeaza probleme la nivel psihic.
Solutii:
1. Introducerea in scoala a materiei “educatie pentru sanatate”
2. Acces la un cadru prietenos si familial in cabinetul de consiliere al scolii
3. Cursuri de preventie si risc
4. Implicare imediata din partea parintilor si a profesorilor in cazul in care observa
posibile cazuri de consumatori de droguri in scoli
5. Folosirea educatiei cinematografice pe aceasta tematica (exista o serie impresionanta
de filme educative in acest sens)

14. Existenta “asistatilor social”: asistatii social sunt cu precadere de etnie rroma;
acest lucru semnifica faptul ca accesul la educatie, oportunitatile de dezvoltare si accesarea
pietei muncii sunt reduse pentru aceasta categorie sociala. In acelasi timp, tinerii considera ca
este incurajata lenea si inactivitatea din partea statului, oferind beneficii materiale prea multe si
acolo unde nu este necesar.

Solutii:
1. Munca in folosul comunitatii; beneficiile materiale primite ar trebui sa se reflecte in
munca comunitara
2. Control asupra tuturor celor care beneficiaza de ajutoare sociale si daca acestea sunt
luate pe drept; reevaluarea folosirii banului public
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3. Aplicarea amenzilor pentru deranjarea linistii publice
4. Acces la educatie si nediscriminare etnica si rasiala; eradicarea analfabetismului;
deschiderea pe piata muncii
5. Educatie sexuala si pentru sanatate

15. Construirea salilor de sport in comunitate: o problema regasita in special in
mediul rural; necesitatea existentei unor sali de sport dotate corespunzator pentru ca locuitorii
sa-si pastreze forma fizica si sanatatea si sa-si dezvolte abilitati practice, precum si competente
– lucrul in echipa si comunicarea.
Descrierea salii de sport: alegearea unui loc potrivit si sigur in vederea amplasarii ei, sa fie
spatioasa, sa incumbe vestiare si dusuri, sa contina tot echipamentul necesar.
Solutii:
1. Accesarea forndurilor europene pentru construire
2. Mobilizarea comunitatii in a lucra voluntar la ridicarea lor
3. Atragerea unor profesori buni, specializati in domeniu
4. Intretinerea corespunzatoare a acestor sali

16. Caini comunitari pretutindeni: pericol de ranire si lipsa sigurantei pe strada,
precum si un real pericol pentru copii; lipsa adaposturilor pentru animale
Solutii:
1. Cainii nu au ce cauta pe strazi (!!!)
2. Amenajarea mai multor centre speciale care sa aiba incorporate si latura legala
pentru adoptii
3. Construirea de adaposturi pe terenurile abandonate sau reconditionarea cladirilor
vechi, parasite
4. Crearea periodica a unui eveniment specific (“adopta un suflet/un prieten”)
5. Implicarea medicilor veterinari pentru a trata cainii bolnavi care raspandesc boli si
microbi
6. Aplicarea unor amenzi drastice pentru abandonarea cainilor in strada
7. Castrare si Microcipare

8. Vaccinare antirabica
17. Discriminarea persoanelor cu dizabilitati/nevoia de incluziune a oamenilor cu
dizabilitati
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Solutii:
1. Informarea publicului larg cu privire la multiplele tipuri de dizabilitate cu care se
confrunta unii oameni
2. Mai mult ajutor din partea statului pentru PREVENTIE si RECUPERARE, si mai putin
pe ideea de a deveni “asistati social”
3. Sanse egale pe piata muncii si oferirea unor locuri de munca adecvate
4. Incurajarea participarii publice din partea autoritatilor locale (in exprimarea opiniilor, in
diferite activitati/proiecte)
18. Sanatatea: spitalele de stat din judetul Prahova se confrunta cu lipsa aparatelor
necesare pentru tratarea anumitor boli, cat si cu lipsa personalului.
Solutii:
1. Crestearea salariilor in vederea micsorarii nr. de tineri plecati peste hotare
2. Reabilitarea spitalelor prin accesare de fonduri europene
3. Introducerea unui curs de educatie pentru sanatate in curricula scolara
4. Imbunatatirea igienei in spitale si in alte spatii publice

VI. CONCLUZII/FOLLOW-UP:
Prezentul demers are ca scop educarea grupului tinta – tineri cu varste cuprinse intre 14
si 35 de ani – in vederea implicarii active in comunitate, promovand spiritul civic, initiativa si
libera exprimare si gandire. Totodata, proiectul desfasoara in mod direct procesul dialogului
structurat, prin care tinerii sa reprezinte o voce importanta in momentul identificarii si solutionarii
problemelor ce-i privesc, precum si in momentul realizarii politicilor de tineret. Luand in
considerare aceste aspecte, prezentul demers are ca scop final crearea unui Consiliu
Consultativ pe Probleme de Tineret la nivelul judetului Prahova, facand posibile astfel sedintele
publice axate exclusiv pe problematici de tineret.

Fiind intrebati daca isi doresc sa ia parte la astfel de sedinte, majoritatea tinerilor au
raspuns “da”. Acest aspect este imbucurator si incurajator, definind dorinta si determinarea
tinerilor de a lua parte la procesul Dialogului Structurat.
Partenerul media Prahova TV si emisiunea « Generatia lui JOHN » au sustinut acest Page | 16
demers printr-o invitatie in cadrul emisiunii adresata catre ambasadorul dialogului structurat,
Ana Nedelcu, alaturi de presedinta asociatiei ROI (entitate partenera la nivel local), Simona
David-Crisbasanu, in data de 22 iunie 2017.
Caravana a beneficiat pe tot parcursul ei de un profesor insotitor, d-na Gabriela
Nedelcu, profesor lb. Engleza.
In cadrul atelierelor au fost aplicate mai multe metode ale educatiei non-formale precum:
branstorming, debate si lucrul pe grupe mici.
In urma participarii in cadrul prezentului demers, desfasurat pe o perioada de patru luni
(Martie-Iunie 2017), participantii au fost certificati cu: adeverinta din partea Asociatiei ROI si cu
certificat de participare acordat de Forumul Tinerilor din Romania. Certificarea va servi pe viitor
atat la CV/dosar de activitate, cat si la demonstrarea acumularii unor competente noi de viata.

“Caravana Cetateniei Active Prahova” este un proiect initiat si destinat tinerilor
prahoveni, creat pentru a se desfasura pe perioada intregului mandat al ambasadoarei
Dialogului Structurat in judet (decembrie 2015 - iunie 2017), Ana Nedelcu.
Raportul prezent este adresat comunitatii prahovene, autoritatilor publice si societatii Page | 17
civile, in vederea luarii in considerare a opiniei tinerilor in intocmirea politicilor de tineret, atat la
nivel local/national, cat si European.

VII.

POZE din cadrul atelierelor:
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Raport intocmit de Ana Nedelcu
Forumul Tinerilor din Romania
Ambasadoarea Dialogului Structurat cu TINErii in judetul Prahova
20/06/2017
http://forumul-tinerilor.ro/
https://www.facebook.com/EduPrahova/

