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Sumar
Crearea și prestarea serviciilor calitative pentru tineri constituie o prioritate națională. Acest deziderat se
regăsește în obiectivele generale și specifice ale Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020,
care își propun să dezvolte serviciile de tineret, să extindă aria de cuprindere a acestora și să sporească nivelul lor de
accesibilitate pentru tineri, în mod special pentru cei cu oportunități reduse. În contextul prezentei analize, Centrele
de tineret reprezintă instituții publice ale căror scop constă în oferirea unui complex de servicii pentru tineri, având
misiunea de a informa, îndruma, consilia, educa, împuternici și organiza activități de agrement, urmărind ca obiectiv
final pregătirea tinerilor pentru tranziția socială și profesională la maturitate. În ultimii ani, autoritățile și partenerii
de dezvoltare au depus eforturi substanțiale în vederea consolidării capacităților Centrelor de tineret, dezvoltării
serviciilor și sporirii calității și accesibilității acestor servicii.
Analiza de față abordează modul în care Centrele de tineret asigură actualmente accesibilitatea și eficiența
serviciilor de tineret, referindu-se, în special, la gradul de acoperire cu servicii, nivelul de dezvoltare a acestora,
grupurile cu acces limitat, dar și percepțiile tinerilor beneficiari cu privire la impactul pe care îl au serviciile date
asupra dezvoltării lor personale și profesionale. În scopul elucidării acestor aspecte, a fost realizat un sondaj de
opinie în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, beneficiari curenți ai serviciilor prestate de către
Centrele de tineret, adițional fiind utilizate date din alte cercetări recente cu privire la accesul la servicii, la care ne
vom referi mai jos.
Nivelul de accesare a serviciilor prestate de către Centrele de tineret este redus. Potrivit unui studiu privind
percepțiile și situația tinerilor din Moldova, realizat de către OECD în 2016, circa 25,3% din populația tânără cunoștea
despre existența Centrelor de tineret și doar 16,3% dintre aceștia au beneficiat de serviciile acestor instituții.
De menționat că la momentul efectuării studiului, la nivel local exista un număr redus de Centre de tineret, iar
programele de dezvoltare a acestora (programul MECC, Fondul Comun) au fost derulate începând cu anul 2017. Cu
toate acestea, datele actualizate indică un nivel relativ redus de accesibilitate a serviciilor. Conform studiului privind
impactul pandemiei COVID-19 asupra participării tinerilor, realizat în august 2020 de către CPD și UNFPA, doar 20%
dintre tineri manifestă interes față de atare servicii și simt necesitatea de a fi implicați în activități de dezvoltare și
consolidare a capacităților lor personale și profesionale. Dintre aceștia, 53% au reușit să acceseze astfel de servicii.
Accesul la serviciile și programele de tineret este inechitabil. Analiza de față indică faptul că rata de utilizare este
mai mare în rândul tinerilor din mediul urban, înscriși în instituții de învățământ, cu statut socio-economic ridicat
și cu un nivel mediu de educație. Tinerii din mediul rural cu oportunități economice reduse, cu necesități speciale
sunt mai puțin abordați în serviciile și activitățile de și pentru tineret. Această situație este determinată de nivelul
redus de capacități instituționale și abilități profesionale ale specialiștilor de tineret de a lucra cu grupuri vulnerabile,
nivelul sub-dezvoltat al serviciilor privind lucrul mobil de tineret (outreach), care presupune servicii prestate în
mare parte în afara Centrului, în special pentru tinerii care locuiesc în localități îndepărtate, prin intervenția echipei
mobile, a unui partener local sau prin intermediul tehnologiilor informaționale de comunicare etc.
Tinerii care au reușit, totuși, să beneficieze de serviciile de tineret atestă impactul pozitiv al acestora. Peste
90% dintre beneficiarii Centrelor de tineret sesizează efectele benefice ale utilizării serviciilor asupra relaționării cu
mediul înconjurător și abilităților lor de comunicare, asupra dezvoltării competențelor personale, profesionale, de
liderism etc. Este important de menționat că serviciile de tineret contribuie la sporirea activismului tinerilor, aceasta
fiind unul din scopurile de bază ale creării acestora.
Cercetarea în cauză a permis să elucidăm barierele specifice de accesare a serviciilor prestate de Centrele de
tineret. Un sondaj de opinie specific, desfășurat în rândul beneficiarilor acestora, a scos în evidență impedimentele
suportate de tineri, în special, în perioada pandemică. Totodată, analiza a contribuit la reliefarea categoriilor de
beneficiari care au avut un nivel mai mic de participare pe durata pandemie, chiar dacă au manifestat dorință
sau necesitate de a se implica în activități de petrecere a timpului liber, de informare sau instruire. Restricțiile
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instaurate în perioada stării de urgență, au determinat fie sistarea, fie reorganizarea programului de activitate a
Centrelor de tineret, preponderent având consecințe mai nefavorabile asupra accesului beneficiarilor. Peste 50%
dintre beneficiarii acestor instituții au invocat situația dată drept o barieră semnificativă în accesarea serviciilor
necesare, băieții fiind expuși într-o proporție mai mare în față acestei provocări.
Ca o modalitate de a face față unor provocări accentuate de pandemie, mai multe servicii au fost oferite pe
platformele online, totuși, o bună parte a beneficiarilor Centrelor au favorizat participarea offline. Astfel, sondajul
de opinie desfășurat în noiembrie 2020 a relevat că 69% dintre beneficiari s-au implicat în activitățile și programele
organizate în cadrul Centrelor de tineret, ceilalți fiind mai predispuși să acceseze serviciile disponibile pe platformele
online. În termeni de disponibilitate online a serviciilor, două dintre acestea au fost mai des enunțate de beneficiari
- serviciul de informare (circa 45% respondenți) și cel de participare (circa 28%), ceea ce poate fi interpretat drept o
predispunere mai mare a tinerilor de a le accesa.
Totodată, cercetarea a conturat gradul înalt de apreciere a serviciilor de tineret și a calificării specialiștilor Centrelor
de tineret din partea beneficiarilor. Practic toți respondenții (în medie 99%) care au beneficiat și beneficiază de
serviciile Centrelor de tineret au oferit cele mai bune calificative – foarte bine și bine - atât pentru activitățile și
programele la care au participat, cât și a atitudinii și calificării angajaților. Analiza în dinamică evidențiază o tendință
pronunțat pozitivă. Implementarea în ultimii 3 ani a programului Fondul Comun privind dezvoltarea Centrelor
de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova, creat în 2017, poate fi
catalogat drept motivul ce a favorizat manifestarea acestei tendințe.
Beneficiarii Centrelor de tineret au sesizat un impact favorabil al programului Fondului comun asupra
îmbunătățirii și consolidării serviciilor Centrelor. Astfel, peste 85% dintre aceștia au observat o îmbunătățire a
situației în cadrul Centrelor de tineret în ultimii 2 ani, iar printre prioritățile enunțate de către aceștia cu referire la
prospectiva programului Fondului comun se listează (i) oferirea suportului financiar întru desfășurarea activităților
de tineret – opțiune indicată de fiecare al nouălea respondent, (ii) sporirea parteneriatelor de cooperare cu actori
relevanți dezvoltării tinerilor; (iii) consolidarea echipei de specialiști ai Centrelor prin instruirea acestora, cât și prin
oferirea suportului logistic și metodologic în desfășurarea activităților de tineret și (iv) investirea în intervenții care
ar contribui la creșterea accesibilității Centrelor de tineret.
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Introducere
Prestarea serviciilor de calitate pentru tineri este una dintre prioritățile naționale. Strategia Națională de
Dezvoltare a Sectorului de Tineret (SNDST) 2020 cuprinde patru priorități de bază, dintre care a doua vizează
nemijlocit dezvoltarea serviciilor de tineret, astfel încât cel puțin 90% dintre tineri să poată beneficia de servicii
calitative și adaptate la necesitățile lor. Strategia subliniază importanța serviciilor de tineret în promovarea
cunoștințelor, abilităților, obiceiurilor, atitudinilor și stilurilor de viață sănătoase care facilitează tranziția sigură la
maturitate. A patra prioritate a Strategiei vizează consolidarea sectorului de tineret, prin dezvoltarea infrastructurii
și a mecanismelor de sprijin, precum și dezvoltarea capacităților lucrătorilor de tineret pentru a asigura calitatea și
eficiența serviciilor pentru tineri.
Centrele de tineret reprezintă unul dintre furnizorii de servicii pentru tineri. Legea cu privire la tineret din 2016
definește Centrele de tineret drept organizații necomerciale care oferă servicii pentru tineri. Acestea se referă
la informarea, îndrumarea, consilierea, educarea, împuternicirea și organizarea activităților de agrement pentru
tineri, cu scopul de a-i pregăti pentru tranziția socială și profesională la maturitate. La momentul actual, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării (MECC) menționează activitatea a 44 de Centre de tineret pe întreg teritoriul țării.
Accesibilitatea serviciilor de tineret și incluziunea grupurilor dezavantajate sunt unele dintre principiile de bază
ce definesc activitatea Centrelor de tineret. Proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea
Centrului de Tineret stabilește drept principii de organizare a activității sale: accesibilitatea și disponibilitatea
serviciilor, egalitatea de șanse și nediscriminarea, participarea etc. Deși Centrele de tineret au drept scop facilitarea
dezvoltării personale şi sociale a tuturor tinerilor, Regulamentul-cadrul definește drept atribuție a CT asigurarea
implicării și incluziunii tinerilor din categoriile vulnerabile, inclusiv cu dizabilități, de etnie romă și din familii socialvulnerabile in cadrul programelor și activităților de tineret prin aplicarea unor mecanisme și instrumente de
asigurare а participării nediscriminatorii. Cu toate acestea, tinerii dezavantajați beneficiază într-o măsură mai mică
de serviciile Centrelor de tineret.
În vederea sporirii calității, eficienței, dar și a gradului de acoperire cu servicii, MECC implementează Programul
de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, care se axează pe consolidarea capacităților
instituționale ale acestora, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse obiectivele SNDST 2020
privind participarea tinerilor și accesul la servicii calitative. Programul se axează pe trei componente de bază: (i)
dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul Centrelor de tineret, (ii) suport pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale, (ii) suport pentru dezvoltarea Programului raional/ municipal de granturi pentru organizațiile de
tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor.
Analiza de față abordează modul în care Centrele de tineret asigură accesibilitatea și eficiența serviciilor de tineret.
Aceasta evidențiază gradul de acoperire cu servicii, nivelul de dezvoltare a acestora, grupurile cu acces limitat, dar
și percepțiile tinerilor beneficiari cu privire la impactul care îl au aceste servicii asupra dezvoltării lor personale și
profesionale.
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Metodologie
Analiza a fost elaborată în baza datelor colectate prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat în rândul
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, care sunt actualii beneficiari ai serviciilor prestate de către Centrele
de tineret. Datele au fost colectate în perioada 18-22 noiembrie 2020 de către Centrul de Investigații Sociologice
și Marketing „CBS-Research”. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenților
posibilitatea de a alege versiunea potrivită.
Metoda de colectare a datelor: sondaj telefonic cu aplicația computerului (CATI).
Volumul eșantionului: 201 persoane cu vârstă de 15-24 ani. Eșantion: simplu aliator.
Baza de eșantionare: lista de numere de telefon al beneficiarilor Centrelor de tineret.
Modul de selecție: selecție aleatorie a numerelor de telefon.
Reprezentativitate: eșantionul este reprezentativ pentru beneficiarii centrelor de tineret, care au acordat baza de
contacte, cu o eroare maximă de +6,9%.
Structura eșantionului:
Total
Genul respondentului:

Masculin
Feminin
Vârsta respondentului: 15-17 ani
18-20 ani
21-24 ani
Studiile
Elev (gimnaziu / liceu)
respondentului:
Student (scoală profesională, colegiu, universitate)
Absolvit studii medii (9 sau 12 clase)
Absolvent studii superioare
Limba de comunicare: Română
Rusă
Nivelul socio-economic: Nivel scăzut
Nivel mediu
Nivel înalt
Mediul de reședință:
Urban
Rural

Număr
201
65
136
40
88
73
128
33
26
14
190
11
75
78
38
130
71

%
100,0%
32,3%
67,7%
19,9%
43,8%
36,3%
63,7%
16,4%
12,9%
7,0%
94,5%
5,5%
39,3%
40,8%
19,9%
64,7%
35,3%

Limitările studiului:
•

•
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Datele de contact ale respondenților (numerele de telefon) au fost puse la dispoziția cercetătorilor de către
reprezentanții Centrelor de tineret. Există riscul că CT au oferit datele acelor beneficiari care frecventează
mai des serviciile CT și dau dovadă de un nivel de activism, interes, motivație și implicare mai mare.
Din considerentul volumului relativ mic al eșantionului, dezagregările complexe nu au fost posibile.
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I. Accesibilitatea serviciilor
1.1. Nivelul de acces
Centrele de tineret au o vizibilitate relativ redusă în rândul tinerilor dezavantajați. Potrivit unui studiu privind
percepțiile și situația tinerilor din Moldova, realizat de către OECD în 2016, doar 25,3% dintre aceștia cunoșteau
despre existența unor asemenea instituții. Nivelul de informare era dublu mai mare în rândul fetelor (31,0% față de
18,8% în cazul băieților). Analiza din perspectiva nivelului socio-economic și studiilor relevă faptul că tinerii studioși,
cu venituri relativ înalte, cunoșteau într-o proporție mai mare despre existența și activitatea Centrelor de tineret,
ceea ce ar putea servi drept un indicator și al nivelului de acces în acea perioadă. Menționăm că la momentul
efectuării studiului exista un număr redus de Centre de tineret la nivel local, iar programele de dezvoltare a acestora
(programul MECC, Fondul Comun) au fost derulate începând cu 2017.
40
30

25,3

20

40

31,1

30

18,8

20,1

10

0

Total
33,2

30

Băieți

0

Fete

40

28,2

30

18,8

20

14-18 ani

19-24

28,5

27,6

25-29

19,1

20

10
0

27,5

20

10

40

29,6

10
Nivel înalt de Nivel mediu
studii
de studii

0

Nivel jos de
studii

Venituri înalte Venituri medii Venituri scăzute

Figura 1. Ponderea tinerilor care cunosc despre existența Centrelor de tineret. Sursa: OECD, 2016

Serviciile prestate de Centrele de tineret au o reprezentativitate scăzută în localitățile rurale. Majoritatea Centrelor
de tineret din țară sunt concentrate în mediul urban (orașele reședință de raion), la nivel de APL II1. Cele existente
în mediul rural, în mare parte, sunt filiale ale Centrelor urbane (raionale, municipale), având o capacitate relativ
redusă de a oferi anumite servicii. Circa 80% dintre tinerii din mediul rural nu cunoșteau despre existența acestora și
doar 20% aveau acces la un centru în localitatea lor. Dintre tinerii care au auzit despre existența a asemenea centre,
peste 80% susțin că acestea se află în centrul raional. Din acest considerent, tinerii din mediul rural devin un grup
dezavantajat în accesarea serviciilor și programelor pentru tineri.
Cunoașteți despre existența
Centrelor de neret?

În localitatea Dvs există
Centru de neret?

92,9

32

Există Centru de neret în...?

În localitatea Dvs.

85,6
60

20,3

65,8

În centrul raional
87,4

82,2
56,9

21,6
Urban

Rural

Urban

Rural

Total

Băieți

Fete

Figura 2. Amplasarea geografică a Centrelor de Tineret. Sursa: OECD, 2016
1

Analiza comprehensivă a sectorului de tineret, 2019
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Nivelul de accesare a serviciilor prestate de către Centrele de tineret în ultimii ani a fost unul redus. Conform
datelor din 2016, doar 16,3% dintre tinerii care cunoșteau despre existența Centrelor au beneficiat de serviciile
acestora. Ponderea tinerilor care se folosesc de servicii este de două ori mai mare în zonele urbane, comparativ
cu cele rurale, ceea ce reflectă amplasarea în orașe a majorității centrelor. De asemenea, rata de utilizare este mai
mare în rândul tinerilor înscriși în instituții de învățământ, tineri cu statut socio-economic ridicat și cu un nivel mediu
de educație (persoanele din cohorta de vârstă mai mare sunt mai puțin acoperiți de programele și activitățile de
tineret, inclusiv din motivul mobilității sporite a acestora în scop de studii). Aceste date sugerează un nivel limitat de
acces la servicii pentru tinerii dezavantajați.
Tineri care au beneficiat de serviciile unui Centru de neret, %
22,8

20,8
11,1

16%

21,1

19
8,8

Urban Rural

13,3

10,2

Înalte Medii Scăzute

Reședință

Da

Venituri

Nu

Încadrat în studii

13,5

12,2

Înalt Mediu

Jos

Nivel de studii

Figura 3. Rata de utilizare a programelor și serviciilor prestate de către Centrele de Tineret
Sursa: OECD, 2016

Datele actualizate arată că doar jumătate dintre tinerii care au necesitate de servicii au reușit să beneficieze de
ele. Studiul privind impactul pandemiei COVID-19 asupra participării tinerilor, realizat în luna august 2020, atestă că,
la nivel general, doar 20% dintre tineri manifestă interes față de servicii și simt nevoia de a fi implicați în activități de
dezvoltare și consolidare a capacităților lor personale și profesionale. Dintre aceștia, doar 53% au reușit să acceseze
serviciile respective. În mare parte, necesitățile tinerilor se concentrează pe dezvoltarea abilităților profesionale
(abilitare economică, orientare și ghidare în carieră) și activități de instruire, sesiuni tematice de informare.
În ulmele 12 luni ... de servicii de neret
Au avut nevoie

Au beneficiat

Serviciul de abilitare economică a nerilor,
inclusiv orientare și ghidare în carieră
Training-uri, seminare și sesiuni temace de
informare

22,3

12,7

Educație pentru sănătate

19,4

10,6

Acvități / programe de voluntariat
Serviciul de parcipare a nerilor

24

11,4

9,9
5,5

16,2

11

Figura 4. Ponderea tinerilor care au avut necesitate de servicii și au beneficiat de ele
Sursa: Sondaj național CPD, UNFPA; august 2020
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1.2. Impactul pandemiei asupra accesului la serviciile Centrelor
Perioada pandemică a perturbat semnificativ programul obișnuit de activitate, inclusiv a Centrelor de tineret.
În cele din urmă, situația de urgență și carantină s-a transpus nu doar asupra prezenței și implicării tinerilor în
activitățile desfășurate în cadrul Centrelor de tineret din Moldova, dar și asupra gamei de proiecte implementate
de reprezentanții entităților, care au fost posibil de desfășurat pe platforme online. Toate aceste condiții au
avut repercusiuni asupra oportunităților de participare a tinerilor, în special ai celor din categoriile mai frecvent
marginalizate.
Chiar și până la declanșarea crizei pandemice, tinerii au beneficiat destul de rar de serviciile Centrelor de tineret.
Sondajul de opinie desfășurat în Iulie 2020 de CPD în parteneriat cu UNFPA, a relevat o pondere extrem de mică
de accesare a serviciilor prestate de Centrele de tineret. Fiind întrebați despre beneficierea în ultimele 12 luni de
serviciile prestate de aceste structuri, doar 7,7% din respondenți au răspuns afirmativ. Analiza datelor în dinamică,
relevă schimbări mai puţin pozitive. Astfel, comparând situația din 2020 cu cea din 2016, atestăm o reducere
semnificativă a numărului de tineri care au utilizat vreun serviciu oferit de instituțiile date. Unul dintre motivele ce
au determinat manifestarea acestei situații ar putea fi considerată sistarea activității mai multor Centre de tineret
din cauza stării de urgenţă.
Restricțiile impuse de situația de criză pandemică au amplificat rata scăzută de utilizare a serviciilor Centrelor de
tineret. Același sondaj de opinie, desfășurat în iulie 2020, a permis să conchidem că situația pandemică a exacerbat
situația și așa critică cu referire la participarea tinerilor în activitățile și programele entităților de tineret (ONG-uri,
Consiliile de tineret etc.). Nu face excepție nici situația Centrelor de tineret. Astfel, din totalul tinerilor care au
beneficiat de serviciile Centrelor în ultimul an (7,7%), în perioada incipientă de pandemie, retenția acestora s-a
diminuat semnificativ. Tocmai 61% dintre aceștia au indicat că au apelat mai rar sau deloc la serviciile Centrului.
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Figura 5. Frecvența accesului la serviciile de tineret în primele luni de pandemie, %
Sursa: Sondajul de opinie desfășurat la comanda CPD și UNFPA, iulie 2020

1.3. Barierele structurale de acces
Majoritatea tinerilor nu sunt conștienți de existența serviciilor dedicate lor. Circa 70% dintre tinerii care nu au
beneficiat anterior de serviciile unui Centru de tineret motivează prin faptul că nu au asemenea necesitate. Aceasta
presupune că: fie serviciile și modalitatea de prestare a lor nu corespunde nevoilor reale ale tinerilor, fie nivelul de
informare și conștientizare cu privire la conținutul acestora este redus. Este important să subliniem faptul că doar 1
din 10 tineri consideră că spectrul de servicii oferite de Centrele de tineret nu acoperă nevoile lor.
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Tineri care NU au beneficiat de serviciile unui Centru de neret, %
Top 3 move pentru care
NU au accesat serviciile CT

69,6

83%

19,3
Nu am nevoie de
serviciile Centrului

8,8

Lipsa de mp

Nu oferă serviciile de
care am nevoie

Figura 6. Bariere de acces a programelor și serviciilor prestate de către Centrele de Tineret
Sursa: OECD, 2016

Unele categorii de tineri au acces limitat la serviciile și programele de tineret. Analiza detaliată pe categorii sociodemografice indică faptul că tinerii cu dizabilități au acces mai redus la serviciile și activitățile de și pentru tineret.
Această situație este determinată de nivelul redus de capacități instituționale și abilități profesionale ale specialiștilor
de tineret de a lucra cu grupuri vulnerabile, pe de o parte, dar și de infrastructura slab dezvoltată și neadaptată la
necesitățile tinerilor cu dizabilități, pe de altă parte.
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Figura 7. Accesul la servicii, pe categorii socio-demografice, %
Sursa: Sondaj național CPD, UNFPA; august 2020

Pentru a înțelege mai bine situația tinerilor cu referire la barierele întâmpinate, dar și percepția acestora față
de calitatea serviciilor oferite, se va purcede la analiza perspectivei beneficiarilor Centrelor de tineret. În cazul
cercetării date, avem în vedere persoanele implicate în activitățile organizate de aceste entități. Considerăm că
anume opinia acestora va permite să fie asigurată o evaluare mai reală şi, posibil, mai obiectivă a impedimentelor și
provocărilor cu care s-au confruntat în accesarea serviciilor de tineret, în special pe perioada pandemică, precum și
viziunea lor cu privire la calitatea serviciilor oferite.
Astfel, analiza percepției beneficiarilor Centrelor de tineret din perspectiva dorinței și a necesității de a accesa
serviciile oferite, permit identificarea particularităților de implicare a acestora în activitățile de participare în
perioada pandemiei.
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Deși au manifestat dorință de a frecventa serviciile de tineret, fiecare al treilea beneficiar al Centrelor de tineret a
întâmpinat dificultăți în accesarea lor. Sondajul de opinie desfășurat în rândul beneficiarilor Centrelor de tineret în
luna noiembrie 2020, a relevat că, în ultimele 6 luni de pandemie, circa 35% dintre aceștia au întâmpinat bariere în
accesarea programelor și activităților de tineret. Chiar dacă ponderea celor ce au reușit să beneficieze de activitățile
râvnite este de două ori mai mare, nu trebuie de trecut cu vederea faptul că fiecare a treia persoană a suportat
diverse impedimente în acest sens. Accesul limitat a fost determinat, în primul rând, de sistarea activității Centrului,
cât și de grija părinților pentru copiii lor de a nu fi/sau a se contamina cu noul virus de tip COVID-19 (vedeți figura 8).
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
În ulmele 6 luni (din mare până în prezent) te-ai confruntat cu
următoarele situații…?
Da
Nu

BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
În ulmele 6 luni s-au confruntat cu bariere
în a accesa Centrele de neret
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Ai dorit să mergi la Centru de Tineret, dar
părinții nu ți-au permis din cauza
pericolului de COVID

34,8

65,2
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40
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19,4

80

100

80,6

Nu
Ai dorit să vizitezi Centrul de Tineret, dar
era închis din cauza pericolului de COVID

50,2

49,8

Figura 8. Ponderea tinerilor care au întâmpinat dificultăți în accesarea serviciilor Centrelor de Tineret în ultimele 6 luni, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

Beneficiarii bărbați au fost expuși într-o proporție mai mare acestor provocări. Sondajul a evidențiat că inegalitatea
de gen în acest context este una semnificativă, bărbaţii/băieţii fiind mult mai afectați de situația pandemică și de
restricțiile impuse de autorități cu referire la distanța socială, interdicțiile de deplasare și organizare a activităților în
spațiile închise. Diferenţe au fost observate şi în funcţie de criteriul de vârstă, şi anume, tinerii de 18-24 ani au fost
expuşi mai mult în faţa acestor bariere comparativ cu cei de o vârstă mai mică (a se vedea figura 9). O prezumție
este că, bărbaţii/băieţii, în general, fiind mai predispuși să se încadreze în activități de recreere și de socializare în
afara gospodăriei, au simțit într-o proporție mai mare impactul restricțiilor impuse asupra accesării serviciilor de
petrecere a timpului liber, în comparație cu femeile/fetele. Mai multe studii realizate, evidențiază că, ultimele sunt
implicate într-o măsură mai mare în realizarea sarcinilor de îngrijire, având, în acest context, și mai puține posibilităţi
de a beneficia de timp liber pe care-l pot orienta spre activități de recreere. Astfel, putem presupune că, inclusiv
în perioada pandemică, râvnirea acestora de a fi implicate în activități de participare a fost mai moderată decât în
cazul tinerilor.
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
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cauza pericolului de COVID-19? DA
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Figura 9. Ponderea celor ce au afirmat că s-au confruntat cu bariere în a accesa serviciile de tineret în ultimele 6 luni, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020
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Cu referire la persoanele care au dorit să beneficieze de serviciile de tineret, am constatat că fiecare a zecea
s-a confruntat cu diverse bariere ce le-a complicat accesul. Lipsa de timp, indisponibilitatea de a utiliza serviciul
necesar și dificultățile de deplasare sunt printre impedimentele de top invocate de tinerii care au manifestat interes
pentru serviciile Centrelor. Alte bariere menționate frecvent de tineri a fost sistarea sau reorganizarea programului
de activitate a Centrelor de tineret. Astfel, aproximativ fiecare al cincilea beneficiar a indicat lipsa timpului și
indisponibilitatea serviciului necesar/potrivit drept bariere de acces. Totodată, fiecare al zecelea a menționat că
restricțiile de deplasare au determinat o retenție mai mică în frecventarea activităților desfășurate la Centru (vedeți
figura 10). Situaţia observată scoate în evidența două probleme structurale a ratei scăzute de abordare a Centrelor
de tineret și nu doar în perioada pandemiei: (i) oferirea serviciilor care să răspundă cât mai bine necesităților tinerilor
și (ii) accesibilitatea Centrelor de tineret. O accesibilitate redusă se răsfrânge direct asupra oportunităților oferite
tinerilor, limitând aria de satisfacere a nevoilor de implicare și dezvoltare a acestora. Sondajul a evidențiat că printre
beneficiarii care au avut o necesitate mai mare de servicii, însă nu le-au putut obţine în perioada pandemică, se
regăsesc preponderent tineri cu un nivel socio-economic scăzut și care fac parte din segmentul de vârstă 18-24 ani.
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
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dacă ai avut nevoie?
0

5

10

15

Lipsa de mp

Nu

86,6

13,4

25

30

35

40

45

40,7
22,2

Serviciul de care aveam nevoie nu putea fi
accesat la acel moment

Da

20

Centrul de Tineret în acea perioadă acva în
regim redus sau nu acva deloc

18,5

Altceva

11,1

Imposibilitatea de a mă deplasa până la
Centru (lipsa transportului)

7,4

Centrul se află la o distanță prea mare

3,7

NȘ/NR

3,7

impedimente de
accesare din
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Figura 10. Tipurile de bariere invocate de beneficiari în a accesa serviciile de tineret în ultimele 6 luni, %Sursa: Sondaj de opinie
realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

Întru depășirea impedimentelor de accesare a serviciilor pe perioada pandemiei, unele activități au fost
desfăşurate pe platformele online. Astfel, în concordanță cu măsurile de protecție, instaurate la nivel național
la începutul declanșării situației de urgență și menținute pe întreaga perioadă pandemică, mai multe entități de
tineret au recurs la prestarea serviciilor pe diverse platforme online. Aceasta a reprezentat o bună oportunitate
pentru tineri de a beneficia de servicii în scopul dezvoltării personale și profesionale, în limita disponibilității și
posibilității de a utiliza dispozitivele electronice conectate la internet. Totodată, sondajul a relevat că mai mulți
beneficiari ai Centrelor au preferat să participe la activități desfășurate direct în cadrul Centrelor. Interdicția de a
interacționa fizic, de a comunica direct cu semenii, de afiliere la diferite grupuri de tineri în funcție de interesele
acestora, disponibilitatea redusă de a obține servicii în format online ar putea fi o explicație a acestei decizii a
tinerilor. Perspectiva de gen a relevat că, din totalul celor care totuşi au reuşit să beneficieze de serviciile Centrelor
de tineret în perioada pandemică, tinerele au simțit o mai mare nevoie de a fi implicate în activitățile desfășurate în
format fizic - în cadrul Centrului, în comparație cu semenii săi de gen masculin (70,8% tinere şi 65% tineri) care au
dat prioritate conexiunii pe platformele virtuale (Figura 11) .
După mai multe luni de pandemie, s-a evidențiat creșterea necesității beneficiarilor de a fi informați. Despre
aceasta ne confirmă datele cu referire la serviciile prestate în format online. Întrebați despre serviciile mai des
accesate, circa 45% dintre tineri l-au indicat pe cel de informare, urmat de serviciul de participare a tinerilor (27,9%)
și cel de organizare a timpului liber și activităților pe interese (23,9%). Totodată, rezultatele date pot fi interpretate
drept indicator de măsurare a accesării serviciilor de către tineri. Odată ce beneficiarii cunosc care servicii sunt
disponibile online, putem presupune că anume acestea au și fost cel mai des solicitate. Perspectiva de gen a relevat
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unele particularități în preferințe (vedeți figura 12). Astfel, bărbaţii/băieţii au fost interesați mai mult de programele
orientate spre participare, iar femeile/fetele – au preferat programe de voluntariat și outreach. În acest sens, putem
estima o predispunere mai mare a tinerelor, de a fi implicate în activități adresate altor persoane, aceasta găsinduși o explicație în perpetuarea stereotipurilor și practicilor privind educarea fetelor în baza unor preconcepții care
le atribuie trăsături psiho-sociale specifice genurilor – ele rebuie să fie mai grijulii, mai emotive, mai puțin violente
decât băieții/bărbații (constatare relevată de studiul Barometrul de gen 2016).
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
Câte procente din totalul acvităților la care
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Figura 11. Ponderea beneficiarilor în funcție de mediul în care au practicat serviciile de tineret, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

Circa fiecare al cincilea beneficiar a indicat că nu cunoaște care servicii de tineret pot fi găsite online. Rezultatul
sondajului de opinie desfășurat printre beneficiarii Centrelor de tineret, care într-un număr atât de mare nu au dorit
să răspundă sau să recunoască disponibilitatea serviciilor de tineret pe platformele online, poate fi explicat prin
faptul că în perioada pandemiei tinerilor fie le-au apărut alte interese, fie au avut posibilitate limitată de a utiliza
dispozitive electronice conectate la internet care le-ar fi permis informarea și accesarea serviciilor. Oricum, aceasta
s-a răsfrâns inclusiv asupra retragerii a circa 20% dintre tineri din activitățile Centrelor.
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
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Figura 12. Percepția beneficiarilor intervievați vizavi de disponibilitatea serviciilor de tineret pe platformele online în perioada
pandemică
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020
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II. Calitatea serviciilor
2.1. Aprecierea calității
Centrele de tineret se bucură de o bună apreciere din partea beneficiarilor. Sondajul de opinie a permis să elucidăm
un grad înalt de mulțumire atât față de activitățile la care au participat, cât și în raport cu angajații. Astfel, 99%
dintre beneficiari au selectat opțiunile de răspuns ce reliefează aprecierea față de serviciile desfășurate în cadrul
entităților date. Defalcarea în funcție de opțiunile propuse, relevă că ¾ dintre aceștia oferă un calificativ foarte bun
serviciilor și personalului, și ¼ - calificativul bine. Analiza în funcție de criteriile socio-demografice ale tinerilor (unde
a fost posibil) evidențiază un anumit decalaj între beneficiarii Centrelor de tineret în funcție de mediul de trai al
acestora (diferența de 13,2pp). Astfel, cei din urbe sunt mai predispuși să acorde calificativul superior, ceea ce poate
fi interpretat drept o calibrare mai bună a activităților centrului la necesitățile și interesele acestora.
Cum ați aprecia următoarele aspecte din cadrul Centrului
de Tineret ?
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Figura 13. Gradul de apreciere a activității Centrelor de tineret de către beneficiarii acestora, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

Majoritatea covârșitoare a tinerilor care recurg la serviciile Centrelor de tineret atestă implicațiile pozitive ale
acestora. Peste 90% dintre respondenți sesizează efectele benefice ale utilizării serviciilor asupra relaționării cu
mediul înconjurător și abilităților de comunicare, asupra dezvoltării competențelor personale, profesionale, de
liderism etc. Este important că serviciile de tineret contribuie la sporirea activismului tinerilor (92% consideră că au
devenit mai activi în comunitate), aceasta fiind una dintre intențiile de bază ale creării acestor servicii.
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comunicare
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91
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66,2
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Figura 14. Beneficiile serviciilor de tineret din perspectiva beneficiarilor CT
Sursa: Sondaj CPD, UNFPA, 2020

În prezent, se observă o tendință pozitivă în vederea aprecierii activității Centrelor de tineret de către beneficiarii
acestora. În 2016, Centrului de Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) şi CBS-
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Axa au lansat Cercetarea opiniei privind problemele, valorile și aspirațiile tinerilor din Republica Moldova. Raportul
prezintă constatări esenţiale cu referire la nivelul de incluziune și participare a tinerilor de 14-29 de ani şi problemele
majore cu care se confruntă aceştia în materie de participare şi activism civic. Totodată, raportul a elucidat şi unele
date cu privire la accesarea serviciilor oferite de Centrele de tineret şi nivelul de apreciere a acestora de către
utilizatori. În acest context, analiza comparativă a rezultatelor cercetării din 2016 cu datele generate de sondajul
din noiembrie 2020 a permis să identificăm vectorul pozitiv al dinamicii atitudinii beneficiarilor Centrelor cu privire
la activitatea reprezentanților structurilor respective (a se vedea figura 15). Astfel, în 2020, a sporit semnificativ
ponderea utilizatorilor care oferă calificativul cel mai înalt angajaților/lucrătorilor Centrelor de tineret.

2.2. Factorii care determină calitatea
Unul dintre motivele ce poate sta la baza acestei dinamici pozitive este implementarea Programului Național
de Dezvoltare a Centrelor de tineret pentru perioada anilor 2017 – 2022, realizat de Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării în parteneriat cu UNFPA. Obiectivele de bază ale programului sunt orientate spre (i) dezvoltarea
profesională a resurselor umane din cadrul Centrelor de tineret, (ii) oferirea suportului pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a centrelor de tineret și (iii) acordarea sprijinului financiar pe principiu de paritate în vederea
lansării și dezvoltării Programelor locale de granturi pentru inițiativele, proiectele tinerilor.
Cum apreciați următoarele aspecte din cadrul Centrului de neret?
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Figura 15. Percepția tinerilor față de calificarea specialiștilor Centrelor de tineret, 2020 comparativ cu 2016, %
Sursa: Sondaj de opinie CBS-Axa și OECD în 2016, și sondaj de opinie CBS-Axa, CPD și UNFPA în noiembrie 2020

Nivelul înalt de satisfacție a tinerilor față de serviciile prestate de Centrele de tineret este alimentat de specificul
activităților în care sunt implicați. Analiza primară a datelor cu privire la tipologia activităților la care au participat,
denotă rate înalte de implicare în activități cu caracter mai lejer, cum ar fi instruiri, acțiuni de agrement și petrecere
Tipuri de acvități în care au fost implicați nerii
Instruiri
Voluntariat
Timp liber
Inițiave civice
Abilitare economică
Colectare de fonduri
Stagii/ schimb de experiență
Abilitare profesională

65,8
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41,2
40,2
11,6
18,6
18,6
27,1

Figura 16. Tipologia activităților de tineret în care au fost implicați beneficiarii Centrelor de tineret, %
Sursa: Sondaj CPD, UNFPA, 2020

ACCES ȘI CALITATE PENTRU TINERI

15

a timpului liber, lucrări de voluntariat. Conținutul acestora este redus ca intensitate, fiind adaptat la preferințele
utilizatorilor și nu solicită prea mult efort. Însă activitățile complexe, precum sunt cele de fortificare economică, de
dezvoltare a abilităților profesionale, atragere a fondurilor, care solicită un efort considerabil din partea beneficiarilor,
sunt mai puțin frecventate de către tineri (Figura 16).
Deși participarea în activități complexe este redusă la nivelul întregii populații tinere, unele grupuri beneficiază mai
mult de pe urma acestora. Nivelul de implicare în activități cu caracter mai avansat și mai complex este redus, inclusiv și
din considerentul că conținutul programatic al acestora nu este suficient de dezvoltat la momentul actual. Capacitățile
instituționale reduse și lacunele în planificarea strategică determină Centrele de tineret să se axeze preponderent
pe servicii de complexitate redusă. Totuși, în instituțiile unde sunt prestate asemenea servicii complexe, implicarea
este mai mare printre tinerii din mediul urban, care au preferat activități de abilitare economică și profesională, de
o importanță crucială la această etapă de dezvoltare. Tinerii din mediul rural au fost mai puțin implicați în asemenea
activități, ceea ce încă o dată accentuează nivelul redus de accesibilitate a serviciilor pentru acest grup de persoane,
dar și capacitatea limitată a Centrelor de a asigura servicii și programe pentru toți tinerii, inclusiv cei vulnerabili.
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Figura 17. Tipologia activităților de tineret în care au fost implicați beneficiarii Centrelor de tineret, %
Sursa: Sondaj CPD, UNFPA, 2020
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Figura 18. Tipologia activităților de tineret în care au fost implicați beneficiarii Centrelor de tineret, %
Sursa: Sondaj CPD, UNFPA, 2020
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Beneficiarii serviciilor de tineret, influențează modul în care acestea sunt organizate şi prestate. Un aspect
foarte important al calității serviciilor furnizate se referă la posibilitățile beneficiarilor de a influența modul în care
aceste servicii sunt structurate și prestate. Aceasta depinde, în special, de deschiderea și capacitatea instituțională
a Centrelor de a oferi în mod frecvent posibilități și instrumente prin intermediul cărora tinerii să fie consultați
într-o manieră sistematică și relevantă. Datele sondajului arată că majoritatea beneficiarilor consideră că serviciile
prestate sunt relevante, confirmă că au fost consultați atunci când programele de servicii ale Centrelor au fost
elaborate și că au avut posibilitatea să aprecieze calitatea acestora (Figura 18).
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III. Programul de dezvoltare a Centrelor de
tineret “Fondul Comun”
Partenerii de cooperare reprezintă o verigă destul de importantă în dezvoltarea entităților de tineret. În scopul
oferirii mai multor oportunități de participare pentru tineri și în concentrarea efortului autorităților în acest context,
în 2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a lansat Programul Național de Dezvoltare a Centrelor
de Tineret întru dezvoltarea serviciilor de tineret la nivel local. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)
a devenit partenerul de bază al MECC în cadrul acestui Program, având rolul de a dezvolta resursele umane ale
Centrelor de tineret și de a consolida serviciile oferite pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili. Astfel, au fost puse
bazele programului „Fondul Comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării
civice a tinerilor din Republica Moldova” pentru perioada 2017-2022 (în continuare Fond Comun). În 2018 Agenția
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) s-a alăturat acestor eforturi prin proiectul „Consolidarea participării
și implicării civice în rândul tinerilor din Moldova”. Întru eficientizarea programului Fondului comun, în procesul
de implementare au fost şi sunt implicați diverși experți naționali și internaționali în domeniu, precum și diferite
organizații necomerciale cu experiență în unele aspecte de dezvoltare a Centrelor de tineret și, după caz, a sectorului
de tineret.
Cercetarea a permis să stabilim că doar a cincea parte dintre tinerii ce au accesat serviciile Centrelor cunosc
despre Fondul Comun. Astfel, nu excludem faptul că activitățile desfășurate pun un accent mai mare pe oferirea
oportunităților de participare și capacitare a tinerilor și mai puțin sunt orientate spre promovarea partenerilor de
dezvoltare. Aceasta se argumentează și prin rezultatele cu referire la cunoștințele tinerilor despre cine, de fapt, sunt
actorii care stau la baza implementării programului de dezvoltare a Centrelor de tineret. Figura 19 evidențiază că
doar 21,4% dintre beneficiarii Centrelor cunosc despre programul Fondul Comun, iar dintre aceștia, în medie doar
60% cunosc care sunt și partenerii, și donatorii acestei inițiative.
BENEFICIARII CENTRELOR DE TINERET
Spuneți-mi vă rog dacă ați
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Figura 19. Percepția beneficiarilor Centrelor de Tineret vizavi de partenerii și donatorii Fondului Comun, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

În opinia beneficiarilor care cunosc despre Fondul comun, Programul de dezvoltare a Centrelor de tineret are
impact favorabil asupra îmbunătățirii și consolidării serviciilor acestora. Astfel, peste 85% dintre aceștia au
observat o îmbunătățire a situației în cadrul Centrelor de tineret în ultimii 2 ani. Majoritatea beneficiarilor care
cunosc despre Fondul comun (21,4%) au menționat că atât activitățile, programele desfășurate la Centru, cât și
calificarea specialiștilor de tineret au înregistrat schimbări pozitive în perioada de referință. Dezagregarea datelor
în funcție de opțiunile de răspuns selectate de tineri, permite să conchidem că, în majoritatea cazurilor, beneficiarii
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Centrelor de tineret apreciază varietatea de activități care sunt desfășurate și în cadrul cărora pot să se implice în
timpul liber.
BENEFICIARII CENTRELOR CARE CUNOSC DESPRE FONDUL COMUN
În ulmii 2 ani ai observat ceva schimbări ale următoarelor aspecte din cadrul
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Figura 20. Percepția tinerilor în raport cu schimbările din ultimii 2 ani înregistrate de Centrele de tineret, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020

Tot în opinia acestora, Programul de dezvoltare al Centrelor de tineret ar trebui să continue, iar prioritățile
de susținere a acestora ar trebuie să fie orientate, cu precădere spre: (i) suportul financiar întru desfășurarea
activităților de tineret – opțiune indicată de fiecare al nouălea respondent, (ii) sporirea parteneriatelor de cooperare
cu actori relevanți dezvoltării tinerilor; (iii) consolidarea echipei de specialiști ai Centrelor prin instruirea acestora,
cât și prin oferirea suportului logistic și metodologic în desfășurarea activităților de tineret. Totodată, tinerii au
evidențiat și problema accesibilizării și dotării Centrelor cu echipamente care ar facilita implicarea mai mare a
tinerilor din comunități. Conchidem că, accesibilitatea reprezintă un subiect important a fi abordat de autorități,
dat fiind magnitudinea și impactul pe care-l poate aduce din perspectiva oferirii unui nivel mai mare de oportunități
de participare tinerilor ce se regăsesc în categoriile mai des marginalizate și sunt expuse unui grad mai mare de
vulnerabilitate și excluziune socială.
BENEFICIARII CENTRELOR CARE CUNOSC DESPRE FONDUL COMUN
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Figura 21. Opinia tinerilor vizavi de prioritățile ce urmează să beneficieze de suport din partea Fondului Comun, %
Sursa: Sondaj de opinie realizat la comanda CPD și UNFPA, noiembrie 2020
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IV. Recomandări
În conformitate cu constatările relevate de cercetarea în cauză, răspunsul autorităților și a partenerilor de
dezvoltare urmează să se transpună în programe și proiecte complexe orientate spre soluționarea problemelor de
ordin structural cu care se confruntă Centrele de tineret. Doar în acest mod se va reuși să fie implementate soluții
eficiente întru atingerea scopului de bază ce a fost setat la etapa demarării conceptului de dezvoltare a Centrelor de
tineret și anume - consolidarea capacităților instituționale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor
de tineret.
Extinderea spectrului de servicii prestate de către Centrele de tineret, cu accent pe serviciile complexe. La
momentul actual, Centrele de tineret au capacitate redusă de prestare a unui set mai larg de activități și servicii
pentru tineri. În mare parte, acestea oferă preponderent servicii orientate pe animarea timpului liber, informare,
voluntariat, socializare, participare etc. Servicii mai complexe, precum cele de abilitare economică, de orientare
și ghidare în carieră, reintegrare socială sunt slab dezvoltate și au acoperire redusă în plan teritorial. Aceasta se
explică prin experiența mică în activitatea de tineret, luând în considerare că în multe raioane Centrele de tineret au
fost înființate începând cu anul 2017. Totodată, capacitatea financiară și organizațională limitată a acestor structuri
impune furnizarea de servicii/ activități cu durabilitate și impact scăzut pentru tineri și comunitate. Din acest
considerent, eforturile și investițiile în dezvoltarea Centrelor de tineret trebuie să fie orientate, inclusiv, pe suportul
și capacitarea acestora de a planifica strategic servicii complexe și a le implementa la nivel local.
Consolidarea colaborării intersectoriale pentru dezvoltarea și prestarea unor servicii calitative, adaptate la
necesitățile tinerilor. Analiza instituțională a Centrelor de tineret evidențiază necesitatea dezvoltării și consolidării
serviciilor ce vizează participarea tinerilor, susținerea antreprenoriatului și abilitării economice, informarea consistentă
pe tematici de interes major (oportunități de integrare pe piața muncii, ghidare în carieră etc.). Ținând cont de specificul
activității Centrelor de tineret, conexiunea intersectorială cu structuri specializate, cu parteneri din domeniile vizate
devine esențială. Evaluarea instituțională a instituțiilor respective sugerează un nivel relativ scăzut de colaborare cu
alte structuri în prestarea serviciilor, lucru care necesită o remediere. Este important ca în efortul de dezvoltare a
serviciilor să fie consolidată cooperarea inter-instituțională pentru a putea asigura servicii de tineret de calitate înaltă.
Sporirea accesibilității serviciilor Centrelor de tineret, în mod special pentru tinerii cu oportunități reduse. Analiza
de față, dar și studiile axate pe sectorul de tineret accentuează accesul inechitabil la servicii din punct de vedere
al vârstei, mediului de reședință și al caracteristicilor socio-economice ale tinerilor. Este important ca serviciile de
tineret să abordeze mai mult necesitățile tinerilor din cohorta de vârstă mai mare, ai celor aflați în afara sistemului
de învățământ, rezidenților zonelor rurale, ai celor cu oportunități economice mai reduse, cu necesități speciale etc.
Centrele de tineret trebuie să depună un efort substanțial pentru dezvoltarea serviciilor de tineret, dar și pentru
prestarea acestora la un nivel înalt de calitate, ținând cont de necesitățile tuturor categoriilor de tineri. Aceasta ar
fi posibilă prin:
•
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Oferirea pârghiilor eficiente orientate spre creșterea nivelului de incluziune a serviciilor de tineret, în
scopul alinierii cât mai eficiente la necesitățile și interesele tuturor tinerilor, inclusiv ai celor din categoriile
mai des marginalizate. Precum a fost reflectat în cadrul acestei cercetări, complementar barierelor
determinate de pandemie (sistarea activității sau reorganizarea programului de activitate a Centrelor de
tineret etc.), beneficiarii se confruntă și cu problema accesibilității entităților de tineret, ceea ce favorizează
manifestarea și perpetuarea provocărilor de acces, în special în rândul tinerilor din categoriile vulnerabile.
Totodată, bariera indicată privind lipsa timpului, ar putea fi un indicator proxim pentru calibrarea ineficientă
și/sau insuficientă la necesitățile și interesele tinerilor. Astfel, odată cu investirea în sporirea gradului de
incluziune a tinerilor mai des marginalizați și în extinderea setului de servicii și programe pentru tineri, se
va contribui și la asigurarea unui nivel mai înalt de participare a tinerilor și de retenție a beneficiarilor pe un
termen mai lung.
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•

Promovarea pe o scară largă a serviciilor și programelor implementate de Centrele de tineret, cu un accent
sporit pe acoperirea grupurilor mai des marginalizate. În acest sens, se recomandă capacitarea echipei de
specialiști ai Centrului în elaborarea strategiilor eficiente de comunicare, cu evidențierea grupurilor țintă
de tineri ce urmează a fi abordați prin activitățile de comunicare, a instrumentelor de comunicare specifice
grupurilor identificate, a obiectivelor de comunicare pe termen scurt și mediu și a altor elemente esențiale
a fi monitorizate și evaluate în procesul de implementare a acestui document de politică internă.

Consolidarea serviciilor privind lucrul mobil de tineret (outreach). Acesta se referă la prestarea serviciilor de
tineret în afara clădirii Centrului, inclusiv în aer liber și pentru tinerii cu oportunități reduse, care poate fi realizat
prin intermediul echipei mobile, a unui partener comunitar sau prin intermediul tehnologiilor informaționale
(proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de tineret). La momentul actual, acest
tip de serviciu nu este suficient de dezvoltat din motivul capacităților instituționale și de resurse umane reduse.
Prestarea serviciilor de tineret trebuie realizată și pentru tinerii detașați de instituțiile de și pentru tineret (inclusiv
cu oportunități reduse și cu acces limitat la sediul Centrului). Aceștia urmează a fi informați cu privire la tipurile
de servicii de care pot beneficia, consiliați în anumite subiecte de interesul și necesitatea acestora, contribuind la
implicarea socială a tinerilor, precum și în activități ce corespund necesităților acestora.
Continuarea programelor orientate spre capacitarea instituțională a Centrelor de tineret, cu un accent sporit
orientat spre abilitarea specialiștilor în asigurarea incluziunii tinerilor și în utilizarea instrumentelor de monitorizare
și evaluare sistematică a beneficiarilor și tinerilor din comunități. Tot în această ordine de idei, devine importantă
investirea sporită de resurse (de timp, personal etc.) în elaborarea documentelor strategice eficiente ale Centrelor,
ce vor ţinti spre soluționarea problemelor fundamentale cu care se confruntă tinerii din diverse categorii la nivel
comunitar și național.
Alocarea resurselor financiare suficiente pentru a acoperi cât mai eficient costurile de implementare și extindere
a gamei serviciilor și programelor de tineret. Menținerea cooperării cu partenerii de dezvoltare și alocarea
resurselor financiare din cadrul bugetului de stat reprezintă doar unele dintre opțiunile importante a fi menținute în
scopul bunei implementări a activităților setate de echipele centrelor de tineret. Adițional acestora, se recomandă
identificarea pârghiilor și a mecanismelor ce vor determina sporirea volumului financiar disponibil, cât și asigurarea
autonomiei Centrelor de tineret. Menționăm aici că, practic, 90% dintre Centrele de tineret ce activează în Moldova
nu au personalitate juridică, acestea fiind subdiviziuni ale Consiliilor raionale/municipale sau chiar reprezentând
doar o parte a unor subdiviziuni alte acestor structuri decizionale.
Aplicarea instrumentelor ce ar stimula implicarea activă a tinerilor în procesul decizional al Centrelor de tineret.
Sporirea gradului de transparentizare a activităților Centrului va contribui la creșterea gradului de încredere a
beneficiarilor în structurile de tineret.

ACCES ȘI CALITATE PENTRU TINERI

21

