
 
 
 

YLLD - Ce își doresc tinerii din mediul rural este prioritatea noastră 

Proiectul YLLD, finanțat prin programul Erasmus+ are ca domeniu de interes tineretul, iar titlul său în 
română este: Abordarea competențelor tinerilor și a proceselor de incluziune a tinerilor din comunitate 
pentru a facilita următoarea generație de lideri tineri ai comunității. Totodată, acest proiect înseamnă o 
cooperare de succes între asociații din state europene diferite, Irlanda - de Ballyhoura Development (cei 
care au și propus acest proiect), Italia - ASCAE – Associazione per il sociale, la cultura e l'ambiente, 
Portugalia - Rightchallenge – Associação și nu în ultimul rând România, prin Asociația GAL Napoca 
Porolissum. 

Proiectul și-a propus să exploreze și să vină cu un răspuns pozitiv provocărilor tinerilor care locuiesc și își 
desfășoară activitatea în mediul rural. Adresându-se acestora, dar și organizațiilor comunitare din zonele 
rurale, YLLD se desfășoară în contextul schimbărilor rurale, ale tinerilor din mediul rural sau al impactului 
Covid-19 din ultimii ani și vine cu soluția dezvoltării rurale plasate sub responsabilitatea comunității. 
Dezvoltarea rurală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) nu este un concept nou, el este utilizat 
frecvent de Comisia Europeană1, dar totodată a frecventat o mulțime de proiecte europene ce abordează 
latura socială și nu numai. Celelalte priorități ale proiectului nostru sunt promovarea cetățeniei active, a 
spiritului de inițiativă al tinerilor și a antreprenoriatului în rândul tinerilor, inclusiv a antreprenoriatului 
social. 

Având toate acestea în minte, partenerii proiectului au realizat o cercetare prin care au analizat printre 
altele mediul de operare al CLLD și percepțiile sau realitățile integrării comunităților rurale, nevoilor 
existente și viitoare în materie de competențe pentru tineri și voluntari ai comunității pentru a facilita 
progresul tinerilor, dar și metodologii eficiente de implicare a tinerilor și preferințe vizavi de învățarea în 
persoană, online sau mixtă. Raportul final rezultat în urma acestei cercetări are scopul de a identifica 
factorii care ar putea sprijini participarea tinerilor la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, dar și de a evalua care sunt beneficiile participării tinerilor în cadrul comunității. Obiectivul 
raportului este și de a dezvolta o mai bună înțelegere a cerințelor și percepțiilor pentru a ghida proiectarea 
și dezvoltarea de instrumente cu scopul de a facilita integrarea și incluziunea tinerilor. Este important și 
faptul că derularea cursului de formare prin proiect, a doua etapă a proiectului YLLD se bazează pe 
rezultatele acestui studiu.  

 
1 DLRC este o noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care inversează politica de dezvoltare 
tradițională „de sus în jos”. În cadrul dezvoltării locale, populația locală preia controlul și formează un parteneriat local care 
elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată. Strategia este concepută astfel încât să valorifice punctele 
forte sau „atuurile” sociale, de mediu și economice ale comunității, mai degrabă decât să compenseze problemele cu care se 
confruntă aceasta. URL. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources 
/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_ro.pdf 



 
 
Ceea ce ne-a surpins în urma aplicării sondajului în rândul tinerilor din comunitățile partenerilor este 
faptul că, dincolo de bariera transnațională, răspunsurile nu au fost diferite ci s-au centrat pe aceleași 
provocări, realități, percepții și probleme observate de către tineri. Majoritatea tinerilor sunt de acord cu 
implicare tinerilor în activitățile CLLD, însă consideră că informațiile și diseminările cu privire la astfel de 
activități fie lipsesc, fie nu sunt destul de atractive sau antrenante. O altă problemă subliniată de către 
majoritate tinerilor din mediul rural este faptul că, deși tinerii sunt deosebit de interesați de implicarea în 
comunitățile din care fac parte, simt că nu au un cuvânt de spus în ceea ce se decide în asociații sau consilii 
comunitare, motiv pentru care participarea lor este redusă.  

În prezent, cea mai mare implicare în activitățile CLLD pare să provină din Irlanda, urmată de Portugalia, 
Italia și România. La întrebarea calitativă privind ce ar avea un tânăr de câștigat din implicarea CLLD, 
respondenții au subliniat dezvoltarea personală și socială, a abilităților soft, de know-how, sporirea 
networking-ului, dar și autonomia sau conștiința privind ceea ce îi înconjoară, o înțelegere mai profundă 
a comunității în care trăiesc. Pe lângă dezvoltarea abilităților de comunicare, empatia a fost văzută ca fiind 
abilitatea socială care necesită cele mai puține îmbunătățiri în viitor la nivelul tuturor respondenților. 
Tinerii au recunoscut că de cele mai multe ori lucrează mai bine când primesc ordine sau li se spune ce să 
facă, preferă să se implice în activități în persoană mai mult decât online și consideră că organizarea de 
concerte, sport sau activități sociale pentru comunitate împreună cu participarea la cursuri de formare a 
competențelor importante pentru dezvoltarea comunității sunt necesare pentru a-i motiva să participe 
mai mult în societate.  

Echipa proiectului YLLD le mulțumește tinerilor pentru participarea onestă și atentă la această colectare 
de date! Ne propunem ca proiectul nostru să aibă succes și să ajungă la cât mai mulți tineri care trăiesc în 
mediul rural și își doresc să se implice pentru un viitor mai strălucit al comunităților rurale, prin dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea comunității!  

 


