Comunicat de presă
”Promovarea activității de tineret și a tinerilor voluntari” ai DJST Vrancea a fost obiectivul
proiectului ”Revista presei” tinerilor, organizat de către DJST Vrancea în perioada 1 – 18
decembrie 2021. A fost totodată și prioritate strategică a politicilor naționale de tineret ale
MTS, prin care susține organizarea de proiecte de tineret și promovează tinerii implicați în
fenomenul voluntariatului.
La activitățile de promovare a proiectelor derulate, a partenerilor implicați și a tinerilor
voluntarilor au participat 8 echipe informale de studenți, specialiști și elevi de la Colegiul
Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, Biblioteca de Weekend din Șerbești, Liceul ”Simion
Mehedinți” din Vidra, Liceul Tehnologic ”Grigore Gheba” din Dumitrești, Colegiul
Economic ”Mihail Kogălniceanu”, Muzeul Etnografic Paltin, Școala Gimnazială Paltin.
Toate echipele au fost informate cu privire la rezultatele implementării politicilor naționale de
tineret în proiectele proprii DJST si au discutat despre implicare în proiectele instituției în
care învață. Responsabilul de proiect, expert Lia Cazacu, a primit în schimb, din partea
tinerilor participanți de la C.E.”M.Kogălniceanu”, C.T.”V.D. Cotea” și C.T.”I.Mincu” foarte
multe propuneri de activități de tineret, văzute ca necesare, în 2022. Toate, identificate în
mod obiectiv, responsabil și matur! La Muzeul Etnografic din Paltin, după prezentarea
Programului de tineret și a proiectelor DJST în 2021, a fost folosită o metodă de feed-back,
specifică tipologiei de încadrare a proiectului - conferință de presă. Astfel, din partea tinerilor
s-a recepționat un set consistent de întrebări privind viitorul activităților de tineret, foarte
important pentru baza de date necesară deciziilor privind proiectele anului 2022. Apoi, la CA
Gălăciuc, 15 voluntari și formatori ai DJST, după informarea cu privire la activități și analiza
întrebărilor, au căutat să răspundă echipei din Paltin, prin scrisori, potrivit cu experiența și
viziunea lor despre implicarea activă la Tineret. A fost o activitate laborioasă care a generat
documente specifice, ce constituie o resursă informațională prețioasă, necesară fundamentării
strategiilor și programului de susținere a activităților de tineret din cadrul viitorului Minister
al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, proaspăt înființat. Utilizarea de noi metode de
dezvoltare non-formală a tinerilor a fost o noutate în activitățile ”Revistei presei” din 2021.
Acest beneficiu se datorează participării tinerilor voluntari formatori, care au o experiență
deosebită,atât în lucrul cu tinerii vrânceni, cât și cu cei din centrele universitare din care au
sosit: București, Bacău, Tg Mureș.
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