
Participanții au fost rugați să răspundă la niște întrebări pentru a 
afla cum este centrul lor de tineret ideal și cum ar trebui să arate, 
nu doar din punct de vedere estetic cât și emoțional. Obținute prin 
colaborarea cu lucrători de tineret, lucrători sociali și parteneri —  
aici sunt rezultatele.

În ceea ce privește fundamentele și prioritățile unui centru de 
tineret, din punctul de vedere al lucrătorilor de tineret, avem în 
primul rând perspectiva lor asupra spațiului: unul care aduce tinerii 
împreună, este primitor, are o identitate, deseori cu o istorie care 
este consolidată. Cu toate astea, ar fi o greșeală să ne oprim la 
spațiu, așa cum poate fi o problemă să ne oprim la concesiunea 
spațiului. Spațiul este necesar, dar nu este totul. Spațiul este un 
centru gravitațional numai dacă este în sincronicitate cu chestiuni 
de timp și instrumente. Timpii variază de la țară la țară: vorbim aici 
despre timpuri publice de concesiune, autorizare sau recunoaștere 
a unui centru de tineret. Menținerea acestor timpuri publice 
împreună cu timpurile activităților, timpurile implicării și participării 
tinerilor, nevoilor emergente și așadar a așteptărilor de la un centru 
de tineret este adevărata provocare. În această privință, politicile 
publice și administrația publică pot face diferența.

În acest context, dorința de a avea un contract mai lung pentru 
un centru de tineret este la centrul acestei reflecții. Este de altfel o 
dorință comună să existe contracte mai lungi (cel puțin cinci ani) 
pentru că considerăm că această perioadă de timp este esențială 
pentru a stabili și crea o legătură cu tinerii, comunitatea și cartierul. 
Nu numai atât, dar posibilitatea unui contract mai lung face posibilă 
plănuirea din timp a viitoarelor activități, imaginarea dezvoltării 
centrului de tineret și visele mărețe.

Argumentarea despre timpi și instrumente pentru dezvoltarea unui 
centru de tineret înseamnă și argumentarea despre conceptul de 
proprietate împărtășită. Când devine un asset un bun comun? Când 
există muncă constantă pe teritoriu, când oamenii se familiarizează 
cu spațiul și participă la activitățile propuse, dar și când beneficiarii 
devin inițiatori de evenimente și evenimente chiar ei. Acest proces 
are nevoie de timp și din nou conceptul de timp este întotdeauna 
în centrul atenției noastre. Pe locul al doilea este dorința de a 
putea avea autonomie în luarea decizilor. Visul nostru este să 
primim contracte de concesiune mai lungi și încrederea totală a 
responsabililor asupra politicilor publice. Societatea ar trebui să 
furnizeze liderii de tineret cu facilități și infrastructuri fizice numite 
spații de tineret definite prin faptul că sunt autonome, deschise 
și sigure, accesibile pentru toți, oferind sprijin profesional pentru 
dezvoltare și asigurând oportunități de participare pentru tineri. 

Spațiu, timp și condiții


