
Centrele deschise pentru tineri contribuie la îmbunătățirea societății 
în varii moduri, aducând beneficii mai ales la nivel social și economic, 
precum și pe plan personal pentru cei implicați și care sprijină astfel 
de inițiative.

Un centru de tineret reprezintă un mediu sigur și protejat unde 
tinerii se pot exprima liber, pot fi creativi și unde părinții lor pot avea 
încredere că sunt în siguranță (atât fizic cât și mental). Asta înseamnă 
că vor crește să fie cetățeni pe care te poți baza, capabili să voteze, 
să își exprime opiniile și să motiveze alte persoane din jur să facă 
același lucru. Un centru de tineret poate fi un spațiu unde se creează 
conexiuni și se construiesc rețele, unde oamenii se cunosc unii pe alții 
și se sprijină reciproc, unde tinerii își discută viziunile și opiniile, și unde 
loialitatea și încrederea pot fi consolidate.

Mai mult, un centru de tineret este un punct economic, unde sunt 
aduse resurse și sunt folosite în și pentru comunitate, unde sunt 
închiriate servicii și sunt aduși și cheltuiți în interiorul comunității bani 
din surse externe. 

Am rezumat cele mai importante beneficii sociale, economice și 
politice ale Lucrului Deschis cu Tinerii în tabelul de mai jos.
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Beneficii: social, economic, politic

Legendă

= perioadă de termen scurt
= perioadă de termen mediu
= perioadă de termen lung

Beneficii ale sprijinirii  Lucrului Deschis cu 
Tinerii



Procese de dezvoltare 
comunitară.
Îmbunătățiri vizibile 
în comportamentul 
tinerilor.
Tinerii devin indepen-
denți, activi, își dau 
seama cine sunt și  
mențin și apără acest 
lucru. 
Fac societatea și 
rețelele din interiorul 
ei mai puternice. 

Mai multe servicii 
sociale furnizate 
comunității;

Experiențe ce 
schimbă viața, într-
un mediu sigur. 

Spațiu deschis 
pentru ca tinerii să 
se“deschidă”   

Promovarea unui stil 
de viață sănătos scade 
frecvența problemelor 
de sănătate și 
diminuează costurile 
asigurării de sănătate. 
Tinerii devin mai 
capabili să creeze noi 
companii și afaceri în 
comunitate.

Proiectele și 
activitățile Centrului 
de Tineret sprijină 
comunitățile și 
afacerile locale (ex: 
proiecte Erasmus+ 
sau CES). 

Mai multe 
evenimente/
activități creează un 
impact economic 
sporit. 

Tinerii participă activ 
la procesele demo-
cratice de schimbare 
socială și creare a 
politicilor publice.

Cetățenii 
consolidează 
încrederea 
în instituții și 
responsabilii asupra 
politicilor publice.

Vizibilitatea 
crescută și 
imaginea 
pozitivă atât a 
comunității cât și 
a responsabililor 
asupra politicilor 
publice.
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