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Chronologische beschrijving van de bezoeken

1. Ministry of education, research, youth and sports
Maandag 31 oktober 2011
Ø Contact:
National Authority of Sports and Youth
International Relations Division
16 Vasile Conta Street
District 2, BUCHAREST
Tel: + 40 21.317.10.72
Fax: +40 21 318.90.26
mihai.sebe@anst.gov.ro

Ø Omschrijving:
De nationale dienst voor jeugd en sport ligt onder het ministerie van educatie, onderzoek, jeugd
en sport. Jeugd in Roemenië is de leeftijdsgroep van 14 tot 35 jaar. Kinderen (-14 jaar) worden
enkel behandeld onder educatie en worden niet onder de norm jeugd gezien. De acties die de
overheid dus onderneemt voor jeugd, zijn niet op kinderen gericht. De nationale dienst voor jeugd
is verantwoordelijk voor volgende zaken op vlak van jeugd, hiervoor is slechts 150.000 euro van
de begroting beschikbaar:

A. Organiseren van jeugdkampen
Deze kampen worden in de bergen of voornamelijk aan de zee georganiseerd in speciale
jeugdkampplaatsen van de staat. Er zijn drie types kampen:

1. Kampen voor arme jongeren
Hierbij kunnen jongeren op vakantie gaan wanneer ze documenten ingevuld hebben en kunnen
aantonen dat hun ouders niet veel verdienen, op deze manier kunnen ze geselecteerd worden.
Op de kampen gaan 2 begeleiders vanuit de nationale dienst mee (dus geen vrijwilligers) voor
een groep van rond de 40 jongeren voor 1 week. De kampen houden geen activiteiten in, maar
zijn enkel gericht op vrije tijd voor de jongeren, de jongeren bepalen dus zelf wat ze doen. Elke
jongere kan slechts 1 keer deelnemen.

2. Kampen voor jongeren met een handicap
Dit is enkel voor kinderen uit een instelling. Elk kind krijgt één keer de kans om mee te gaan op
een kamp en de instelling beslist wie mee kan. Er gaan net als bij de kampen voor arme
jongeren, 2 begeleiders mee, maar dit kan aangevuld worden door verzorgers van de specifieke
instellingen.

3. Themakampen
Deze kampen gaan over een specifiek thema: omgeving&ecologie, vrijwilligerswerk, … . Voor
deze kampen kan elke jongere zich kandidaat stellen, de overheid kiest de jongeren uit.
Deze kampen zijn steeds gratis en bereiken jaarlijks een 50 000 jongeren.
Hiernaast bestaan er ook private kampen, georganiseerd door NGO’s. Deze gaan niet door in de
overheidslokalen en worden niet gesubsidiëerd door de staat, tenzij via projectsubsidies (zie
onder).

B. Projectsubsidies voor NGO’s (=VZW’s)
Deze subsidies worden verdeeld via de county’s (41 county’s + Boekarest in Roemenië) door middel
van een wedstrijd. NGO’s die een project indienen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
Geld is afhankelijk per county (grotere county’s krijgen meer geld). Voor Boekarest wordt er een 8000
euro verdeeld. Dit geld wordt meestal verdeeld onder de 5 beste projecten. Dit bedrag is eenmalig,
een NGO kan wel het volgende jaar opnieuw deelnemen aan de wedstrijd (met een ander project).
Elk jaar worden er ook enkele overeenkomsten gesloten met een NGO, die vernieuwend lijkt op
vlakken die door de Europese Unie vooropgesteld zijn (dit jaar bvb: vrijwilligers en gestructureerde
dialoog), zo ging er dit jaar een bedrag naar GRASP (zie verder).
Voor de meeste NGO’s is er echter geen mogelijkheid voor steun door de overheid. De grotere NGO’s
gaan dan ook vaak aankloppen voor steun bij bedrijven.
Het aantal NGO’s in Roemenië is niet gekend, enkel komen er jaarlijks een 400 projecten binnen,
maar het grote deel van NGO’s dient geen projecten binnen en is dus niet of minder gekend bij de
overheid. 30 % van de NGO’s blijken ook passief te zijn. Een NGO die geld ontvangt van de overheid,
moet bewijzen wat ze met het geld gedaan hebben, al loopt het hier ook vaak mis en is de controle
niet streng genoeg. NGO’s hebben meestal geen lange levensduur in Roemenië. NGO’s zijn ook
bijna uitsluitend te vinden in de steden, de dorpen staan meestal nog niet op de kaart van het
jeugdwerk.
C. Acties vanuit Europese Unie/ VN/ ....
Vanuit de Europese Unie worden thema’s naar voor gebracht waar dan rond gewerkt wordt. Dit jaar is
dit de ‘gestructureerde dialoog’. Hierbij worden verschillende organisaties uitgenodigd (een aantal
vaste organisaties(waaronder Romanian Young Entreprenuers Association (zie verder)) om te
discussiëren over bepaalde zaken rond jeugdbeleid.
Vanuit de VN worden er 2-jaarlijks ook afgevaardigden voor jeugd gezocht (jongeren die de jeugd in
het land gaan vertegenwoordigen). Deze jongeren vertegenwoordigen de mening van alle jongeren in
New York en gaan daarna ook in eigen land luisteren naar bekommernissen en problemen in eigen
land. We kregen de kans om één van deze gemotiveerde jongeren heel even te ontmoeten, ze zat vol
overtuiging om iets voor jeugd te doen in haar land!

2. Romanian Young Entrepeneurs Association
Dinsdag 1 november 2011
Ø Contact:
Florin Jianu
1 Blanduziei street, ground floor,
020963, district 2
Bucharest, Romania
phone: +4 021 310 77 10
fax: +4 031 824 15 90
mobile: +4 0723 324 513
e-mail: florin.jianu@ptir.ro
www.ptir.ro

Ø Omschrijving:
De Jonge Ondernemers Vereniging uit Roemenie, opgericht in 2005, is de enige
werkgeversorganisatie in Roemenië die op nationaal niveau de belangen van de Roemeense jonge
ondernemers tussen de 18 en 40 jaar vertegenwoordigd .
Op nationaal niveau is deze associatie lid van de Nationale Raad van kleine en middelgrote

ondernemingen (CNIPMMR) en op Europees niveau van JEUNE - Europese Organisatie van jonge
ondernemers.
Deze ondernemersorganisatie heeft zes regionale structuren: De Jonge Ondernemers Vereniging van
Zuid-West Oltenia regio, West-regio, Zuid-Oost, Zuid-Muntenia, Centraal regio en Noord - West regio.

De belangrijkste activiteiten van De Jonge Ondernemers Vereniging uit Roemenië zijn:
• Vertegenwoordigen van het belangen van de jonge ondernemer in relatie met de nationale
autoriteiten .
• Verlenen van advies en hulp aan jonge ondernemers uit Roemenië.
• Uitwerken en uitvoeren van specifieke programma's met betrekking tot jonge ondernemers uit
Roemenië.
• Ontwikkelen van rapporten en netwerken tussen de jonge Roemeense ondernemers.
• Organiseren van opleidingen.
Deze ondernemersorganisatie haalt deels van zijn fondsen uit het Europees sociaal fonds via indienen
van projecten. Nieuwe leden worden aangetrokken via e-mail, sociale media, grote evenementen,
fairs,…
Ø Link:
Unizo, participatiefonds

3. Global Romanian Society of Young Professionals
Dinsdag 1 november 2011
Ø Contact:
GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals)
Strada Gina Patrichi, nr. 6, 010449 Sector 1, Bucuresti, România
mygrasp.org
Communication Director
Ioana Traista
(+40)747 075 491
ioana.traista@mygrasp.org
mygrasp.org
Ø Omschrijving:
Op de website van GRASP vind je een uitgebreide uiteenzetting over de geschiedenis, visie en missie
van deze organisatie. Om een volledig overzicht te krijgen, is het raadplegen van hun website een
must.
Een korte samenvatting:
GRASP?
GRASP of languit Global Romanian Society of Young Professionals is een jonge, maar erg ambitieuze
organisatie. Deze non-profit en niet-politiekgebonden vereniging werd officieel erkend in 2009 en wil
een netwerk vormen en uitbouwen van Roemeense studenten (in het buitenland), jonge professionals
en organisaties die actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van Roemenië op het vlak van
maatschappelijke betrokkenheid, overheidsbeleid, de overdracht van kennis en know-how, dialoog,
het publieke debat en ondernemerschap. De hoofdzakelijke gebieden waarop GRASP zich richt zijn
overheidsbeleid, maatschappelijke betrokkenheid en onderwijs. GRASP werkt op vrijwillige basis en
probeert via projecten op de verschillende domeinen veranderingen teweeg te brengen. Ze richten
zich vooral op de studerende jeugd en jongvolwassenen.
Visie?
De visie is een democratisch, Europees, concurrerend Roemenië dat gelijke kansen geeft aan al haar
burgers en zo een belangrijke verantwoordelijke speler wordt en een toegevoegde waarde krijgt op

internationaal niveau
Missie?
Actief bijdragen aan de voortdurende modernisering van Roemenië en de ontwikkeling via
maatschappelijke betrokkenheid en professionaliteit.
Ø Link:
Aangezien GRASP vooral een netwerk wil vormen denk ik dat het een goeie partner kan zijn voor tal
van organisaties die op internationaal niveau willen samenwerken. Netwerk is erg belangrijk voor de
verdere uitbouw van Europa en net daarom is GRASP een innoverende vereniging met
mogelijkheden. Vooral op het vlak van de hot-items zoals beleid en participatie zijn ze erg actief.

4. Volunteers for Ideas and Projects (Econosofia)
Dinsdag 1 november 2011
Ø Contact:
ECONOSOFIA
Str. Mihail Moxa 5-7, Sala 3007
Bucuresti
Tel.: +40 727 889 834
Gabriela Radu
www.econosofia.org
Ø Omschrijving:
Econosofia is een studentenvereniging voor alle studenten economie in Boekarest (over de
verschillende universiteiten heen) en heeft als focus vnl. educatieve doelstellingen. De visie van de
instellingen luidt als volgt: ‘Uitzonderlijke mensen kunnen een verandering in de gemeenschap teweeg
brengen’. Ze voeren meer dan 50 projecten uit en hebben meer dan 8000 kandidaten. De link met het
professionele leven is in deze projecten zeer belangrijk. De projecten worden uitgevoerd door
verschillende commitees, die volgende thema’s behandelen:
- interactie geopolitiek en culturele diplomatie.
- internationale zaken
- culturele zaken
Waarbij de voornamelijke doelstelling is: ‘ hoe kan de theorie van de universiteit toegepast worden in
het echte leven’. Enkele voorbeelden van specifieke projecten:
- trainingen/ workshops
- job shadowing: mogelijkheid om iemand mee te volgen in de professionele wereld
- externe projecten.
Een deel van de projecten wordt gratis aangeboden voor de leden (ook geen lidmaatschapsgeld), ze
krijgen geld via partnerships met bedrijven. Het andere deel is enkel voor het bestuur. Elk jaar worden
er 15 nieuwe mensen voor het bestuur gekozen, waarbij kandidaten een brief moeten opstellen en op
gesprek moeten komen. Dit bestuur heeft extra specifieke workshops om dan informatie naar de leden
te kunnen verspreiden.
Naast deze educationele activiteiten, is er ook plaats voor plezier. De organisatie organiseert
flashmobs, team-building, fuifen. Vnl. om zich als organisatie zichtbaar te maken.
Deze organisatie is wat men noemt een professionele studentenvereniging, daarnaast bestaan er in
Roemenië ook representatieve. Deze studentenverenigingen zijn vnl. gericht op de rechten van de
student en dergelijke. Deze representatieve studentenverenigingen zijn samen ondergebracht onder
Anosr (National Alliance for Student Organisations in Romania, www.anosr.ro). Econosofia behoudt
ook contacten met deze organisatie.

Ø Link:
Dienst Studentenactiviteiten:
De Dienst StudentenActiviteiten (DSA) is de overkoepelende dienst voor alle erkende
studentenverenigingen van de Universiteit Gent, meer dan 80 verenigingen kan je vinden op hun
website.
Contactpersoon:
Werner Raeymaeckers (beheerder DSA)
Studentenhuis De Therminal
Hoveniersberg 24
9000 Gent
werner.raeymaeckers@ugent.be - 09/264 70 80

5. Incubator 107
Dinsdag 1 november 2011
Ø Contact:
Stefana Popa
Mansarda din Traian 107
Bucuresti
phone: +40 744 540 011
e-mail: noi@incubator107.com
www.incubator107.com
Ø Omschrijving:
Incubator107 is een culturele jeugdorganisatie, opgericht in April 2011, dat verschillende
vrijetijdsactiviteiten organiseert voor jeugd en kinderen. De organisatie is gelokaliseerd in een deel van
het grote huis van de voorzitster. Het is een plaats waar iedereen iets kan leren en aanleren. Het biedt
praktische en experimentele workshops. Het is een gemeenschap van amateurs, gedreven personen
en experts. Hun vertrekpunt is: zelfontwikkeling. Voorbeelden van activiteiten zijn: kookles, wijn
proeven, jongleren, muziek,…Lesgevers kunnen zich spontaan aanmelden om een workshop te
geven. Op die manier wordt ook het programma opgesteld. Lesgevers kunnen ook worden gehaald uit
andere organisaties, kennissen of na interne training. Het programma wordt via hun website en
sociale media aan het publiek verspreid.
Incubator107 in cijfers:
-

90 workshops, elke avond een workshop
800 leerlingen van 20 tot 30 jaar
7 workshops witte nachten
Participatie in 20 festivals
6500 bezoekers website na 7 maanden
2500 fans op facebook
Geen participatie fee, spontane donaties worden wel aangemoedigd

Incubator107 in 2012:
Uitbreiding Incubator in Lasi, Timisoara en Cluj
-> Competitie voor het selecteren van deze lokale teams
-> Trainen van lokale teams
-> 3 workshops festivals
Een zomerkamp met de 4 locals
Op zaterdagen internationale projecten en op zondagen activiteiten voor kinderen
Wij hebben de kans gehad deze organisatie van binnen uit te leren kennen, door deel te
nemen aan verschillende voorbereidde workshops. Wij zagen een enorm enthousiasme en

gedrevenheid bij de verschillende mensen die aanwezig waren om de activiteiten goed te
begeleiden. Wat ons hier erg opviel was dat men veel plezier beleefde in wat men deed. We
voelden ons onmiddellijk welkom vanwege hun erg open houding. Deze jeugd zoekt na hun
werk een zekere ontspanning tesamen en probeert via mond-aan-mond reclame andere jeugd
aan te trekken. Het spontaan en vrijwillig inzetten voor de jeugd vind je hier duidelijk terug.
Ø Link: Er is geen directe link voor deze organisatie. Met de nodige stappen, kan deze
organisatie wel uitgroeien tot een NGO met een nationaal kader te Boekarest.
6. Local Authority of Oltenita
Woensdag 2 november 2011
Ø Contact:
Primar: Milescu Costinel
Viceprimar: Cercel Florial
Tel: 0242 515 770
Fax: 0242 515 887
Ø Omschrijving:
We werden uitgenodigd door de burgemeester van Oltenita. Samen met hem zaten we aan
tafel met enkele vrijwilligers van Danube.edu en de directrice van twee scholen. Na een
uitgebreide kennismaking werden enkel zaken besproken.
De stad heeft veel moeite met jongeren te laten participeren en engageren in de samenleving
oen het verenigingsleven. Een oorzaak hiervan is deels het gebrek aan structuur en knowhow. Alle partijen waren dan ook erg enthousiast om samen te werken en ik denk dat een
samenwerking met een lokaal stadsbestuur een goeie partner zou kunnen zijn om hen richting
te geven.
Er richten zich wel steeds meer kleine NGO’s op die op vrijwillige basis functioneren en
organiseren. Het educatieve staat hierbij vaak centraal.
Ø Link:
Het stadsbestuur en de andere partijen waren erg enthousiast om samen te werken. Ik denk
dat een lokale jeugdbeweging (KSA, Scouts of Chiro) of de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking
een goeie partner zou kunnen zijn. Voor een uitwisseling op beleidsniveau denk ik dat een
stedelijke jeugddienst een goeie ondersteuning zou kunnen bieden. Vooral op de uitbouw van
een niet-schoolgebonden werking denk ik dat er hier veel mogelijkheden tot samenwerking
zijn.

7. Danube.edu
Woensdag 2 november 2011
Ø Contact:
Dunare.edu
Oltenita
eftenem@yahoo.com
Contactpersoon:
Martin Petrov, Team Europe Junior
Tel.: +40 0888 50 10 18
www.danubeedu.org

Ø Omschrijving:
Deze organisatie werd opgericht in 2008 door verschillende leerkrachten in de buurt van
Oltenita. Hierbij proberen ze jongeren te motiveren om jonge kinderen workshops te geven.
De drie workshops die voorlopig gegeven worden zijn:

- Origami
- Dansen (Break-dance)
- Engels
Hierbij willen ze voornamelijk het Engels meer promoten en aantonen dat het belangrijk is een
extra taal te hebben. De aanpak is vrij schools: er wordt gewerkt met huiswerk en ‘rapporten’.
De organisatie heeft een klein gebouwtje in het park van Oltenita. Dit gebouw is door de
gemeente gratis aan hen verhuurd. Andere subsidies krijgen ze vnl. door international
projecten (werken samen met andere organisaties aan de Donau gelegen, vanuit de
Europese Unie uit). Naast de workshops gaan ze dan ook ecologische projecten doen: o.a.
vuilnis rapen aan de rivier.
De vereniging benadrukt dat ze de mogelijkheid voor een NGO vnl. hebben doordat ze als
kleine stad nog steeds de invloed van Boekarest hebben en omwille van hun ligging, zeer
dicht bij Bulgarije. Martin Petrov is dan ook een Bulgaarse vrijwilliger die voor 8 maand
meehelpt het project verder uit te bouwen (vnl. de Engelse lessen). Kinderen mogen gratis
naar workshops komen, een programma hangt aan het lokaal. Kinderen zijn ook niet verplicht
naar een volledige reeks te gaan. Met de organisatie gaan ze vaak in scholen promotie gaan
voeren voor nieuwe kinderen en nieuwe jongeren te lokken. Jongeren die zich willen inzetten,
krijgen een mentor en kunnen ook een cursus om zelf mentor te worden gaan volgen in de
bergen (meer duidelijke informatie door wie deze cursus georganiseerd wordt, was niet
beschikbaar).
Ø Link:
Geen onmiddellijke link, maar zoals hierboven al vermeld staan ze open voor heel wat
jeugdorganisaties. Eventuele linken met ecologische organisaties (JNM) of dansgroepen
kunnen zeker gemaakt worden. Ook was er de specifieke vraag naar uitwisseling via brieven
schrijven met hun groep en een Vlaamse groep. Joannes informeert hiervoor in de school
waar hij lesgeeft.

8. Sibiu County Direction for Sports and Youth + local youth organizations
Donderdag 3 november 2011
A) Sibiu County for Sports and Youth + local youth organizations
Ø Contact:
Stefan Claudiu Spînu (executive director)
Str.Dorului nr.20,sc.B, et.l, ap.16,
Sibiu, 550352
Tel: 0269-210934
Fax: 0269-210055
Mobile: 0747-294847
e-mail: djtsibiu@yahoo.com clau36sss@yahoo.com
www.claudiuspinu.ro
NGO’s:

AIESEC Sibiu
bdul Vasile Milea 5
Sibiu
tel/fax: 0269 250023

Asociatia Ille et Vilaine
str.Konard Hass 14
Sibiu
tel: 0369 1076
e-mail: anca.ionascu@miv.directnet.ro
www.miv.directnet.ro

Ø Omschrijving:
Na de crisis kwam er een reorganisatie in jeugd- en sportbeleid te Sibiu. Er kwam een nieuwe
budgettaire structuur. Jeugd en Sport wordt sinds 2010 onder één noemer geplaatst in Sibiu.
In 2005 werd Stefan Claudiu Spinu manager directeur van Jeugd en Sport in Sibiu. De dienst
Jeugd en Sport assisteert jeugdactiviteiten van de overheid en NGO’s en coördineert twee
jeugdcentra: op het platteland sinds 2003 en in de stad sinds 2011. De bedoeling is om
NGO’s samen te brengen en hen een plaats te bieden om hun activiteiten (kunst, dans,
animatie, trainings…) te doen. Lokale autoriteit werkt samen met 30 tot 40 NGO’s. In totaal
zijn er 300 NGO’s in Sibiu. Via projecten kan men subsidies aanvragen aan de overheid.
Volgende NGO’s werden aan ons voorgesteld:
- ELSA: European law students association
- Theatre Company: jeugd kunst en theater, informele educatie (improvisatie,
spelen,…). Voor jeugd tussen 15 en 25 jaar oud. Activiteiten in het jeugdcentrum.
- CRISPUS (beschrijving zie later)
- Sibiu Studentorganization Alliance: samenbrengen van verschillende studenten
NGO’s. Via gestructureerde dialoog met afgevaardigde studenten van verschillende
universiteiten probeert men het educatiesysteem in Sibiu te verbeteren. Men
organiseert ook verschillende conferenties en trainingen.
- AIESEC Sibiu: via informele educatie probeert men studenten vaardigheden aan te
leren die nodig zijn voor het later beroepsleven. Voorbeelden zijn: timemanagement,
personal development programma’s voor studenten uit secundair onderwijs; financiële
educatie projecten; uitwisselingsprogramma’s,…
- REACT: NGO dat zich bezig houdt met gezondheid, jeugd en sociale economie.
Projecten worden georganiseerd om jongeren met een beperking en minder
bedeelden beter te laten te integreren in de maatschappij. Ook organiseert men
bloeddonaties en leert men leerlingen uit secundair onderwijs en
universiteitsstudenten de cursus ‘eerste hulp’ aan.
- Vereniging van alle studentenorganisaties in Sibiu: projecten voor 3 jaar, zoals
jongeren met een beperking helpen voor hogere educatie.
- Association ille et vilaine: bestaat reeds 20 jaar, heeft 4 centra voor vrije tijd in Sibiu,
werkt met animators en organiseert verschillende informele activiteiten rond de
Franse cultuur, Europese cultuur,... Voor jongeren van 4 tot 14 jaar.
Een betere beschrijving kunnen we van deze organisaties niet geven. Elke organisatie had
enkel de tijd om zichzelf even voor te stellen en een duidelijk overzicht op papier van de
verschillende NGO’s en structuur jeugdbeleid ontbrak. Zoals u merkt hebben we hier te
maken gehad met verschillende uiteenlopende NGO’s, waardoor het nog moeilijker was een
rode draad te vinden.
B) CRISPUS (local youth organization)
CRISPUS
Str.Papiu Ilarian 14
Sibiu, jud.Sibiu
tel: 0721 237681
fax: 0269 210506
e-mail: organizatia.crispus@yahoo.com
www.crispus-art.com
Deze NGO bestaat sinds 1999 en organiseert verschillende activiteiten voor jeugd tussen 16
en 35 jaar. Het heeft een gebouw met bar, betaald door de overheid. Het is lid van ECYC
(European Confederation of Youth Clubs) sinds 2005 en van andere nationale organisaties.
Voorbeelden van activiteiten zijn: training door jonge ondernemers, duurzaamheid, ecologie,

integratie armen, animatie sinds 2003… Het was de eerste organisatie dat deelnam aan het
EVS programma.

Ø Link:
AEGEE (Europees studenten forum): www.aegee.org
Het Vlaams rechtsgenootschap: www.vrg.be; www.verg-gent.be

9. Brasov County Direction for Sports and Youth + local youth organizations
Vrijdag 4 november 2011
Ø Contact:
(De contactgegevens van de verschillende gesprekpartners zouden ons nog berzorgd
worden.)
Ø Omschrijving:
(De uiteenzetting was erg onsamenhangend en onduidelijk. Wij hebben dan ook naar een
gestructureerd overzicht gevraagd van de verschillende initiatieven op provinciaal niveau.)
We proberen alvast een globaal overzicht te schetsen:
Op provinciaal niveau ondersteunen de autoriteiten projecten (logistiek, mentor, ...). Een
probleem hierbij is dat de provincie geen overzicht heeft van alle NGO’s en dat ze hierdoor
vooral NGO’s in de stad financieren. De lokale initiatieven buiten de stad kunnen steun
krijgen, maar ze vinden de weg niet.
De provincie heeft twee jeugdcentra:
1. Vrijwilligerscentrum
2. Human recources centrum
Enkele vrijwilligers waren aanwezig die vnl. een rol speelden in organisaties op ecologisch
vlak.
Meer informatie volgt indien meer nieuws van de lokale overheid.
Ø Link:
Natuurpunt
JNM
INBO: http://www.inbo.be

Informatie Jeugd(werk)beleid

Ø Inhoudelijke informatie
Jeugd in Roemenië is de afgebakende groep van 14 tot 35 jaar. Kinderen behoren niet tot
de jeugd en worden op overheidsniveau enkel onder ‘educatie’ behandeld. Jeugdbeleid
wordt sterk georganiseerd via het nationale departement voor Jeugd en Sport, waarbij
jeugdkampen worden georganiseerd en waarbij projectsubsidies worden verdeeld. Onder
nationaal vlak zijn er 41 ‘gemeenschappen’ (in het Roemeens: judetul), deze hebben ook
verantwoordelijkheden op vlak van jeugd: 1) ze moeten een jeugdafdeling per judetul
hebben waarbij deze communiceert met deze op nationaal vlak, 2) Studentenhuizen voor
cultuur: deze huizen zijn plaatsen waar jeugd kan samenkomen
(~Jeugdontmoetingsplaats) moeten voorzien worden. 3) De mogelijkheid bieden voor een
jeugdraad: maar hierin is de judetul niet verplicht.

Op lokaal vlak ontstaan er verschillende NGO’s die projecten kunnen indienen en zo een
eenmalige som geld kunnen ontvangen. NGO’s zijn meestal gebaseerd op educatie. Dit is
onder meer omdat er op educatief vlak vaak geen link met het professionele leven
gemaakt wordt.
Op vlak van kinderrechtenbeleid werd er niets vermeld, ondermeer omdat kinderen niet
onder de dienst jeugd vallen.
Ø Eigen reflectie
Wat is interessant voor Vlaanderen/lokaal niveau/eigen werking?
Dit studiebezoek is een verrijking geweest voor ons allemaal. Door kennis te maken
met een totaal ander jeugdbeleid, verwerf je meer inzicht in eigen jeugdbeleid. Na dit
bezoek beseften we pas hoe uitgebreid ons eigen jeugdnetwerk wel is en hoe goed
georganiseerd dat is. Als actieve burger dragen we graag ons steentje bij aan een
betere wereld. Zo bestaat er de mogelijkheid om linken te leggen tussen verschillende
landen, via bilaterale samenwerking of multinationale samenwerking. Specifiek voor
het onderwerp jeugdbeleid hebben wij aan elke bezochte Roemeense organisatie
voorstellen kunnen geven tot samenwerking met Vlaamse NGO’s. Specifieke linken
staan steeds vermeld bij elke organisatie (zie boven).

-

Wat zijn gelijkenissen en verschillen?
Een eerste belangrijk verschil is de leeftijdsafbakening jeugd. In Vlaanderen is dat 330 jaar en in Roemenië 14-35 jaar. Dit zorgt voor een heel ander jeugdbeleid dan in
Vlaanderen. Er bestaan ook grote verschillen in het interpreteren van jeugdbeleid op
zich. Activiteiten van NGO’s worden dikwijls gekoppeld aan educatie. Deze activiteiten
worden bij de Roemeense NGO’s verstaan als informele educatie. Ze worden
georganiseerd om studenten de nodige ervaring en kennis te geven om zich beter
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Af en toe was er geen duidelijke communicatie
tussen ons, waardoor we naast elkaar praatten. Een duidelijk organogram van het
jeugdbeleid met de NGO’s en de nodige uitleg in eigen taal kan een groot hulpmiddel
zijn. Dit jaar hebben de verschillende Roemeense organisaties een dvd ontvangen
over de jeugdwerking in Vlaanderen. Dit is een stap in de goede richting.
Verschillen kunnen ook verklaard worden op cultureel vlak.
Vele Roemenen zien het nut niet in om zich vrijwillig in te zetten voor de
maatschappij. Waarom zouden ze zich inzetten als men er niet voor betaald wordt?
Een gedeeltelijke verklaring van dit probleem kan men misschien vinden ten tijde van
het communisme dat bij vele mensen nog leeft. Het is een hele opdracht om
vrijwilligers te motiveren zich te engageren voor de gemeenschap. Daarnaast zagen
we wel een groot enthousiasme bij de verschillende oprichters van de bezochte
NGO’s.
Bovendien laat het onderwijs nog vaak aan de wensen over. Zo blijkt dat door de zeer
lage loon van de leraren, deze hun job vaak niet serieus nemen en er dus nood is aan
meer educatieve naschoolse activiteiten om de theorie in praktijk te kunnen omzetten.
De werking van de organisatie Incubator107 sluit het dichtste aan bij de werking van
onze NGO’s. Men vertrekt van de persoonlijke ontwikkeling van de persoon en biedt
enkel vrijetijdsactiviteiten aan. Men werkt momenteel enkel op lokaal vlak.
Bij alle NGO’s mist men een overkoepelend betaald orgaan.

-

Waarom zou iets bij ons wel of niet werken?
Vermits we spreken over twee verschillende landen met twee verschillende culturen is
het heel moeilijk om werkingen en systemen te vergelijken. Roemenie is een land dat
nog heel wat inspanningen zal moeten vergen om te voldoen aan de Europese
normen.
Het is een land dat nog erg ontwikkeld moet worden op sociaal,
economisch en politiek vlak. Het is bovendien een erg bureaucratisch land. De

mensen hebben er een erg laag inkomen. Via achterpoorten probeert men aan meer
geld te komen. Vele mensen wonen met hun gezin in een kleine kamer en kunnen
zich een huis niet veroorloven. Het lijkt dat het jeugdbeleid laatst op de agenda staat
van de nationale prioriteiten. Dit is ook duidelijk te merken aan het budget dat aan
jeugd besteed wordt. Er bestaan heel wat NGO’s in Roemenië, maar velen staan los
van elkaar en missen een nationaal kader met betaalde krachten. De methode om
pas subsidies te ontvangen na goedgekeurde projecten door de overheid, zorgt
ervoor dat men geen lange termijn visie heeft. Het is duidelijk dat wij heel wat verder
staan wat de jeugdwerking betreft. NGO’s hebben hierdoor een veel kortere
overlevingsduur. Wat wel heel leuk is, is dat het eenvoudig is om als jongere te kiezen
welke activiteiten je interesseren. Het kan dus best dat je je eenmalig engageert voor
een NGO omdat deze een project hebben, dat op dat moment interessant is voor jou.
Daarna kan je gerust naar een andere NGO gaan. Zo kiezen jongeren veel meer voor
een specifiek interesseveld, langs de andere kant zorgt dit wel voor de kortere
levensduur van sommige NGO’s.
-

Wat heeft je getroffen? Aan het denken gezet?
Wat ons voornamelijk getroffen heeft is dat ondanks de zeer lage lonen en het
beperkte budget voor afdeling jeugd men enorm gastvrij is geweest en men erg
gedreven is om te werken aan een betere toekomst. Bovendien vonden we het ook
zeer treffend om te zien dat NGO’s ondanks weinig middelen, toch zeer enthousiast
en gedreven zijn.

Ø Verdere opvolging
Wat zijn suggesties van thematieken/mogelijkheden/relevantie voor verdere samenwerking?
Ik denk dat het zinvol is om te kijken als er tussen de reeds gedane suggesties per bezoek
mogelijke samenwerkingen kunnen op poten gezet worden.

Terugkoppeling ten aanzien van het Jeugd(werk)beleid

Op welke wijze zullen de opgedane inzichten en ervaringen worden teruggekoppeld ten
aanzien van:
de eigen jeugdvereniging
Joannes:
Met Kazou Brugge hebben wij reeds een samenwerking met AGLT. Deze NOG is voor Kazou
de ideale partner aangezien wij ons op hetzelfde terrein begeven. Veel van de organisaties
dat wij bezocht hebben richten zich op studenten en daarbij ligt de focus hoofdzakelijk op het
educatieve. Kazou richt zich op jeugd van 7 tot 18 jaar en dat in een non-formele context.
Deze studiereis heeft mij persoonlijk enorm geïnspireerd als jeugdwerker en ik wil op mijn
beurt ambassadeur zijn om Roemenië in de kijker te plaatsen binnen mijn eigen vereniging en
uit te kijken naar eventuele samenwerkingen met andere verenigingen.
Marieke:
Via kriskras vzw is het mogelijk een reis naar Roemenië te organiseren en er samen te
werken met bepaalde NGO’s. De manier van reizen bij Kriskras is immers: reizen met respect
voor mens, natuur en cultuur. Dat zou een langdurige samenwerking kunnen zijn, afhankelijk
van de eerste ervaring.
Via AEGEE is het al heel wat makkelijker om te samen te werken met bepaalde bezochte
organisaties. Dit omwille van de link met educatie. Maar deze coöperaties zouden slechts op
korte termijn zijn. Een samenwerking kan wel leiden tot een betere kennis over de

verschillende mogelijkheden dat het jeugdnetwerk op Europees vlak kan betekenen of om
andere netwerken en contacten te creëren.
Nele:
Deze reis was een ongelofelijke ervaring, waarbij mijn kennis, maar vooral liefde, voor
Roemenië nog groeide. Ontmoetingen met verschillende personen, zorgden ervoor dat ik
meer inzicht krijg om de jeugdbeweging in Homorod (Roemenië) verder uit te bouwen. Hierbij
zal ik me proberen focussen op het proberen aanvragen van provinciale subsidies (Brasov
County Direction for Sports and Youth) en ook de contacten met de directeur hiervan
proberen behouden. Op deze manier denk ik ook dat er een mooie samenwerking kan groeien
en kunnen er projecten vanuit de provincie ook meer naar de kleine gemeentes gaan. Verder
was ik heel erg geïnspireerd door de aanpak van de meeste organisaties en op welke manier
ze vrijwilligers blijven motiveren. Daarbij was het ook duidelijk dat dit in een land als Roemenië
zeker niet evident is.
Verder ben ik nu nog meer gemotiveerd om ons project door te zetten en te proberen om het
te verspreiden in meer gemeentes, aangezien de nood en vraag naar dergelijke projecten
groot lijkt te zijn.
Daarnaast liet deze reis me zeker ook inzien hoe belangrijk het is een beeld te kunnen
vormen van jeugdwerk. Eén van onze Roemeense leidsters zal dan ook overkomen naar
België en de organisaties waar ik actief in ben, een bezoekje brengen.
Verder zagen we ook een hele leuke organisatie: Incubator. Het idee van deze organisatie
(iedereen kan iets aanleren aan een ander) bevalt me zeer sterk en is misschien iets om uit te
proberen als leidingsactiviteiten in één van de organisaties waarin ik actief ben.
het jeugd(werk)beleid
Als we het jeugdbeleid van beide landen bekijken dan merken we dat we met ongelijke maten
meten. De financiële ondersteuning is beperkt in Roemenië en vandaar dus ook niet evident
om een grondig jeugdbeleid uit te stippelen. Internationale contacten blijven erg belangrijk om
een bredere kijk te krijgen op het jeugdwerk. Via gestructureerde dialoog leren jongeren
culturen kennen en te reflecteren over de eigen werking. Het ondersteunen van de
koepelorganisaties blijven belangrijk aangezien deze een belangrijke functie hebben het
jeugdwerk in Vlaanderen.

Evaluatie
Ø Informatie over de organisatie van het bezoek, o.a.
logement
Tijdens onze studiereis hebben we in twee uiterst comfortabele hotels mogen verblijven. De
maaltijden waren steeds gevarieerd en enorm uitgebreid. Voor ons verdienen deze hotels een
extra ster!
begeleiding/tolk
Vanuit het ministerie werden we steeds door een medewerker van het departement
sport en jeugd begeleid. Deze persoon trad vaak op als tolk bij gesprekken en heeft steeds
het
programma aangepast aan specifieke vragen en verwachtingen.
-

beantwoordde de inhoud en de uitwerking van het programma aan de
verwachtingen
De verantwoordelijke van het ministerie van Roemenië heeft echt zijn uiterste best gedaan om
een boeiend en rijk programma samen te stellen. Een programma met veel variatie en de
nodige tijd voor ontspanning en cultuur. Hierdoor hebben we toch een ruimer beeld gekregen
van jeugdwerk in Roemenië. We bleven soms wat op onze honger zitten op het vlak van
organisaties die op een non-formele manier werken. Dat komt waarschijnlijk doordat men in

Roemenië pas vanaf 14 jaar onder de noemer jeugd valt.
Ø Slotconclusie
Wij hebben een week lang mogen genieten van een fantastisch land. We hebben dan ook de
kans gekregen om Roemenië te leren kennen op een andere manier dan de doorsnee toerist.
Deze studiereis heeft ons kennis laten maken met ambitieuze organisaties en gedreven
mensen met een hart voor jeugdwerk en Roemenië. We hebben gevoeld dat Roemenië echt
wil leren en groeien. Deze studiereis heeft ogen en deuren geopend.
6. Documentatie
Ø Fotomaterieel

National Authority of Sports and Youth

Romanian Young Entrepeneurs Association

Volunteers for Ideas and Projects (Econosofia)

GRASP

Incubator107

Local Authority of Oltenita

Dunare.edu

Sibiu County Direction for Sports and Youth + local youth organizations (Crispus)

Brasov County Direction for Sports and Youth + local youth organizations

Official Evaluation Dinner (met de Ambassadeur van België)

Alle foto’s zijn te bezichtigen op:
https://picasaweb.google.com/106790317643313648441/ZendingRoemenie2011?authkey=G
v1sRgCNDp9-yPkvT5_AE&feat=email
https://picasaweb.google.com/jan.vanhee1

