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Tinerii din grupurile de iniţiativă s-au întâlnit
în fiecare săptămână pentru a dezbate care sunt
probleme cu care se confruntă în comunităţile
lor. După ce au învăţat alături de facilitatori,
mentori şi traineri cum să le identifice corect şi
eficient, să le prioritizeze, şi cum să găsească
cea mai bună soluţie pentru a rezolva cel puţin
o problemă, tinerii au reuşit să aducă schimbări
în fiecare din comunităţile din care fac parte. E
drept că au întâmpinat şi multe obstacole. A
durat o vreme pentru ca echipa să se formeze,
pentru a-şi numi liderul de grup care să fie şi
„vocea” acestuia. Apoi, a durat încă o vreme
să convingă reprezentanţii autorităţilor locale
că au abilităţile şi capacitatea necesară pentru a
reuşi. Cel mai greu însă a fost să îi convingă pe
membrii comunităţii să creadă în visurile lor.
Cu ambiţie, muncă, dedicare şi energie, au
reuşit în final să schimbe cel puţin un lucru în
comunitate. Aşa cum şi tinerii au mărturisit la
una dintre întâlniri, „ acesta este un prim pas.
Nu este gigantic, dar este al nostru şi suntem
convinşi că vor urma şi alţii. Acesta este
începutul.”
Aflaţi aici mai multe despre ce, cum şi câte
au reuşit tinerii să schimbe în fiecare
comunitate,accesând linkurile următoare:
http://agentiaimpreuna.ro/?p=2998
(Buzău)
http://agentiaimpreuna.ro/?p=3001
(Dâmboviţa)
http://agentiaimpreuna.ro/?p=3004
(Giurgiu)

În cadrul proiectului au fost realizate trei mese
rotunde la nivelul celor trei județe (Buzău,
Dâmbovița și Giurgiu), în vederea includerii
unor elemente din strategiilor locale realizate
de către grupurile de inițiativă pe agendele
locale și județene. De asemenea, organizarea
meselor rotunde a coincis și cu lansarea
programului
POCU
(Programul
Operațional Capital Uman – 2015-2020),
care include în axele sale prioritare inițiativa
locuri de muncă pentru tineri, reducerea și
combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria NEETs. Având în vedere
că mare parte dintre problemele identificate de
tineri în cadrul grupurilor de inițiativă locală se
regăsesc și în obiectivele programului POCU,
echipa de proiect a hotărât ca în cadrul meselor
rotunde să se realizeze o legătură între
planurile și strategiile locale realizate de tineri
și obiectivele noii programări.
Aflaţi mai multe detalii despre cum au
decurs mesele rotunde de la nivel local, aici:
http://agentiaimpreuna.ro/?p=2989

