METODOLOGIE
PROGRAMUL DELEGAT DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE 2015 - 2016

Prezenta Metodologie este elaborată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi este un
instrument pentru toţi cei interesaţi să participe la Programul „Delegat de Tineret la ONU” în
calitate de candidat.
Informaţii suplimentare şi detaliate cu privire la Program pot fi solicitate Ministerului
Tineretului şi Sportului – Serviciului de Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Parlamentul de
către orice persoană fizică sau juridică.
Prin Programul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” se urmăreşte:
implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;
promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a
acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socioeconomice;
familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea
contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu;
susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România.
Ministerul Tineretului şi Sportului :
Este instituţia guvernamentală cu atribuţii în aplicarea politicii de tineret a Guvernului
României şi care asigură implementarea Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite în
România.
Oferă legitimitate de reprezentare a Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite prin
validarea mandatului acestora şi avizează mesajul transmis în numele tinerilor din România în
cadrul Conferinţelor interguvernamentale.
Coordonează activităţile de pregătire a Delegaţilor de Tineret înainte de participarea
acestora la Conferinţele interguvernamentale din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
1

Propune:
mecanismul şi modalitatea de selecţie a Delegaţilor de Tineret (Regulament, criterii
de selecţie, comisia de selecţie);
teme de reflecţie pentru candidaţi, în funcţie de priorităţile naţionale în domeniul
tineretului: dezvoltare sustenabilă, Agenda post 2015 cu privire la Obiectivele de Dezvoltare
ale Mileniului, problematica globalizării, mobilitate transfrontalieră, antreprenoriat, dialog
inter-cultural, recunoaşterea educaţiei non-formale, includerea socială a tinerilor
dezavantajaţi, cetăţenie activă – participare la viaţa comunităţii, etc.;
în etapa pregătirii Delegaţilor pentru deplasarea la New York le oferă acestora sprijin
în procesul de alegere a temei discursului şi le face cunoscute priorităţile României în
domeniul tineretului;
la nivel naţional, îi consiliază pe Delegaţi cu privire la proiectele de tineret pe care
doresc să le implementeze, în conformitate cu priorităţile mandatului.
Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite sunt tinerii care, în urma procesului de selecţie,
devin reprezentanţii direcţi ai intereselor tinerilor români în cadrul Conferinţelor
interguvernamentale, ca purtători ai mesajului tinerilor din România.
CINE POATE CANDIDA
tinerii, cetăţeni români care, la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18
şi 25 de ani;
mandatul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” reprezintă intervalul din momentul
desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi;
pe durata mandatului, Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe
perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);
candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România cel puţin 6
luni înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2015-2016;
PROFILUL DELEGATULUI DE TINERET
tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat
minimum 3 ani;
să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul tineretului
(conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele
Organizaţiei Naţiunilor Unite;
abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de
a îndeplini la timp sarcinile stabilite;
abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi
străine oficiale la ONU constituie un avantaj;
ROLUL DELEGAŢILOR DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE
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Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea
Generală ONU şi Comisia pentru Dezvoltare Socială.
Organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi
internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor.
Menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi realizează
rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă Ministerului
Tineretului şi Sportului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare,
promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite,
Susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor
oficiale este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de
Ministerul Tineretului şi Sportului şi va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul
MTS.
După încheierea mandatului participanţii la Programul Delegat de Tineret la Naţiunile
Unite trebuie să rămână activi în domeniile:
dezvoltarea Programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea
activităţilor din cadrul Programului,
dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional,
implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale.
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