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Introducere 

Acest studiu face parte din proiectul 2017-2-BG01-KA205-036586 „Sport, timp liber și inteligență 
emoțională - un model pentru diferențele în societate”, implementat de fundația „Împreună pentru 
un viitor mai sigur” în parteneriat cu trei organizații din Irlanda , Lituania și România. 

Proiectul este co-finanțat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene, Centrul de Dezvoltare a 
Resurselor Umane (HRDC) - Bulgaria. 

Alături de provocările tradiționale ale lumii moderne, cum ar fi: dinamica continuă în dezvoltarea și 
funcționarea societății, inegalitățile sociale și lupta pentru competitivitate în fiecare aspect al vieții, 
societățile din Europa se confruntă cu provocări cu un nou caracter - multiculturalismul în creștere și 
criza de refugiați care problemele existente din ce în ce mai grave, precum discriminarea, 

intoleranța, creșterea discursului de ură, problemele economice etc. În consecință, riscurile de 
excludere socială și marginalizarea anumitor grupuri vulnerabile cresc exponențial. Literatura de 

cercetare privind comportamentele de tineret arată o tendință tulburătoare de creștere a furiei și 
comportamentului agresiv la adolescenți și tineri. În ultima vreme, cazurile de violență în rândul 
tinerilor și intoleranță agresivă sunt din ce în ce mai frecvente. Din ce în ce mai mulți tineri sunt 
victime ale intimidării (în special la școală), precum și se confruntă cu dificultăți în incluziunea 
culturală și socială, din cauza contextului, religiei sau convingerilor lor. În acest context, grupul cel 
mai grav afectat este tinerii cu diferențe culturale: apartenența la o minoritate națională sau etnică 

Problemele cu care se confruntă în ceea ce privește integrarea socială sunt agravate, ținând cont de 
noua situație din țările UE, în special în principalii receptori sau rutele de tranzit pentru fluxul de 

migranți / refugiați precum Bulgaria și România. 

Acest grup de tineri defavorizați are nevoie de: 

-ambient accesibil pentru activități de socializare, divertisment și timp liber 

-oportunități pentru muncă în grup, astfel încât să se simtă acceptat, parte a comunității  

-figuri care își câștigă încrederea și își readuc motivația, încrederea și credința în ceilalți și în succes 

-forme atractive de sprijin și implicare în timpul liber pe care le consideră accesibile, interesante și 
distractive, în care își pot descoperi și dezvolta potențialul, unde simt că rolul lor este important și se 
simt înțeles și cu oportunități egale 
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Pe de altă parte, tinerii și în special cei predispuși la agresiune care demonstrează gândirea și 
emoțiile agresive, au nevoie de sprijin suplimentar pentru a accepta diversitatea și pentru a înțelege 
alteritatea, pentru a identifica și a gestiona propriile emoții, pentru a dezvolta o cultură a non- 

violență și pace 

Pentru a satisface aceste două grupuri de nevoi și noul mediu socio-economic, organizațiile de 
tineret ar trebui să dezvolte o nouă abordare integrată a muncii, acordând o atenție deosebită 
primilor pași pentru a ajunge la grupul vulnerabil vizat și să motiveze tinerii cu medii și culturi 
variate pentru colaborați și implicați-vă împreună în diferite activități. În acest scop, lucrătorii tineri 
necesită: 

-colaborarea cu alte organizații cu experiență, colegi și actori din alte sectoare ale muncii pentru 
tineri 

-oportunități pentru studierea celor mai bune practici și dezvoltarea de soluții inovatoare în munca 
pentru tineri, în special în organizarea de activități practice și interactive de agrement, atât adecvate 
nevoilor de tineret defavorizate, cât și adaptate la schimbarea atitudinilor negative ale colegilor lor 

-schimbarea de idei și expertiză 

-oportunități de îmbunătățire a profilului lor profesional pentru crearea de noi abilități în 
dezvoltarea și implementarea de noi abordări pentru a lucra în paralel cu tinerii cu medii variate. 

În acest context, obiectivele proiectului sunt: 

Obiectiv general: asigurarea calității și accesibilității în procesul de învățare non-formală și munca în 
rândul tinerilor, prin sprijinirea dezvoltării și diseminării noului model integrat pentru a ajunge la 

tinerii marginalizați și în prevenirea rasismului și intoleranței în rândul tinerilor, prin cooperarea 
consolidată între organizații cu profil diferit și rol în domeniul tineretului. 

Obiective specifice 

-Să ofere organizațiilor partenere oportunități de învățare bazată pe muncă și schimb de expertiză și 
soluții inovatoare în activitatea de tineret legate de consolidarea cunoașterii și acceptării diversității 
în societate, de combatere a rasismului, discriminării și segregării cu privire la tinerii cu medii 

defavorizate. 

-Crearea de spațiu și oportunități pentru dezvoltarea în comun a unei noi abordări integrate și a 
modelului de muncă pentru tineri bazat pe o combinație de divertisment și animație sportivă în 
timpul liber  
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timp cu dezvoltarea inteligenței emoționale prin metodele câștig-pierdere - ca instrument de 

prevenire a comportamentelor agresive , de rezolvare a conflictelor și de construire a relațiilor 
productive între tineri cu medii și culturi variate. 

-Să sprijine creșterea capacității lucrătorilor și animatorilor de tineret în legătură cu consolidarea 
rolului lor ca structuri de sprijin și pentru aplicarea ulterioară a noii abordări și instrumente 
planificate. 

-Asigura resurse deschise pentru stimularea și organizarea activităților de urmărire a lucrătorilor de 
tineret în furnizarea de forme atractive de activități sportive și implicare în timpul liber pentru 
tineri, cu medii variate care susțin dezvoltarea inteligenței lor emoționale și încurajează incluziunea 
socială și egalitatea de șanse.  

De obicei, organizațiile folosesc abordarea câștig-pierdere în activitățile de tineret și sport, pentru a 
dezvolta în rândul tinerilor abilitățile de autocontrol, de a pierde și accepta pierderea cu demnitate, 
de a-i instrui în disciplină și de a-și dezvolta simțul dreptății, spiritul de luptă. & ambiție. Noua 
abordare preconizată transformă acest model folosind practici și metode selectate pentru 
abordarea câștigului-pierdere și a instruirii inteligenței emoționale cu un alt obiectiv - de a promova 

toleranța și respectul reciproc în rândul tinerilor. Noul model combină aceste metode cu animația 
sportivă și activitățile de petrecere a timpului liber - ca fiind cele mai apropiate de interesele 

tinerilor, mijloc de coeziune, solidaritate și înțelegere reciprocă 

Având în vedere noul mediu încordat în Europa, în care cazurile de violență în rândul tinerilor, 
intoleranță agresivă și intimidare din cauza contextului, religiei sau convingerilor sunt în continuă 
creștere, tinerii cu fonduri defavorizate au nevoie de mai multe stimulente și forme mai atractive de 
implicare pentru a avea încredere și a cere să se alăture și socializați cu alți colegi . Ei au nevoie de 
astfel de activități pe care le consideră plăcute, sigure și sigure și de către persoane pe care le 

consideră fiabile, care inspiră încredere și motivație. Pe de altă parte, tinerii, în special cei care 
demonstrează gândirea și emoțiile agresive, au nevoie de sprijin suplimentar pentru a înțelege 
alteritatea, pentru a accepta diversitatea în societate, pentru a-și identifica și gestiona propriile 
emoții. 

În acest sens, noul model, pe de altă parte, oferă soluții inovatoare, întrucât oferă un set integrat de 
metode de lucru în PARALEL cu tineri cu diferențe culturale și cu alți tineri, în special tineri 

predispuși la agresiune. Este în concordanță atât cu nevoile tinerilor defavorizați de socializare și cu 
egalitatea de șanse, cât și cu atitudinile celorlalți tineri. Modelul oferă tinerilor care provin din 
minorități forme atractive de participare și integrare socială activă și directă între colegii lor, precum 
și sprijină, în același timp, alți tineri și, în special, cei predispuși la agresiune, pentru a realiza 
schimbări pozitive în percepțiile lor în termeni de alteritate și diversitate în societate, pentru a-și 
gestiona emoțiile. Modelul promovează înțelegerea reciprocă și munca în echipă de succes , 
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comunicarea și interacțiunea dintre colegi cu medii și culturi variate. Acesta este posibil într-un mod 

distractiv și imperceptibil pentru tineri - prin implicarea semnificativă a timpului liber cu formele de 
animație și activități sportive. In acelasi timp, modelul îi ajută pe tineri să dezvolte calități personale 
, cum ar fi auto-control, încrederea în sine, capacitatea de a identifica și gestiona nu numai lor 

proprii , ci și emoțiile altora, pentru a rezolva conflictele, etc. 

Contribuția la toate acestea a fost planificată în manualul proiectului pentru utilizarea instruirii 
inteligenței emoționale în animarea sportului și divertismentului ca un nou instrument în activitatea 

de tineret pentru rezolvarea conflictelor și prevenirea comportamentelor agresive față de cei cu 
medii defavorizate. Acesta va servi drept resursă deschisă care va susține activitatea ulterioară a 
lucrătorilor de tineret în aplicarea noului model. 

Activitățile de cercetare sunt realizate de echipe specializate și se desfășoară în regiunea respectivă 
în care operează organizațiile. 

Pentru a obține eficiență și sinergie între echipele de cercetare, la începutul lunii iunie 2018 a avut 

loc un atelier la Sofia, Bulgaria, unde s-a ajuns la un acord general și a fost convenită structura 
studiului. 

Parteneriatul 

Bulgaria - Fundația „Împreună pentru un viitor mai sigur” este înființată în 2008 ca organizație non-

profit, înregistrată în interes public. 

Principalele sale obiective și activități sunt legate de: 

- Sprijinirea creării unei societăți civile democratice și promovarea participării active a tinerilor la 
viața economică, socială și politică ; 

- Promovarea ideii de toleranță și promovarea și dezvoltarea valorilor fundamentale europene ; 

- Difuzarea informațiilor și organizarea de evenimente care contribuie la dezvoltarea educației, 
culturii și sportului ; 

-Drumarea de studii și cercetări în domeniul educației, dezvoltarea personală, promovarea culturii 
fizice și a sportului, promovarea cetățeniei active ; 

- Sprijin pentru crearea condițiilor pentru o dezvoltare locală durabilă și integrată, crearea condițiilor 
pentru ocuparea forței de muncă durabile, orientare pentru afaceri și stimularea antreprenoriatului 
local; 

- Sprijin pentru grupurile vulnerabile, inclusiv cei care provin din minorități prin sprijinirea 
dezvoltării culturale și educaționale prin activități sportive și de agrement, 

- Sprijinirea integrării lor sociale și realizării personale 
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- Asistarea organizațiilor și instituțiilor care lucrează la crearea condițiilor pentru dezvoltarea 
educației, culturii fizice și sportului ; 

  

- Sprijin și asistență pentru realizarea de activități și evenimente semnificative din punct de vedere 

social 

- Desfășurarea diverselor activități de animație sportivă, evenimente sportive, competiții etc. 

Prin diferitele sale inițiative și evenimente, fundația „Împreună pentru un viitor mai sigur” lucrează 
la îmbunătățirea incluziunii sociale a tinerilor și a activității sociale, participarea tinerilor la viața 
publică și dezvoltarea democratică a societății. Organizația își propune să descopere și să dezvolte 
noi modalități de promovare a dezvoltării tinerilor și incluziunii sociale prin sport și educație 
nonformală în activitățile de agrement. 

  

Irlanda - Consiliul Județean Mayo este o agenție guvernamentală locală cu sediul în vestul Irlandei. 

Consiliul Județean Mayo este o autoritate locală, care oferă servicii județului printr-o serie de birouri 

de zonă situate în 9 orașe. Consiliul este responsabil pentru furnizarea unui număr de servicii 
județului, inclusiv: forța de muncă și servicii sociale, sprijin social pentru persoanele defavorizate, 
dezvoltarea tineretului, servicii și programe pentru promovarea și susținerea incluziunii sociale între 
o mare varietate de comunități și minorități etnice, inițiative și măsuri pentru îmbunătățirea vieții 
culturale și sportive a comunității etc. Are un rol principal în planificarea strategică și dezvoltarea 
diverselor strategii locale, planuri, foi de parcurs etc. 

Consiliul Județean Mayo gestionează și implementează o mulțime de proiecte la nivel local pentru a 
crește calitatea vieții comunităților locale. 

Consiliul Județean Mayo este unul dintre actorii principali la nivel local în ceea ce privește furnizarea 
de instruire pentru tineri și adulți pe teritoriul județului.  

Una dintre activitățile organizației este organizarea de programe, seminarii și cursuri pentru 
creșterea incluziunii sociale și dezvoltarea competențelor pentru traiul independent în rândul 
tinerilor locali aflați în situații defavorizate. Aceștia susțin și lucrează activ cu tineri aparținând 
minorităților etnice și cu tineri cu venituri mici. O experiență valoroasă a fost obținută în orientarea 
în carieră, formare și muncă în rândul tinerilor, măsurarea performanței, evaluări etc. Organizația a 
gestionat și a participat la o gamă variată de proiecte locale din diferite sectoare cu grupuri țintă 
diferite și în cadrul diferitelor programe și fonduri. 

Consiliul Județean Mayo lucrează continuu la dezvoltarea diferitelor forme noi de sprijin pentru 
tineret, în special pentru cei nevoiași , în ceea ce privește integrarea socială și participarea activă. A 
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dezvoltat cu succes diverse programe integrate și metode de lucru în acest domeniu. De asemenea , 
organizația sprijină și dezvoltă diverse structuri locale pentru munca în rândul tinerilor, dezvoltarea 
tinerilor și abilitarea tineretului. Unul dintre cele mai mari rezultate ale eforturilor sale în acest 

domeniu este succesul 

  

funcționarea unui consiliu județean pentru tineret. Organizația implementează în acest moment un 
proiect în domeniul dezvoltării tinerilor prin sport. 

Toată această experiență și competența profesională a experților angajați în Consiliul Județean 
Mayo permite furnizarea expertizei profesionale în relația cu tinerii din comunități variate - 

necesare pentru unele dintre activitățile și produsele planificate din cadrul proiectului. De asemenea 
, acest partener poate contribui cu capacitatea sa în gestionarea financiară și tehnică eficientă a 
proiectelor și cheltuielilor fondurilor publice. Un aspect pozitiv suplimentar pentru parteneriatul 
actual îl constituie contactele stabilite și experiența acumulată de Consiliul Județean Mayo de la 
crearea de rețele la nivel național și internațional cu alte autorități locale / regionale, ONG-uri, 

instituții și părți interesate. Acest lucru poate contribui la implementarea calității a măsurilor 
planificate pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului. 

  

Lituania - VSI Socialiniai paramos projektai (ONG „Proiecte de asistență socială”) a fost înființată în 
2004 de Consiliul Local Vilnius, Centrul Vilnius pentru Tulburări Addictive și o companie privată în 
scopul creării și testării unei metodologii de reintegrare socială pentru ex-dependenți de droguri și 
ex -prizonier prin antrenament și lucrează într-un bar de salate My Guru (Mano Guru).  

Reintegrarea în muncă este continuarea logică a procesului de reabilitare, prin care o persoană 
dependentă de droguri sau după întoarcerea din închisoare primește o gamă completă de  

servicii sociale (asistență medicală, psihologică, socială, profesională și ocuparea forței de muncă) 
care îi permite să se integreze în societate. 

Restaurantul Mano Guru („Guruul meu”) se află pe una dintre principalele străzi ale capitalei 
lituaniene și oricine poate spune că este popular datorită atmosferei foarte elegante și la modă, a 
meniului bun și a serviciului excepțional. Se remarcă prin faptul că nu conține alcool și tutun și 
atrage clienți tineri, dinamici. 

Acesta este un model bun pentru integrarea persoanelor care se confruntă cu dificultăți în găsirea și 
ocuparea unui loc de muncă. Modelul este un instrument practic pălărie ar putea fi utilizat de către 
orice întreprindere de afaceri, cu scopul de a ajuta persoanele marginalizate social să se reintegreze. 
De asemenea, este universal și, prin urmare, ar putea fi aplicat cu reprezentanții oricărui grup 
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marginalizat social: suferind de dependențe diverse, exinși , familii cu risc social etc., precum și 
implementat în diverse sectoare de prestare de servicii.  

Crearea și implementarea modelului au fost finanțate în cadrul EQUAL. „ Socialiniai paramos 

projektai ” a implementat cu succes 5 proiecte finanțate de Fondul social european, a furnizat 
servicii de calitate mai mult de 400 de reprezentanți ai grupurilor țintă, dintre care 90% s-au 

reintegrat cu succes. Succesul „Mano Guru“ a fost , de asemenea , recunoscut de premiile primite : 

Premiile europene Enterprise 2011; în cadrul proiectului inovativ regional, premiile „Mano guru” au 

fost  

  

nominalizat unul dintre cele mai bune șase proiecte de integrare socială în Europa ( RegioStars 
2010), în „ Europos bures 2013“ (2013) vele europene contestă proiectul a câștigat în el categoria 
„deschis căi pentru oameni“.  

„VSI Socialiniai paramos projektai ” poate contribui cu experiența sa extinsă în lucrul cu indivizi 
marginalizați social pentru a se reintegra. A dezvoltat un model universal de succes pentru 
integrarea persoanelor care se confruntă cu dificultăți în incluziunea lor socială activă, cu accent pe 

tinerii care provin din minorități, foști dependenți de droguri și exispecți . Organizația va contribui 
cu experiența sa extinsă în comunicarea și lucrul cu persoane excluse social, în furnizarea de mentori 
pentru aceștia, în organizarea de cursuri de educație non-formală pentru învățarea abilităților lor 
sociale, în evaluarea și analizarea nevoilor lor, în studierea atitudinilor altor persoane față de acei în 
situații defavorizate în vederea dezvoltării instrumentelor practice pentru integrarea cu succes. 

Acest ONG a primit premii europene în cadrul proiectelor sale de integrare socială și are o 
experiență vastă în gestionarea și implementarea diferitelor proiecte finanțate de UE. Această 
organizație are o contribuție cu adevărat importantă la furnizarea de informații și expertiză în bune 
practici în ceea ce privește comunicarea și  

lucrând în paralel cu tineretul cu medii și culturi variate (într-un context de varietăți de comunități). 
De asemenea, are o capacitate profesională de planificare strategică a canalelor și metodelor de 
comunicare pentru a ajunge la publicul țintă, precum și pe diverse contacte stabilite la nivel local, 
național și european, deci are o gamă largă de influență. 

  

România – Asociaţia MERGI ÎNAINTE este o organizație non-profit fondată în iunie 2013 pentru a 
promova și dezvolta activități care duc la dezvoltarea resurselor umane în județul Brașov. Asociație 
care lucrează în dezvoltarea socială, culturală , educațională și ecologică a tinerilor. 

Grupul țintă sunt persoanele asistate social care părăsesc sistemul de îngrijire după vârsta de 18 ani, 
precum și persoanele excluse social în situații defavorizate, precum cele provenite din minorități și 
cu diferențe culturale . 
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Organizația are expertiza pentru a conduce incluziunea socială și oferă sprijin și îndrumare pentru 
obținerea unui loc de muncă. 

Organizația are acreditarea furnizării de servicii sociale de bază, educație și sprijin pentru copii și 
tineri oferită de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Colaborează cu autoritățile locale care oferă 
servicii sociale. Organizația a colaborat cu contribuția specialiștilor (asistenți sociali, psiholog, 
specialist în relații publice, specialist IT, profesori, inginer ) care au dezvoltat proiecte de mentorat, 
activități care conduc la incluziunea socială, folosind psihologia socială și metode de învățare 
nonformală . 

  

  

  

Această organizație contribuie la proiect cu experiența sa vastă, după cum urmează: 

• În domeniul social:  

     -desfășurarea de activități destinate incluziunii sociale, inclusiv activități culturale, sportive și de 
agrement pentru tineri defavorizați 

• În domeniul educației:  

     -oferire de  alternative de  cunoașteei și învățare pentru copii și tineri, folosind psihologia socială 
și metode nonformale; 

• În domeniul susținerii tinerilor:  

- promovarea activităților de tineret;  

    -      orientare și de formare profesională consiliere, activități pentru tineri.  

Organizația a implementat diverse proiecte care vizează integrarea socială a persoanelor din 
minorități. Un exemplu este proiectul „ Combaterea discriminarii și anti - gipsismului în educație și 
ocuparea forței de muncă în UE (PAL)“. Acesta urmărește să dezvolte o abordare cuprinzătoare și să 
aprobe o serie de obiective în educație, pentru a accelera integrarea romilor și pentru a sprijini 
implementarea strategiilor naționale de incluziune a romilor și recomandarea Consiliului de 
integrare a romilor. 

Asociaţia MERGI ÎNAINTE contribuie activ cu cunoștințele și experiența sa în munca socială, oferind 
forme alternative de învățare a abilităților personale, sociale și de viață pentru cei din medii 
defavorizate, foloseşte psihologia socială, învățare nonformală, artă și sport. În acest sens, joacă un 
rol important în furnizarea de informații și expertiză în bune practici în ceea ce privește metodele de 
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educație nonformală, în special în domeniul animării sportive și al activităților de agrement și în 
principiile și metodele de formare a inteligenței emoționale. 

  

Scopul cercetării 
Problemele care au fost examinate și analizate sunt legate de gradul de implicare și de activitate 
(participarea la activități extracurriculare) a elevilor și tinerilor, atitudinile lor față de colegii lor de 
diferite origini și culturi (de exemplu, cei care provin din minorități, refugiați, etc.).), influențează 
modul lor de a privi diferențele culturale și modul în care își modelează comportamentul în raport cu 
provocările principale „diferite” cu care se confruntă tinerii aflați în situații defavorizate în viața lor 
de zi cu zi în ceea ce privește socializarea. 

În formularea chestionarului, au fost formulate 5 grupuri de întrebări pentru a lărgi caracteristicile 
demografice ale tinerilor chestionați, atitudinile și atitudinile lor față de semenii lor, implicarea lor 
în timpul liber și pregătirea lor de a participa la activități, menite să sprijine  procesele de socializare 

a tinerilor defavorizați. 

  

Public țintă 

Proiectul în ansamblu și în special prezentul studiu, se adresează tinerilor cu vârste între 15 și 30 de 
ani, reprezentanți ai comunităților locale de tineret care trăiesc în cele patru țări partenere. 

Activitățile de cercetare includ 222 de reprezentanți ai principalelor grupuri țintă ale proiectului, 
indiferent de sex, educație, statut social, cultură și religie - Bulgaria (64 de tineri), Irlanda (50 de 

tineri), Lituania (68 de tineri) și România (50 de tineri). 

  

Chestionar 

În scopul sondajului, a fost elaborat un chestionar care a cuprins 5 seturi de întrebări, după cum 
urmează: 

- Demografie (7 întrebări) 

- Cercetarea atitudinii (7 întrebări) 

- Explorarea relațiilor (6 întrebări) 

- Timp liber (4 întrebări) 

- Concluzie (2 întrebări) 
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Setul de “date demografice” include informații de bază despre participanții la sondaj - vârstă, sex, 
locație, educație , formă de angajare, istoric și apartenență la organizații. 

În setul de „cercetare a atitudinii”, accentul este pus pe răspunsul respondenților la stereotipuri din 
societate, care vizează reprezentanții diferitelor grupuri sociale și etnice de natură generală.  

Setul „Cercetarea relațiilor” include întrebări care arată gradul de pregătire pentru interacțiunea cu 
reprezentanții diferitelor grupuri sociale și etnice. În afară de mediul prietenos, acest grup include și 
influența familiei ca factor important și determinarea valorilor specifice și a modelelor de 
comportament . 

Setul „timp liber” include întrebări care explorează interesele, tipul și forma de implicare a 
respondenților în activitati petrecute în  timpul lor liber. 

  

setul „Concluzii” urmărește disponibilitatea celor implicați în studiu de a fi implicați în inițiative și 
activități relevante pentru subiectul proiectului. 

Studiul a fost efectuat în paralel în țările participante la proiect - Bulgaria, Lituania, Irlanda și 
România, de la 8 pentru a 2018 de 18 luna iunie. 

  

 Bulgaria 
Fundația „ Împreună pentru un viitor mai sigur” a difuzat informații despre proiect, obiectivele și 
activitățile sale, atât obiectivele de cercetare, cât și chestionarul, pe pagina sa de Facebook, paginile 
partenerilor locali și site-urile web pentru tineret.  

Echipa de cercetători a fost implicată activ în procesul de prezentare și promovare a sondajului, apoi 
a elaborat analiza rezultatelor obținute și a orientărilor de impact și dezvoltare. 

  

Caracteristici demografice 

În sondajul on-line, 64 de tineri au fost intervievați în 3 grupe de vârstă, dintre care: 

- 39, 1% (25 de tineri) din grupa de vârstă 15-19 ani, 

- 28,1% (18 tineri) între 20 și 24 de ani, 

- 32,8% (21 tineri) între 25 și 30 de ani. 

Rezultatele sunt echilibrate între cele trei subgrupuri: 
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 Datele „Gen” arată că femeile (fetele) sunt mai active și mai dispuse să participe la astfel de 
activități (cercetare on-line) în detrimentul bărbaților (băieților). Proporția este de 2: 1 sau 68% de 
sex feminin și 32% de sex masculin, fără niciun alt „răspuns” dat. 

 

39.10% 

28.10% 

32.80% 

Vârsta 

15 - 19

20 - 24

25 - 30
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 În ceea ce privește reşedinţa, respondenții pot fi împărțiți după cum urmează: 

• 65,6% locuiesc în zonele centrale ale orașelor 

• 21,9% locuiesc la periferia / periferia orașelor 

• 9,4% locuiesc într-un oraș mic 

• 4,7% locuiesc într-un sat 

 

32% 

68% 

Sexul 

M - 32%

F - 68%
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 Din punct de vedere al stării educaționale a respondenților, rezultatele arată o reprezentare 
echilibrată a 4 grupuri principale - primar, secundar și superior - licență și master, raportul 
procentual fiind extrem de apropiat de 25% pentru fiecare dintre grupuri, cu o ușoară prevalență de 
1% absolvenți ai învățământului secundar. 

65.60% 

21.90% 

9.40% 

4.70% 

Arealul populaţiei 

City - central district

City – periphery/ suburbs 

МаSmall town 

Village
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 Procentul cel mai mare de participanți la sondaj este de 37,5%, urmat de 35,9% tineri care lucrează, 
21,9% tineri care studiază și lucrează și doar 4,7% care nu studiază și nici nu lucrează. 
 

  

  

  

21.50% 

27.70% 
23.10% 

26.20% 

Educaţie 

Completed elementary education
(7/8grade)

Completed primary education  (8
- 12 grade)

Higher education – bachelor  

Higher education – master 

37.5 

35.9 

21.9 

4.7 

Ocupaţie 

I learn

I work

I learn and work

I neither study nor work
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 Autodeterminarea după origine arată că majoritatea participanților sunt de origine bulgară - 93,8%, 

iar ceilalți 6,2% sunt repartizați între tinerii de origine turcă și rusă, iar un participant a declarat un 
răspuns „nu spun”. 

 

 

  

 Angajarea tinerilor în sectorul civic (apartenența la organizații neguvernamentale și alte organizații) 
arată că peste 1/3 dintre aceștia, respectiv 34,4% - nu sunt membri ai vreunei organizații. Adăugând 
răspunsurile „Nu mă interesează” - 1,5%, numărul total de „tineri pasivi” este de 36%. Restul de 64% 

este distribuit între: 

• 32,8% - Sunt membru al unei organizații de tineret, probabil datorită formei de difuzare a 
chestionarului; 

• 14,1% - Sunt membru al unei alte organizații neguvernamentale; 

• 7,8% - Sunt o organizație studențească; 

• 3,1% - Sunt membru al unei organizații sportive; 

• 1,5% - Sunt membru al unei organizații școlare; 

93.8 

3.1 
1.5 
1.5 

Origine (ethnic şi cultural) 

Bulgarian

Turkish

Russian

Other
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• 1,5% - Sunt membru al două organizații neguvernamentale; 

• 1,5% - Sunt membru al unei alte organizații neguvernamentale; 

• 1,5% - fondator al unei organizații neguvernamentale. 

 

 

 

 

 

Explorarea atitudinilor 

  

Principalele atitudini ale tinerilor față de tineri diferiți în ceea ce privește originea și cultura arată că 
aproape 91% dintre respondenți consideră colegii lor „o parte a societății noastre”. Celelalte puțin 
peste 9% sunt împărțite între 1,5% din opinia finală a „diferitelor” și 7,7% care declară indiferență. 

Rezultatele arată un nivel ridicat de tolaritate , dar în același timp anxietatea trezește rezultatul 
atitudinii indiferente a tinerilor. Existența atitudinilor extreme este, de asemenea, supusă 
posibilității de impact. Toleranța este o valoare în societatea bulgară, dar existența unor răspunsuri 

1.5 

7.7 

32.3 

3.1 

13.8 

35.4 

1.5 

4.7 

Apartenenţa la organizaţii 
I'm a member of a school
organization

I'm a member of a student
organization

I'm a member of a youth
organization

I am a member of a sports
organization

I am a member of another non-
governmental organization

I'm not a member in an
organization

I do not care

Other
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negative indică necesitatea unor politici și activități suplimentare pentru promovarea și 
sensibilizarea tinerilor, pentru promovarea diversității și a funcțiilor sale în ceea ce privește 
păstrarea și continuarea obiceiurilor și tradițiilor culturale și a se dezvolta abilități pentru toleranță 
și acceptarea diferențelor. 

 

 

Atunci când se determină caracteristicile tinerilor din medii și culturi diferite, rezultatele arată că 
75,4% nu găsesc o diferență între ei și restul tineretului, dar fiecare al patrulea tineret (24,6%) 
identifică tinerii din diferite categorii și culturi. analfabet , cu educație inferioară și mai puține 
oportunități (intelectuale, profesionale sau financiare). 

Suma răspunsurilor de mai sus depășește 100%, deoarece se oferă mai mult de un răspuns. 

 

80% dintre tinerii care au participat la studiu au arătat că este nevoie de asistență. Declarația finală 
„... Nu fac nimic pentru că nu mă privește ” a indicat 9,2%, ceea ce reprezintă aproape 1/10 dintre 
respondenți, iar restul de 10,8% sunt cele mai extreme răspunsuri. Acest lucru arată că fiecare al 
doilea tânăr (20%) nu dorește să ajute, deoarece dorința se bazează pe un alt context și o cultură 
diferită. 

 

90.8 

1.5 
7.7 

Colegii mei cu origine şi cultură diferită... 

are part of our society

have to live separately

They are indifferent to me
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În ceea ce privește utilitatea activităților organizate care vizează integrarea tinerilor din medii și 
culturi diferite, răspunsurile pozitive sunt de 90,8%, defalcate după cum urmează: 

- 46,2% - răspunsul se bazează pe experiența personală și participarea la activități similare, 

- 44,6% - sub formă de atitudini și așteptări pozitive. 

Restul de aproape 10% sunt împărțite în mod egal între - „Nu, pentru că aceste activități nu 
funcționează (nu beneficiază de ele)” și „Nu pot să judec”. 

Rezultatele acestei întrebări arată o atitudine pozitivă față de activitățile organizate, dar mai mult 
de jumătate dintre tinerii intervievați rămân într-o poziție pasivă - 53,8%, în detrimentul 46,2% 

dintre tinerii activi. 

80 

6.2 

4.6 
9.2 

Când o persoană de origine diferită are nevoie 
de ajutor... 

I immediately recall and help him

I watch what happens

I'm sending a signal to 112 and
I'm over

I do nothing because it does not
affect me
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Influența originii și a culturii asupra creării și construirii prieteniei este un factor important pentru 
15,4% dintre tinerii care au participat la sondaj. Adăugând condițional și 9,2% din răspunsurile „Nu 

pot judeca”, se dovedește că 24,6% sau ¼ dintre tineri acordă importanță originii și culturii 
frumuseților. Restul de 75,4% își declară atitudinea tolerantă față de colegii lor din diferite medii și 
culturi. 

46.2 

44.6 

4.6 

4.6 

0 

Crezi că organizarea activităţilor 
(extracurriculare, training, sport, etc.) pot fi 

folositoare în integrarea persoanelor cu origine  
şi cultură diferită? 

Yes, I have participated and have
personal observations about the
benefits

Yes, I think they can be useful

No, because these young people
are different from me

No, because these activities do
not work (no benefit from them)
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În mod similar, se menține răspunsul la următoarea întrebare privind mediul prietenos personal al 

tinerilor chestionați: 80% au prieteni de origine și culturi diferite, 16,9% nu au astfel de prieteni, 
deoarece nu există astfel de prieteni la mijloc și doar 3,1% categoric spun că nu au astfel de prieteni 
„pentru că nu-mi plac”. 

În ceea ce privește prietenia, datele arată că tinerii tind să facă prietenii indiferent de originea și 
cultura semenilor lor. 

Contează originea şi cultura cănd iţi cauţi 
prieteni? 

Yes, friendship depends on origin
and culture

No, friendship does not depend
on that

I can not decide
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În ceea ce privește comunicarea cu oameni din medii și culturi diferite , răspunsurile sunt împărțite, 

dar tendința de a predomina în atitudini pozitive rămâne - 67,7% comunică fără dificultate. „Mai 

degrabă ușor” comunică 21,5%, ceea ce indică fluctuații de comunicare datorită caracteristicilor 
specifice ale participanților la procesul de comunicare. Nu pot estima nivelul dificultății de 
comunicare, 4,6% dintre respondenți, cu siguranță nu comunică 3,1%, comunicarea este dificilă până 
la 1,5% și comunică în mod necesar doar 1,5%. Odată cu consolidarea condiționată a răspunsurilor, 
cu siguranță pozitive și mai degrabă pozitive, aproximativ 10% dintre tinerii care interacționează cu 
colegii cu origini și culturi diferite au dificultăți sau nu au comunicare din diferite motive. 

80 

16.9 

3.1 

Tu ai prieteni ce provin din alte etnii? 

Yes, that does not matter to me

No, because there are no such
people in my environment

No, because I do not like them
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Explorarea relațiilor 

Atunci când examinează atitudinile personale față de cercul apropiat al semenilor, 83,1% dintre 

tineri au o atitudine bună față de medii și culturi diferite și își exprimă disponibilitatea de a fi 
prieteni. Acest lucru arată o tendință constantă (care variază în jur de 80 la sută) din ponderea 
semnificativă a tinerilor bulgari care au dezvoltat atitudini tolerante și pozitive față de „diferiți”. 

Celelalte 16,9%, însă, nu sunt în măsură să demonstreze o atitudine de atitudine și comportament : 

- 9,2% - Mă tratez bine, dar nu aș fi prieten cu ei. 

- 4,6% - sunt indiferent pentru mine. 

- 3,1% - Nu sunt înclinat să îi contactez. 

- 0% - Evit orice contact cu ei. 

- 4,6% - Nu pot judeca. 

Iată răspunsurile îngrijorătoare ale 7,7% dintre tinerii care declară indiferență sau refuz de contact. 

67.7 

21.5 

1.5 1.5 
3.1 

4.6 

Tu comunici cu persoane ce provin din alte 
etnii? 

Yes, I have no difficulty

Rather easy

It's hard to communicate with
them

I would not talk if I did not have
to

I do not communicate

I can not decide
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Următoarea întrebare se referă la cercul prietenos și la atitudinile sale față de tinerii din medii și 
culturi diferite. Doar 15,4% au dat un răspuns categoric că nu au prieteni care au o atitudine 
negativă. Ceilalți respondenți au spus că: 

- noi toți tratăm în mod negativ - 1,5% 

- majoritatea prietenilor mei au o atitudine negativă - 24,6% 

- foarte puțini dintre prietenii mei au o atitudine negativă - 56,9% 

- incapabil să răspundă - 4,6% 

Datele arată atitudini negative răspândite față de colegii de diferite etape și culturi - cifrele agregate 

indică faptul că 84,6% dintre tinerii chestionați au colegi negativi în rândul prietenilor lor (sub 
diferite forme). 

Faptul că majoritatea rezultatelor tinerilor chestionați sunt pozitive nu anulează datele din 
răspunsurile la această întrebare. Aici se poate gândi în mai multe moduri: 

- Participanții la sondaj, pe baza demografiei, sunt reprezentanți ai comunităților active de tineret 

- dacă ei înșiși au o atitudine tolerantă și pozitivă față de tinerii din medii și culturi diferite, aceasta 
nu înseamnă că în cercurile lor prietenoase nu există un nivel mai scăzut de toleranță 

83.1 

9.2 

4.6 
3.1 0 

4.6 

Care este atitudinea ta faţă de colegi cu cultură 
şi origine diferită? 

I treat myself well and be able to
make friends with them

I treat myself well, but I would
not make friends with them

They're indifferent to me

I'm not inclined to contact them

I avoid any contact with them
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- existența unei atitudini negative în cercul prietenos poate avea un impact cu două sensuri, 
transferul de valori și abilități pot avea un impact pozitiv sau negativ , care depinde de durabilitatea 

lor în purtătorii lor 

- există condiții preliminare pentru un impact pozitiv asupra cercului de prieteni care poate fi utilizat 
prin abordarea educatorilor de la egal la egal, ajungând astfel la o gamă mai largă de tineri. 

 

 

În ceea ce privește mediul familial și valorile familiei, datele arată că familiile a jumătate din 
participanții la sondaj nu împart oamenii după origine și cultură - 49,2%. Pentru 30,8%, subiectul nu 

este comentat în mediul familial într-un context de indiferență. O retragere negativă a familiei a 
indicat 18,4%, dar acordul cu atitudinea familiei a reprezentat 4,6% și dezacordul cu atitudinile 
familiei - 13,8%. Nu au dat un răspuns specific de 9,2%. 

Dacă vom rezuma răspunsurile condiționate la această întrebare, doar 63% dintre tineri susțin că 
toleranța este considerată o valoare familială, iar restul de 37% o întrebă în mediul familial. 

1.5 

24.6 

56.9 

15.4 

4.6 

Ai prieteni care au o atitudine diferită faţă de 
colegi ce provin din alte etnii? 

Yes, we all treat negatively
because they are different from
us
Yes, most of my friends.

Yes, but very few of my friends

No, I do not have such friends

I can not answer
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Solicitat să susțină o afirmație privind includerea mai activă a tinerilor cu diferite condiții și culturi în 
activități organizate și impactul lor pozitiv asupra integrării lor sociale, 61,5% consideră cu tărie că 
sunt convinși de beneficiile unor astfel de activități. Sprijin, dar 35,4% dintre respondenți au 
exprimat îndoieli cu privire la eficacitatea acestor activități . Acest lucru demonstrează neîncredere 
în rândul tinerilor că activitățile care sunt organizate și desfășurate nu îndeplinesc principalele lor 
funcții și obiectivele de integrare și integrare a tinerilor din medii și culturi diferite. Revendicările 
negative sunt limitate la 3% dintre respondenți, iar 3,1% nu pot judeca sprijinul pentru integrare 
prin activități organizate. 

49.2 

30.8 

4.6 

13.8 

9.2 

Care este atitudinea familiei tale faţă de 
persoane cu dizabilităţi sau faţă de persoane ce 

provin din alte etnii? 

My family does not separate
people on this principle and has a
good attitude towards them

My family does not comment on
this topic. (indifference)

My family has a negative attitude
and I think they are right

My family has a negative
attitude, but I do not agree with
them
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În ceea ce privește atitudinea negativă a colegilor lor față de reprezentanții comunităților minoritare 
chestionate de respondenți, rezultatele sunt categorice: 

- 83,1% au observat o atitudine negativă (35,4% deseori și 47,7% mai rar) 

- doar 16,9% nu au asistat la această atitudine. 

Datele arată un nivel ridicat de atitudine negativă față de tinerii din comunitățile minoritare în viața 
de zi cu zi - 8 din 10 tineri s-au confruntat cu astfel de atitudini / comportamente , trei dintre ei 

făcând acest lucru des. 

61.5 

35.4 

1.5 1.5 3.1 

În activităţile tale oferi suport colegilor ce 
provin din alte etnii în vederea integrării lor? 

Yes, I support and I'm sure there
is a benefit

Yes, but I'm not sure there is any
benefit

No, because the activities are
useless

No, because I do not want to be
integrated

I can not decide
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La întrebarea diferitelor tipuri de atitudine negativă, răspunsurile sunt distribuite după cum 
urmează: 

- Indiferență - 6,2% 

- Dezamăgire - 13,8% 

- Agresivitate - 10,8% 

- Discriminare - 20% 

- Respingere - 9 , 2 % 

- Furiș, dispreț - 18,5% 

- Nerespect - 0% 

- agresiune verbală, insulte - 20% 

- Altele - toate enumerate - 1 , 5 % 

Aproape 60% din atitudinea negativă este exprimată în discriminare, batjocură / batjocură și 
agresiune verbală. 

35.4 

47.7 

16.9 

0 

Ai fost martor la atitudini negative fata de 
comunitati minoritare? 

Yes, often

Yes, but very rarely

No

I can not decide
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Timp liber 

  

Angajamentul tinerilor respondenți se împarte în următoarele grupuri: 

- 36,2% sunt angajați activ pe tot parcursul anului 

- 40% doar atunci când au timp, condiționalitatea răspunsului manifestând mai degrabă dezacord 

- 10,8% doar atunci când există ceva interesant, care indică o lipsă de comportament proactiv și 
atitudine față de gestionarea propriului timp liber 

- 13,8% nu participă cu siguranță la activități organizate. 

Datele arată un nivel relativ scăzut de implicare continuă a tinerilor chestionați - mai puțin de 4 din 
10 tineri au o implicare constantă în timpul liber. 

6.2 

13.8 

10.8 

20 
9.2 

18.5 

0 

20 

1.5 

Care crezi că sunt cele mai întâlnite manifestări 
negative faţă de reprezentanţii altor culturi sau 

etnii? 

Indifference

Disregard

Aggression

Discrimination

Rejection

Sneezing, mocking

Disrespect

Verbal aggression, insults
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Sondajul privind interesele tinerilor respondenți arată cea mai mare pondere a voluntariatului - 

58,5%, urmată de cauze și inițiative sociale - 46,2%. În al treilea rând, cultura este 33,8%, urmată de 
sport - 26,2%, artă - 23,1%, limbi străine - 20%, știință - 13,8%. Suma răspunsurilor de mai sus 
depășește 100%, deoarece se oferă mai mult de un răspuns. 

Absolut nevătămată sunt 10,8% care nu participă la activități în timpul lor liber. 

Rezultatele sugerează mai multe tipuri de activități care urmează să fie implementate în 
comunitățile de tineri care interesează grupul țintă - voluntariat, cauze și inițiative sociale (care sunt 

de fapt voluntare și pot fi luate în considerare pentru voluntariat) și sport. 

36.2 

40 

10.8 

13 

Participi la activităţi extracurriculare? 

Yes, regularly - throughout the
year

Yes, when I have time

Yes, but rarely - only when is
about something interesting

I do not participate
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Următoarea întrebare este deschisă, iar respondenții și-au indicat preferința pentru posibila 
participare la activități care vizează activitatea civică, munca în tabără de refugiați, diverse cauze și 
evenimente interculturale, inițiative pentru protejarea resurselor naturale, jocuri interactive, 
fotografie, artizanat de diverse subiecte, activități pentru colectarea și a face prieteni, precum și în 
organizarea unor astfel de activități. 

În ceea ce privește prezența tinerilor din medii și culturi diferite în activitățile care implică tinerii 
chestionați, rezultatele arată că jumătate dintre ei (49,2%) au acces zilnic și sunt fericiți să comunice 
într-un astfel de mediu. Pentru 41,5% nu există posibilitatea unei astfel de comunicări din cauza 
lipsei reprezentanților tinerilor cu origini și culturi diferite în comunitate. Ponderea non-

participanților la activitățile organizate este de 10,8%. 

33.8 

23.1 

13.8 

26.2 

20 

58.5 

46.2 

10.8 

În care domeniu de activitate extra curriculară 
eşti implicat? 

Culture

Art

Science

Sports

Foreign languages

Volunteering

Social causes and initiatives

I do not participate
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Concluzie 

Disponibilitatea de a participa la activități organizate a indicat 87,7%, categoric „nu” - 4,6% și 9,2% 
nu pot estima. 

49.2 

0 

41.5 

0 
10.8 

În aceste activităţi participă si colegi ce provin 
din alte etnii? 

Yes, and I like to talk to them

Yes. but I'm not happy to be
together with them

No, but I do not mind to have

No, and it is good that there
aren`t

I do not participate
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Întrebați dacă vor organiza personal activități pentru integrarea colegilor din medii și culturi diferite 
- fiecare cinci respondenți au spus că există chiar idei pentru astfel de activități - 21,5%. Cea mai 

mare pondere de tineri care ar fi organizat activități, dar habar nu aveau ce - 46,2%. O negare 

categorică a participării a indicat 4,6% și 1,5% cred că nu are rost în astfel de activități. Aproape 30% 
dintre respondenți nu pot judeca, ceea ce atrage atenția asupra lipsei inițiativei personale și a 
angajamentului față de problemă. 

87.70% 

4.60% 

1.40% 

Doreşti să te implici în activităţi ce au scop 
integrarea persoanelor ce au cultură diferită? 

Yes

No

I can not decide
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Recomandări și măsuri de impact posibile 

În general, tinerii chestionați în Bulgaria prezintă un nivel ridicat de toleranță și acceptare a 
diferențelor, dar există și persoane care sunt dificil să comunice sau să trăiască cu oameni din medii 
și culturi diferite, precum și care exprimă în mod liber această atitudine. Acesta este unul dintre 
subiectele care pot fi lucrate, planificarea, organizarea și desfășurarea de activități de sensibilizare a 
tinerilor și a comunităților de tineret, dar și a societății în ansamblu, pentru a reduce agresivitatea 
ascunsă împotriva diferențelor. 

Măsuri de impact posibile - Pentru a schimba atitudinile sunt campanii de informare adecvate, 

sporturi și alte activități în aer liber, întâlniri și antrenamente, cu participarea tinerilor din medii și 
culturi diferite. Principalul obiectiv al acțiunii este de a se concentra pe grupele de vârstă mai mici 
datorită sensibilității lor de a influența și procesul de valori de construcție și filozofia stilului lor de 
viață. 

Munca școlară , care poate fi realizată cu ajutorul profesorilor și lucrătorilor de tineret, poate avea 
un impact pozitiv serios asupra grupului țintă datorită accesului ușor la tineri, organizării ușoare a 
diverselor activități și a unui sprijin puternic pentru mediul prietenos. 

Construirea de obiceiuri și necesitatea unor activități alternative de petrecere a timpului liber sunt, 

de asemenea, un instrument care poate influența atitudinile în schimbare ale tinerilor și le va 

21.5 

46.2 

4.6 
1.5 

29.2 

Tu, personal eşti dispus să organizezi astfel de 
activităţi? 

Yes, I even have ideas (I thought
of such activities)

Yes, but I have no idea what

No, I do not care

No, because it makes no sense

No, because I do not want them
to be integrated
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permite să-și însușească și să dezvolte abilitățile sociale. Aceste abilități sunt un factor important 
atât pentru toleranță, cât și pentru acceptarea și respectarea diferențelor și au un impact mare 
asupra dezvoltării personale și realizării tinerilor în viața publică, inclusiv realizarea lor profesională. 
Munca pentru abilități sociale este crucială pentru obținerea adaptării rapide și a flexibilității 
tinerilor , precum și pentru construirea unor baze solide de cetățenie națională și europeană. 

Familia este un factor important pentru tinerii înșiși. Munca în această direcție ar trebui să se axeze 
pe prezentarea diferențelor culturale sub forme interactive (artă, cultură etc.). Există puține 
posibilități ca tinerii să își influențeze părinții prin atitudinile lor pozitive și prin modelul 
comportamental de toleranță. 

Rezultatele sondajului arată că tinerii care participă activ la activități organizate, indiferent de tipul 

lor, au o orientare valorică către egalitate, non-violență, toleranță și recunoașterea drepturilor 
persoanelor de diferite origini și culturi. Consolidarea influenței organizațiilor neguvernamentale și 
vizarea tinerilor către acestea, în funcție de interesele lor, este, de asemenea, un instrument de 
impact care poate obține rezultatele dorite pe această temă. Cetățenia și activitatea civică sunt 
formele care împuternicesc tinerii și îi ajută să crească. 

Activarea abordării de la egal la egal a educației și crearea de oportunități pentru tinerii de a 
participa direct la organizarea și desfășurarea activităților de agrement și atragerea de prieteni și 
susținători poate avea un efect pozitiv asupra grupului țintă în ansamblu și poate aduce o schimbare 

în atitudinile negative și respectul față de oameni de diferite origini și culturi. 

  

Pentru succesul acestor măsuri de impact, ar fi o contribuție semnificativă la construirea unei rețele 
partenere de părți interesate (autorități publice și organizații neguvernamentale, mass-media, etc.) 

pentru a-și combina eforturile și a împărtăși cele mai bune practici pe diferite niveluri de activitate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              România 
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     Această secțiune prezintă caracteristicile demografice ale 50 de tineri. Se face referire la anumite 
caracteristici precum: vârsta, sexul, originea, reședința, ocupația, educația și apartenența la 
organizații. 

  

1. Vârstă 

   Următorul tabel prezintă distribuția de gen pe grupe de vârstă. După 
cum se arată, grupele de vârstă până la 19 ani. Respondenții sunt incluși în 
aceeași grupă de vârstă, deoarece există un ciclu de învățământ liceal care 
durează 4 ani în România. Vârsta studenților din acest ciclu variază între 
14 și 19 ani.  

Figura 1. 

 

 Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

2. Sex 

     În ceea ce privește populația totală a zonei de studiu, s- a încercat 

obținerea unei participări aproximativ egale la distribuția bărbaților și a 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 

Question 1 Age: 

15 - 19 years

20 - 24 years

25 - 30 years

Vârstă Răspunsuri 

15 -19     50 

Sex Răspunsuri 
Masculin 20 

Femeie 28 

Alte 2 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                            

“Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
"Together for a safer future" foundation 

37 
 

femeilor. Acest echilibru a fost realizat într-o anumită măsură. După cum se poate vedea, cel de-al 

treilea răspuns (Altul) a fost ales de către doi respondenți și arată că a fost oportun să se includă în 

chestionar o variantă suplimentară . 

Figura 2 

 

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

 

  

3. Zona populată 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

Întrebarea 2. Sexul: 

Male

Female

Other

Zonă Răspunsuri 
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   La întrebarea referitoare la zona rezidențială, 

majoritatea respondenților au răspuns că locuiesc în 

partea centrală a orașului. În acest caz , putem vorbi 

despre mai multe oportunități de a petrece diferite 

activități sportive în condiții aranjate (săli de sport, parcuri 

etc.), precum și de a petrece timp cu prietenii și colegii. El evidențiază, statutul rezidențial 

procentual aproape egal dintre cei care locuiesc în suburbii sau orașe mai mici adiacente. Un procent 

de 14% locuiește în zonele rurale. În această situație, se poate spune că respondenții au interacțiuni 

sociale cu categorii de persoane din medii defavorizate.  

Figura 3 

 

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

4. Еducaţia 

[PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 3. Domiciliul: 

City - central district 

City – periphery/ suburbs 

Small town 

Village 

Oraș - districtul central 22 

Oraș - periferie / 

suburbii 

7 

Oras mic 11 

Sat 12 
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Situația din punct de vedere 
al educației arată în figura 4 
un procent mare care a 

răspuns la finalizarea ciclului 
de învățare secundară. În 
România, acest ciclu este 

cunoscut sub numele de 

stadiul gimnazial. De 

asemenea , din cauza timpului 

în care s-a adunat chestionarul (un grup de tineri care au fost în ultima săptămână de studii) au 
existat 18 răspunsuri pentru varianta (8-12 grade). Au fost înregistrate două răspunsuri care pot fi 
explicate pe motiv de nepăsare sau lipsă de înțelegere a variației de către respondenți. Un 
respondent a ales 1-4 clase, probabil din lipsă de atenție, iar un respondent cu nota universitară, nu 
este posibil să urmeze ciclul liceal în timp ce ai absolvit deja ciclul universitar. 
  
Figura  4

  

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

5. Ocupaţie 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 
Întrebarea 4. Еducaţia: 

No education 

Completed primary education (1-4 
grade) 

Completed elementary education (5-7 
/ 8 grade) 

Completed primary education  (8 - 12 
grade) 

Higher education – bachelor 

Higher education – master 

Other 

Nivel Răspunsuri 
Fără educație 0 

Învățământ primar finalizat (clasa 1-4) 1 

Educație elementară finalizată (5-7 / 8 grade) 30 

Învățământul primar finalizat (clasa 8 - 12) 18 

Învățământ superior - licență  1 

Învățământ superior - master  0 

Alte 0 
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      Rezultatele sondajului subliniază că toți cei intervievați sunt implicați în procesul educațional, 

având în vedere vârsta respondenților, putem vedea un 

număr de 9 , care au intrat deja pe piața muncii în timp 

parțial sau lucrează de acasă. Pentru această vârstă (15-

18), legislația românească permite munca, dar numai în 

cazul muncii cu fracțiune de normă și cu acordul 

părinților sau al tutorelui . Este, de asemenea, vârsta în 

care tinerii tind să devină independenți, ei doresc să aibă 

bunuri personale diferite, așa că caută noi posibilități de 

suplimentare a sumelor de bani date de părinte sau 

tutore .  

Figura 5 

 

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

6. Origine (etnică și culturală) 

, [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
Întrebarea 5. Ocupaţie: 

I learn 

I work 

I learn and work 

I neither study nor work 

variante Răspunsuri 

invat 41 

Eu lucrez 0 

Învăț și muncesc 9 

Nici nu studiez, nici nu 

muncesc 

0 
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      Respondenții intervievați sunt cu toții români, dar este bine 

să știm că majoritatea sunt români aparținând grupului etnic 

maghiar. în instituția de învățământ unde studiază și în care a 

fost aplicat chestionarul, limba de predare este limba maternă 

care este maghiara, astfel încât se poate spune că persoanele 

intervievate au dubla cetățenie (română și maghiară), obținute 

în conformitate cu reglementările legislative existente la nivel 

european. 

 Figura 6 

 
  

  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

 

 

 

 [PERCE [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 6. Origine (etnică şi ă

Naţionalitate Răspunsuri 

bulgară 0 

Turc 0 

Origine romă 0 

Origine armeană 0 

evreiesc 0 

Altele (română) 50 
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7. Calitatea de membru în organizații 
  

     Răspunsurile la această întrebare 
arată că există un număr destul de mare 
de tineri care nu sunt implicați în 
activități coordonate de diferite 
organizații. Această situație poate fi 
atribuită contextului general din 
România, unde organizațiile cetățenilor 
sunt puțin implicate în viața publică și 
nu au vizibilitate. În total, 10 

respondenți susțin că sunt implicați la 
nivelul școlii, această implicare este 
susținută de profesori și include 
domenii de interes pe care tânărul le 
poate alege (ecologie, turism, cluburi pe 

subiecte de predare, etc. ) asociațiile de 
studenți și cluburile sportive sunt de 
interes. pentru un număr cumulat de 16 
respondenți. În structura curriculum-

ului fiecărei școli, fiecare clasă de elevi efectuează două ore pe săptămână, este puțin comparativ cu 
nevoia adolescenților din mișcare, deci ar explica apartenența a 8 respondenți la asociații sau cluburi 
sportive. 

Figura 7 

Tipul organizației Răspunsuri 

Sunt membru al unei organizații școlare 10 

Sunt membru al unei organizații 
studențești 

8 

Sunt membru al unei organizații de 
tineret 

6 

Sunt membru al unei organizații sportive 8 

Sunt membru al unei alte organizații 
neguvernamentale 

5 

Nu sunt un membru într - o organizație 17 

nu-mi pasă 5 

Altele 3 
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   Explorarea atitudinilor 

    Această secțiune prezintă atitudinile actuale ale intervievatelor în domeniile de studiu. Se face 

referire la caracteristici specifice care identifică opiniile actuale.  Această secțiune prezintă 

atitudinile actuale ale studenților intervievați despre: incluziunea socială a colegilor, contextul 

social, cum să ajute în caz de nevoie, alternativele actuale de integrare, interacțiunea cu oameni cu 

diferite contexte și culturi. Se fac referiri la caracteristici specifice care identifică vizualizările 

actuale. 

8. Colegii mei cu cultură şi origine diferită decât a mea... 
  

Această întrebare evidențiază răspunsurile care arată toleranță față de semenii cu origini și culturi 

diferite de majoritate, precum și un nivel mai ridicat al 

adolescenților deschisi interculturalității . Figura 8 

prezintă un procent de 19% dintre respondenți care 

sunt indiferenți, ceea ce poate însemna că nu au 

suficiente informații despre incluziune sau excludere 

socială. Au existat, de asemenea, un procent de 10% 

dintre respondenți care au considerat că este mai bine 

 [PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

,[PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 7. Apartenenţa la organizaţii: 
I'm a member of a school 
organization 

I'm a member of a student 
organization 

I'm a member of a youth 
organization 

I am a member of a sports 
organization 

I am a member of another non-
governmental organization 

Variantă Răspunsuri 

fac parte din societatea 

noastră 

30 

trebuie să trăiască separat 4 

Îmi sunt indiferenți 

 

8 
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pentru oameni din medii diferite și culturi diferite să trăiască separat de restul majorității. 

Figura 8 

 
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile 
primite   

  

9. Colegii mei 

care diferă de 
originea și cultura 
mea sunt ... 

  

 [PERCE
 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 8. Colegii mei cu origine şi cultură diferită...
Variantă Răspunsuri 

ca si mine 26 

mai puțin analfabet 5 

cu studii inferioare 1 

cu oportunități mai mici (intelectuale) 2 

cu oportunități mai reduse (profesionale) 
. 

4 

cu oportunități mai reduse (financiare)  3 
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În 40% dintre respondenți au 

arătat că colegii sunt oameni ca 

ei. Există răspunsuri care 

evidențiază percepția oamenilor de alte origini și culturi, sunt agresivi sau mai puțin analfabetați cu 

o pondere de 26%. În România, situația poate fi explicată prin asocierea cu încercările făcute de 

instituțiile publice sau private de a implementa măsuri de incluziune socială pentru persoanele care 

provin din comunitățile de romi. Măsuri care nu pot fi puse în aplicare fără implicarea directă a 

majorității populației. 

 Figura 9 

  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

  

10.   Atunci când o persoană cu originea diferită de originea mea are 
nevoie de ajutor ... 

  

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 9. Colegii mei care diferă de originea și cultura mea sunt ... 
 

just like me 

less illiterate 

with lower education 

with lesser opportunities 
(intellectual) 

with lesser opportunities 
(professional) 

with lesser opportunities (financial) 

mai agresiv 9 

Altele 3 

variante Răspunsuri 
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     Procentul de 60% dintre 

respondenți care ar ajuta dacă ar fi 

nevoie ar putea fi atribuit 

programelor derulate în cadrul 

formal al instituțiilor care oferă educație. În cazul atitudinii indiferente, 10 persoane au răspuns 

cumulativ. Această situație se poate explica prin lipsa de compasiune față de semeni în general. 

  

Figura 10 

  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  
  

11.   Credeți că activitățile organizate (extrascolar, formare, sport, 
divertisment, etc) pot fi utile pentru integrarea te - lea cu diferite origini 

și cultură sau cu fundal dezavantajate? 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 10. Atunci când o persoană cu originea diferită de originea 
mea are nevoie de ajutor ... 

I immediately recall and help him 

I watch what happens 

I'm sending a signal to 112 and I'm 
over 

I do nothing because it does not 
affect me 

Îmi amintesc imediat și îl ajut 29 

Privesc ce se întâmplă 3 

Trimit un semnal la 112 și am terminat 9 

Nu fac nimic pentru că nu mă afectează 7 

variante Răspunsuri 
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La întrebarea 11 „ activități organizate ” 

am primit 20 de răspunsuri de la oameni 

care sunt convinși că activitățile 

extracurriculare, antrenament, sport etc. 

au un efect benefic, au răspuns prin 

experiența personală. Un total de 16 

respondenți au ales să spun că activitățile 

de incluziune organizate în extra- scolar 

sau de sport sunt utile. Un număr de 7 

respondenți nu au putut decide cu privire la răspuns, probabil din cauza lipsei de informații despre 

termenul „ fundaluri de avarie ”.  

Luați în considerare, de asemenea, credința a 3 respondenți că oamenii de origine și cultură sunt 

diferiți. 

Figura11 

 

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite  

  

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 11. Credeți că activitățile organizate (extrascolar, 
formare, sport, divertisment, etc) pot fi utile pentru integrarea te - 

lea cu diferite origini și cultură sau cu fundal dezavantajate? 

Yes, I have participated and have 
personal observations about the 
benefits 
Yes, I think they can be useful 

No, because these young people 
are different from me 

No, because these activities do not 
work (no benefit from them) 

I can not decide 

Da, am participat și am observații 
personale despre beneficii 

20 

Da, cred că pot fi utile 16 

Nu, pentru că acești tineri sunt diferiți 
de mine 

3 

Nu, pentru că aceste activități nu 
funcționează (nu beneficiază de ele ) 

2 

nu mă pot decide 7 
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12.   Contează originea în care găsești prieteni (în general) 
  

      Întrebați despre legătura dintre stabilirea prieteniei și originea și cultura prietenilor, respondenții 

au răspuns mai ales că prietenia nu are 

legătură cu originea și cultura (80%). 

Necesitatea acceptării adolescenților în 

diferite grupuri de prieteni poate explica 

această opțiune. Au fost, de asemenea, 7 

răspunsuri din partea adolescenților convinși 

că prietenia are legătură cu originea și 

cultura. 

 Figura 12 

 
  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 
  

13.    Aveți personal prieteni cu cultură diferită de a ta? 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 12. Contează originea în care găsești prieteni (în general) 

Yes, friendship depends on origin and 
culture 

No, friendship does not depend on 
that 

I can not decide 

variante Răspunsuri 

Da, prietenia depinde de origine și 
cultură 

7 

Nu, prietenia nu depinde de asta 35 

nu mă pot decide 2 
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             Procentaj ridicat al întrebării despre prietenii respondenți . 80% spun că au prieteni cu origini 

și culturi diferite. Această situație se poate explica 

prin faptul că respondenții folosesc diferite 

mijloace de interacțiune socială, inclusiv online. 6 

% dintre respondenți spun că nu au prieteni cu 

statut social și cultură diferită, deoarece nu 

locuiesc în cartierul lor sau nu sunt colegi. 

  

Figura 13 

 
 

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

  

  

  

 
  

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

Întrebarea 13. Aveți personal prieteni cu cultură diferită de a ta? 

Yes, that does not matter to me 

No, because there are no such 
people in my environment 

No, because I do not like them 

variante Răspunsuri 

Da, asta nu contează pentru 
mine 

41 

Nu, pentru că nu există astfel de 
oameni în mediul meu 

8 

Nu, pentru că nu-mi plac 2 
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14.   Personal, comunicați cu oameni din alte comunități etnice și 
religioase? 
  

         La întrebarea privind comunicarea cu oameni 

din alte comunități etnice sau religioase, cei mai 

mulți au răspuns că nu au dificultăți în comunicare 

(40%) sau mai degrabă ușor (28%). 

      Există un procent de 10% care declară că nu 

comunică, 10% care nu vorbesc dacă nu au trebuit 

și 10% nu decid, poate, nu au fost puși în situația 

de a interacționa cu colegii aparținând diferitelor 

grupuri etnice sau culturi . 

Figura 14 

 
  
  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  
 

 

 [PERCENTA

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 14. Personal, comunicați cu oameni din alte comunități etnice 
și religioase?

variante Răspunsuri 

Da, nu am nicio dificultate 20 

Mai degrabă ușor 14 

Este greu să comunici cu ei 1 

Nu aș vorbi dacă nu ar trebui 5 

Nu comunic 5 

nu mă pot decide 5 
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Explorarea relațiilor 
  

     Această secțiune prezintă atitudinile actuale în ceea ce privește relația cu semenii din mediul 

social dezavantajat, sprijinul oferit, manifestările de excludere, identificate în diferite situații care 

implică reprezentanți ai altor culturi și etnii. Putem spune că răspunsurile date de adolescenți sunt 

date prin analizarea experienței personale sau a cunoștințelor dobândite în mediul familiar, 

dobândite la școală în procesul de învățare sau în grupul de prieteni. 

  

15.   Care este atitudinea ta față de colegii dumneavoastră, care sunt 
cu diferite de fond și cultura ta? 

  
  

Rezultatele arată că Hight rata de 44% 

dintre respondenți sunt capabili de a face 

prieten cu oameni aparținând diferite 

etnii și culturi. Există, totuși, un procent 

de 8% dintre respondenți care nu se poate 

decide singur, iar un alt 8% dintre 

respondenți spun că situația le este 

indiferentă. 12% spun că nu intenționează 

să ia legătura cu oameni care au etnie și cultură diferită. Cumulativ, procentele de sceptici îi 

depășesc pe cei care sunt dispuși să devină prieteni. Situația poate fi argumentată, ținând 

cont de reticența majorității față de: activități locale, naționale, proiecte și programe de 

incluziune. Aceste abordări sunt adesea percepute de majoritate ca o modalitate de 

variante Răspunsuri 
Mă tratez bine și pot să mă 
împrietenesc cu ei 

22 

Mă tratez bine, dar nu m-aș 
împrieteni cu ei 

2 

Sunt indiferent pentru mine 8 

Nu sunt înclinat să îi contactez 6 

Evit orice contact cu ei 4 

nu mă pot decide 8 
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discriminare inversă . Cel mai adesea, beneficiarii acestor activități sau proiecte provin din 

medii segregate sau includerea poate avea succes numai cu implicarea populației 

majoritare.  

Figura 15 

 
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

   

16.   Ai prieteni care au o atitudine negativă față de semenii tăi, cu 
medii și culturi diferite? 

variante Răspunsuri 

Da, toți tratăm negativ pentru că 
sunt diferiți de noi 

6 

Da, majoritatea prietenilor mei.  3 

Da, dar foarte puțini dintre prietenii 19 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 15. Care este atitudinea ta faţă de colegi cu cultură şi origine 
diferită? 

I treat myself well and be able to 
make friends with them 

I treat myself well, but I would not 
make friends with them 

They're indifferent to me 

I'm not inclined to contact them 

I avoid any contact with them 

I can not decide 
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mei 

Nu, nu am astfel de prieteni 14 

nu pot raspunde 8 

  

Răspunsurile majoritare date la întrebarea 16 arată că procentul celor care au prieteni toleranți este 

mai mare decât numărul celor care manifestă atitudini negative. 

    Cei care au câțiva prieteni cu atitudini negative reprezintă 38%. De asemenea, sunt importanți cei 

care nu au astfel de prieteni. 16% nu pot răspunde la întrebare. În medie, 12% sunt persoane care 

manifestă atitudine negativă, există și respondenții, iar 6% au răspuns că au majoritatea prietenilor 

care manifestă atitudine negativă, dar răspunsul nu include apartenența lor la acest grup. 

Figura 16 

 
  
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

17.   Care este atitudinea familiei tale față de persoanele cu 
dizabilități sau diferite medii și culturi? 

  

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE]  [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 16. Ai prieteni care au o atitudine diferită faţă de colegi ce 
provin din alte etnii? 

Yes, we all treat negatively because 
they are different from us 

Yes, most of my friends 

Yes, but very few of my friends 

No, I do not have such friends 

I can not answer 
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variante Răspunsuri 

Familia mea nu separă oamenii pe 
acest principiu și are o atitudine 
bună față de ei 

23 

Familia mea nu comentează acest 
subiect. (indiferenţă) 

13 

Familia mea are o atitudine negativă 
și cred că au dreptate 

5 

Familia mea are o atitudine 

negativă, dar nu sunt de acord cu ele 

5 

nu mă pot decide 4 

Deoarece răspunsurile respondenților arătați în figura 17, putem vedea procentul ridicat de 

respondenți care au părinți care nu diferențiază oamenii în funcție de etnie sau cultură, ei transferă 

copiilor principii de toleranță, incluziune, multiculturalitate, sport. De asemenea , 26% dintre 

respondenți au familii care tratează această problemă cu indiferență. Există 10% din răspunsuri 

pentru care există o contradicție între respondent și familia sa. Există 10% din răspunsurile pentru 

care respondentul este de acord cu familia, ceea ce are o atitudine negativă față de persoanele cu 

dizabilități sau de diferite contexte și culturi.  

  

Figura 17 
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Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

18.    Ai sprijini afirmația , că includerea mai activă a colegilor 
dumneavoastră , cu diferite medii de cultură la activitățile organizate , 
ajută să le integreze? 

  
   La întrebarea cu privire la incluziunea activă, t el răspunsurile majoritare (45%) au fost date de cei 

care susțin că includerea activă a colegilor în activități organizate este benefică și ajută . Această 

întrebare include, de asemenea, poziția celui intervievat cu privire la această abordare, pentru a 

oferi sprijin, pentru a se implica în procesul de incluziune socială. Aproximativ 18% spun că utilizarea 

unei incluziuni mai active este benefică, dar nu sunt siguri de succes. Un număr de 11 respondenți 

însumând până la 21% nu pot decide cu privire la răspuns, iar cumulativ cu cei care nu consideră 

activități utile și nu doresc includerea de la egal la egal, reprezintă 16%. 

  

variante Răspunsuri 

Da, susțin și sunt sigur că există un 
beneficiu 

23 

Da, dar nu sunt sigur că există vreun 9 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 17. Care este atitudinea familiei tale faţă de persoane cu 
dizabilităţi sau faţă de persoane ce provin din alte etnii? 

My family does not separate people 
on this principle and has a good 
attitude towards them 
My family does not comment on this 
topic. (indifference) 

My family has a negative attitude and 
I think they are right 

My family has a negative attitude, but 
I do not agree with them 
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beneficiu 

Nu, pentru că activitățile sunt inutile 5 

Nu, pentru că nu vreau să fiu 
integrat 

3 

nu mă pot decide 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

  

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 18. În activităţile tale oferi suport colegilor ce provin din alte 
etnii în vederea integrării lor? 

Yes, I support and I'm sure there is a 
benefit 

Yes, but I'm not sure there is any 
benefit 

No, because the activities are useless 

No, because I do not want to be 
integrated 

I can not decide 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                            

“Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
"Together for a safer future" foundation 

57 
 

19.  Ai fost martor la atitudini negative față de persoane ce provin din comunității 
minoritare? 

 

  

variante Răspunsuri 

Da, des 15 

Da, dar foarte rar 15 

Nu 15 

nu mă pot decide 5 

       Când sunt întrebați despre participarea în calitate de martori la afișarea unor atitudini negative 

față de semeni, cu excepția celor care nu pot decide (10%), în tabelul de mai jos se poate vedea 

egalitatea de răspunsuri. Astfel, 15% dintre respondenți au fost adesea martori, 15% au asistat, dar 

rar, iar 15% nu au fost martori. 

  

  

  

Figura 19 

  

  

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 19. Ai fost martor la atitudini negative fata de comunitati 
minoritare? 

Yes, often 

Yes, but very rarely 

No 

I can not decide 
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Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

20.   Care crezi că sunt cele mai frecvente manifestări ale atitudinii negative față de 
semenii tăi, reprezentanții altor culturi și etnii? 

  

variante Răspunsuri 

Indiferenţă 11 

nepăsare 5 

Agresiune 11 

Discriminare 20 

Respingere 7 

Înăbușirea, batjocurarea 2 

Lipsă de respect 20 

Agresiune verbală, insulte 19 

Alte 9 

La această întrebare au ales mai multe răspunsuri. Procentaje ridicate pentru discriminare (20%) și 

lipsă de respect (20%), urmate de agresiuni verbale și insulte. 
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  Variantele de răspuns prezentate în această întrebare sunt principalele atitudini și comportamente 

utilizate pentru a promova excluderea socială în general. În situații de excludere, aceste atitudini se 

regăsesc separat sau cumulativ. 

 

 

Figura 20 

 

 
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

 

 

 

Timp liber 

  

      În această secțiune vor fi identificate activitățile personale la care au participat respondenții, 

tipul de activități extracurriculare, domeniile de interes ale respondenților, în cazul în care aceste 

activități au avut o componentă în sfera incluziunii sociale a colegilor cu medii și culturi diferite 

  

  

21.   Participi la vreo activitate extracurriculară sau la altă activitate organizată? 

  

[PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 20. Care crezi că sunt cele mai întâlnite manifestări negative 
faţă de reprezentanţii altor culturi sau etnii? 

Indifference 

Disregard 

Aggression 

Discrimination 

Rejection 

Sneezing, mocking 

Disrespect 

Verbal aggression, insults 

Other 
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variante Răspunsuri 

Da, în mod regulat - pe tot parcursul 

anului 

15 

Da, când am timp 10 

Da, dar rar - doar atunci când este 

vorba despre ceva interesant 

16 

Nu particip 9 

    În tabelul de mai jos, se poate observa că participanții la sondaj participă regulat la activități 

extracurriculare pe care le grupează într-un procent de 30%. Un număr mai mare (32%) este 

înregistrat în rândul respondenților care participă la aceste activități numai atunci când consideră că 

sunt în zona lor de interes. 20% din toți cei intervievați spun că participă numai în funcție de timpul 

lor. Din păcate, grupul respondenților care nu participă la aceste activități este de 18%. Probabil că 

activitățile organizate nu sunt interesante sau oamenii sunt implicați în alte activități și nu mai 

rămâne timp. 

  

  

Figura 21 

 
Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 21. Participi la activităţi extracurriculare? 

Yes, regularly - throughout the year 

Yes, when I have time 

Yes, but rarely - only when is about 
something interesting 
I do not participate 
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22.   În ce domeniu de activitate extracurriculară sau de altă activitate organizată 
participi?  

  

La această întrebare , respondenții au trebuit să aleagă una sau mai multe variante. 

    După cum era de așteptat, cei mai mulți respondenți au spus că sportul este activitatea preferată , 

ei fiind grupați cu o rată de 26%. 

 Următorul loc în scara preferințelor a fost voluntariatul (19%). Acest lucru poate explica intenția de 

a se implica în activități neplătite, iar acțiunile de voluntariat în sfera incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități sau în grupul celor din diferite grupuri etnice sau cu culturi diferite este 

benefică. Specialiștii care planifică activități extrașcolare pot include pe agenda acestor activități 

  

variante Răspunsuri 

Cultură 13 

Artă 11 

Ştiinţă 5 

Sport 22 

Limbi straine 6 

Voluntariat 16 

Cauze și inițiative sociale 2 

Nu particip 10 

Figura 22 
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Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

23.   În ce domeniu de activitate extracurriculară sau de altă activitate organizată ați 
participa? (Vă rugăm să specificați!) 
  

      Răspunsuri: religie , muzică, prietenie, festivaluri, sport, limbi străine, organizații civice . 

     La această întrebare despre exprimarea intențiilor pe câmpurile extracurriculare unde 

respondenții ar putea participa, au fost adunate 7 răspunsuri. 

      Au fost enumerate domenii care pot fi abordate de specialiști în incluziune socială, cum ar fi: 

      -  multiculturalism (religie, limbi străine și muzică); 

      -  abilități fizice (sport); 

      -  abilități sociale (festivaluri, implicare civică). 

  

24.   Sunteți în activitatea la care participați, colegii dvs. cu diferite etape și culturi 
diferite? 

  

variante Răspunsuri 

Da, și îmi place să vorbesc cu ei 19 

Da. dar nu sunt fericit să fiu 
împreună cu ei 

7 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 22. În care domeniu de activitate extra curriculară eşti 
implicat? 

 
Culture 

Art 

Science 

Sports 
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Nu, dar nu mă deranjează 8 

Nu, și este bine că nu există 4 

Nu particip 12 

     Întrebarea 24 a avut ca obiectiv obținerea de informații despre atitudinea respondenților atunci 

când au participat cu colegi cu cultură și cultură diferită la activități extracurriculare.  

     Răspunsurile pozitive cu specificația că respondenților le-a plăcut să interacționeze au fost 

grupate la 38%. 

    24% au declarat că nu au participat la astfel de activități. 

    De asemenea , 14% au participat, dar nu s-au simțit confortabil. În 16%, sunt respondenți grupați 

care spun că nu deranjează să o aibă .  

    8 % spun că este de preferat ca colegii cu diferite culturi și experiență să nu fie implicați în 

activitățile la care participă. 

  

Figura 24 

  

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 
 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 24. În aceste activităţi participă si colegi ce provin din alte 
etnii? 

Yes, and I like to talk to them 

Yes. but I'm not happy to be together 
with them 

No, but I do not mind to have  

No, and it is good that there aren`t 

I do not participate 
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 Concluzii 

  

      În această secțiune vor fi exploatate răspunsurile date de respondenți cu privire la implicarea și 

organizarea în activități legate de integrarea colegilor cu origine și cultură diferită . 

  

25.   Te-ai angaja în activități , legate de integrarea semenilor cu o origine și cultură 
diferite? 

  

variante Răspunsuri 

da 25 

Nu 5 

nu mă pot decide 11 

      Este predominant procentul celor care intenționează să se implice în activități de integrare (56%). 

De asemenea, 33% nu sunt decise, asta înseamnă că stabilirea priorităților clare cu obiective 

concrete în planificarea extrașcolară poate avea rezultate bune în ceea ce privește incluziunea 

socială. Adolescenții vor fi atrași de aceste activități și vor contribui la eforturile diferitelor instituții 

sau organizații private în direcția integrării sociale a diferitelor categorii social defavorizate. 11% 

dintre respondenți preferă să răspundă că nu doresc să se implice, probabil din cauza prejudecăților.  

Figura 25 
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Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

  

 

  

26.   Ai organiza activități , legate de integrare, cu colegii dumneavoastră de origine și 
cultură diferită ? 

variante Răspunsuri 

Da, chiar am idei (m-am gândit la 

astfel de activități) 
11 

Da, dar habar n-am ce 19 

Nu, nu imi pasa 7 

Nu, pentru că nu are sens 7 

Nu, pentru că nu vreau să fie 
integrate 

3 

nu mă pot decide 3 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 25. Doreşti să te implici în activităţi ce au scop integrarea 
persoanelor ce au cultură diferită? 

Yes 

No 

I can not decide 
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   Această întrebare încearcă să măsoare nivelul de implicare a respondenților în organizarea de 
activități care vizează integrarea colegilor cu origine și cultură diferită . 
    Majoritatea sunt procentul celor care doresc să se organizeze, dar nu au idei (38%), urmate de cei 

care doresc să se organizeze și au idei (22%). 
    Așa cum am mai spus, este necesar să îi sprijinim pe cei care doresc să fie implicați în activități de 
incluziune, chiar dacă nu au idei, specialiștii și coordonatorii acestor activități pot oferi îndrumări. 
 

Figura 26

  

Notă: cifra se bazează pe răspunsurile primite   

 

 

 

 Recomandări 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

 [PERCENTAGE] 

Întrebarea 26. Tu, personal eşti dispus să organizezi astfel de activităţi? 

Yes, I even have ideas (I thought of 
such activities) 

Yes, but I have no idea what 

No, I do not care 

No, because it makes no sense 

No, because I do not want them to be 
integrated 

I can not decide 
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- Copiii și tinerii au nevoie de informații obiective și adaptate la nivelul lor de înțelegere, în cazul 

subiectului de incluziune socială;           

  

- Familiile, instituțiile de învățământ, precum și organizațiile private implicate în procesul de 

învățământ trebuie să ofere copiilor și tinerilor informații detaliate despre toleranță și 

multiculturalitate;           

  

- Specialiștii în educație au obligația de a oferi elevilor informații despre sensul termenilor: 

origini și culturi diferite, incluziune și excludere socială, oportunități egale, dizabilități, medii 

diferite, etc ;           

 - Includerea persoanelor care diferă medii și culturi prin activități extracurriculare ar trebui 

să se bazeze pe cunoașterea și practicarea valorilor precum munca în echipă, jocul corect, 

spiritul de echipă, devotamentul, competența, toleranța, non-violența;           

 - Oferta furnizorilor de educație pentru activități extracurriculare trebuie să fie diversă 
pentru a răspunde nevoilor cunoștințelor copiilor.           
 - Oferta de activități extrașcolare ar trebui să includă: activități sportive, activități pentru 
aprofundarea disciplinelor de învățare, activități cu părinții, vizite, excursii, drumeții, 
etc.           

 - inițierea de parteneriate între diferiți actori locali sau naționali (instituții publice, ONG-uri, 

agenți economici) prin colaborare pentru a găsi noi modalități de a sprijini în școli acei copii 
și tineri, care au dizabilități sau aparțin unor etnii diferite.           
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Lituania 

Chestionarul a fost pregătit de fundația „Împreună pentru un viitor mai sigur” și tradusă în limba 

lituaniană . Am plasat-o pe platforma de sondaj Google (formulare Google). Cercetarea se adresează 
în special tinerilor, adolescenților și studenților cu o atenție specială asupra persoanelor 
defavorizate și celor care sunt predispuși la agresiune. Întrucât organizațiile noastre au parteneriate 
cu diverse alte ONG-uri, printre acestea există și aceștia, care lucrează cu grupul țintă al proiectului 
nostru, așa că am trimis linkul și am solicitat extinderea acestuia concentrându-se pe grupul țintă. 
Am colectat răspunsuri  de la 68 de respondenți.  

  

Date demografice 

Prima parte a sondajului ne va ajuta să aflăm portretul persoanelor care răspund la întrebări. 

Cea mai mare parte a respondenților 55% aparțin grupului de vârstă 15-29 ani, 29% la 20-24 ani, iar 

cei mai puțini 16% au fost de la 25-30 de ani. 
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62 de respondenți au fost femei și doar 6 bărbați. Acest lucru arată că femeile sunt mai 

dispuse să participe la sondaje și să completeze chestionarele. Mai mult , atitudinea poate fi mai 

feminină. 

 

 

Majoritatea respondenților 81%, care au răspuns la întrebări, locuiesc în oraș, 13% - în 

oraşe mici , 4% în suburbii și 2% într-un sat. De obicei, oamenii care locuiesc în orașe sunt mai 

toleranți în comparație cu persoanele de la sate . 

; 15 - 19; 37; 
55% 

; 20 - 24; 20; 
29% 

; 25 - 30; 
11; 16% 

15 - 19

20 - 24

25 - 30

Datenreihen1
; female; 62; 

91% 

Datenreihen1; 
male; 6; 9% Sexul 

female

male
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 42 de respondenți au terminat învățământul primar, învățământul elementar - 13, 

învățământul superior (master) - 8, învățământul superior (licență) - 4, învățământul primar - 1. 

Datenreihen1
; city - central 

district; 55; 
81% 

Datenreihen1; 
city - 

periphery/subur
bs; 3; 4% 

Datenreihen1; 
small town; 9; 

13% 

Datenreihen1; 
village; 1; 2% 
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Majoritatea respondenților 52% învață în acest moment , 26% - învață și muncesc, 19% - 

lucrează, 3% - nici nu studiază și nici nu lucrează. 

Educaţie 

No education

Primary education (1-4 grade)

Elementary education (5-7 / 8
grade)

Primary education (8 - 12
grade)

Higher education – bachelor 

Higher education – master 

Other
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66 de respondenți sunt lituanieni, 1 - polonez și 1 - rus. 

 

Întrebarea cu privire la apartenența la organizații a arătat că 21 de respondenți nu sunt 

membri ai unei organizații, 17 - membri în organizații școlare, 17 - membri ai organizaţiei de tineret, 

17 - membri în organizații neguvernamentale , 13 - membri în organizații studențești, 3 – membri în 

; I learn; 35; 52% 

; I work; 13; 
19% 

; I learn and 
work; 18; 26% 

; I neither study nor 
work; 2; 3% 

I learn

I work

I learn and work

I neither study nor work

Datenreihen1; 
Lithuanian; 66; 97% 

Datenreihen1; 
Polish; 1; 2% 

Datenreihen1; 
Russian; 1; 1% 

Lithuanian

Polish

Russian
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organizații sportive, 2 - nu-i pasă și 1 persoană a dat mai multe detalii în ce organizație are statutul 

de membru. La această întrebare, respondenții ar putea alege mai mult de un răspuns, deoarece 

este posibil ca tinerii să participe la activitățile mai multor organizații diferite. 

 

 

Prima parte a întrebărilor și răspunsurilor primite a arătat că majoritatea la sondaj au fost 

femei, cu vârste cuprinse între 15-19 ani, au terminat învățământul primar, majoritatea învață sau 

lucrează și învață, aproape toți respondenții sunt lituanieni, cea mai mare parte a respondenții 

participă la unele activități ale organizațiilor.  

  

 

 

Atitudini 

Aproape toate respondenții - 64 au răspuns că colegii cu  de origine și cultură diferită de a 

mea fac parte din societatea noastră . Atât de multe răspunsuri pozitive arată că în principal tinerii 

acceptă pe alții cu origine diferită. 

Apartenenţa la organizaţii 
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La întrebarea nr. 9 , respondenții ar putea alege mai multe răspunsuri, dar majoritatea (63 

de persoane) au ales răspunsul potrivit căruia colegii cu origine diferită de originea și cultura mea 

sunt la fel ca mine . Deși unii au ales că sunt mai puțin analfabeți, cu educație inferioară, cu 

oportunități mai mici și chiar mai agresivi .  

Colegii mei cu origine şi cultură 
diferită... 
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La întrebarea „ Când o persoană cu originea diferită de originea mea are nevoie de ajutor 

”, 54 de respondenți au răspuns că vor ajuta imediat. Acest lucru arată că persoanele sunt interesate 

să ajute, indiferent de originea persoanei. Deși unele dintre ele 8 au răspuns că ei doar se uită ce se 

întâmplă și 2 dintre ei nu ar face nimic, pentru că nu le afectează. De asemenea, 2 persoane au 

răspuns că trimit doar un semnal  la 112 și apoi pleacă. 
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. 

just like me

less illiterate

with lower education

with lesser opportunities
(intellectual)

with lesser opportunities
(professional)

with lesser opportunities
(financial)

more aggresive

other - have more
opportunities

other - have less opportunities
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Răspunsul la următoarea întrebare despre „crezi că activitățile organizate pot fi utile 

pentru integrarea tinerilor cu origine și cultură diferită sau cu fonduri defavorizate?” Majoritatea 

respondenților (48) au răspuns că cred că ar putea fi utilă , 12 dintre respondenți au participat chiar 

la astfel de activități , 4 - nu pot decide , 3 - credeți că astfel de activități nu funcționează și 1 a 

răspuns că nu, deoarece acești tineri sunt diferiți . 
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I immediately recall and help
him

I watch what happens

I'm sending a signal to 112
and I'm over

I do nothing because it doesn't
affect me
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La întrebarea care contează ce origine ai în a-ți găsi prieteni, majoritatea (63) a răspuns că 

prietenia nu depinde de asta , 3 - nu se poate decide și 2 - că prietenia depinde de origine și cultură.  
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? 

Yes, I have participated and
have personal observations
about the benefits

Yes, I think they can be useful

No, because these young
people are different from me

No, because these activities do
not work (no benefit from
them)

I can't decide

Contează originea când îţi cauţi prieteni ? (în 
general) 

Yes, friendship depends on
origin and culture

No, friendship does not
depend on that

I can't decide
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La următoarea întrebare „Aveți personal prieteni cu diferit de contextul și cultura dvs. ”  55 

dintre ei au astfel de prieteni, 12 nu pentru că nu există astfel de oameni în mediul lor , 1 - nu pentru 

că nu-mi plac . 

 

 

 

Ultima întrebare, legată de a înțelege atitudinea a fost : Comunicați cu ușurință cu oameni 

din alte comunități etnice și religioase? Majoritatea răspunsurilor arată că nu există nici o dificultate 

(32 de răspunsuri) sau destul de ușor (31), doar puțini respondenți au răspuns că este greu de 

comunicat (1), nu comunică (2), nu pot decide (2). 

 

 

 

 

  

Tu, ai prieteni ce provin din alte culturi? 

Yes, that does not matter to
me

No, because there are no such
people in my environment

No, because I do not like
them
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Relaţii 

A treia parte a întrebărilor a avut ca scop descoperirea relațiilor dintre respondenți și 

persoane din medii diferite. 

La întrebarea - Care este atitudinea dvs. față de semenii dvs., care sunt diferiți de contextul 

și cultura dvs.? Majoritatea (64) respondenți au răspuns pozitiv, alte opțiuni au fost alese o singură 

dată.   

 

Răspunsurile la întrebare Aveți prieteni care au o atitudine negativă față de semenii tăi, cu 

diferite condiții și cultură? S-au afișat răspunsuri diferite, nu atât de pozitive ca în răspunsurile 

anterioare. 49% au răspuns că da, dar foarte puțini prieteni ; 6% - majoritatea prietenilor au 

atitudine negativă ; 4% - toate tratează negativ, deoarece sunt diferite . Deși 38% au răspuns că nu 

au astfel de prieteni.  

Comunici cu persoane ce apar'in altor etnii? 

Yes, I have no difficulty

Rather easy

It's hard to communicate with
them

I wouldn't talk if I didn't have
to

I don't communicate

I can't decide
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La întrebarea care este atitudinea familiei tale față de persoanele cu dizabilități sau 

diferite medii și culturi? Rezultatele sunt destul de tolerante, întrucât 68% dintre respondenți au 

răspuns că familia mea nu se separă de acest principiu și are o atitudine bună față de ei ; 13% au 

ales răspunsul potrivit căruia familia nu comentează acest subiect ; 10% au menționat că familia are 

o atitudine negativă, dar respondentul nu este de acord cu aceasta ; 7% - nu pot decide; 2% - au 

recunoscut că are o atitudine negativă.   

 

La următoarea întrebare - Susțineți afirmația că implicarea mai activă a semenilor dvs., cu 

diferite cunoștințe și cultură în activități organizate, ajută la integrarea lor?  

Atitudini ale colegilor 

Datenreihen1; 
Yes, we all 

treat 
negatively 

because they 
are different 

from us; 2; 3% 

Datenreihen1; 
Yes, most of 

my friends; 4; 
6% 

Datenreihen1; Yes, 
but very few of my 

friends; 33; 49% 

Datenreihen1; No, 
I do not have such 
friends; 26; 38% 

Datenreihen1; 
I can't answer; 

3; 4% 
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Majoritatea 59% au fost de acord, dar nu sunt siguri dacă există vreun beneficiu; 23% - nu 

au putut decide; 12% - cred că nu, deoarece astfel de activități sunt inutile; 6% cred că nu este 

nevoie de integrare. 

 

 

 

La întrebarea - Ați asistat vreodată la o atitudine negativă din partea semenilor dvs. față 

de reprezentanții minorității? 72% au răspuns că nu au asistat niciodată la o atitudine negativă; 19% 

au recunoscut că da, dar foarte rar; 7% - nu au putut decide; 2% - da des . 

Datenreihen1; My 
family does not 
separate people 
on this principle 
and has a good 

attitude towards 
them.; 46; 68% 

Datenreihen1; 
My family 
does not 

comment on 
this topic. 

(indifference); 
9; 13% 

Datenreihen1; 
My family has 

a negative 
attitude and I 
think they are 
right.; 1; 2% 

Datenreihen1; My 
family has a 

negative attitude, 
but I do not agree 

with them.; 7; 
10% 

Datenreihen1; I 
can't decide; 5; 

7% 
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La întrebarea „Care crezi că sunt cele mai frecvente manifestări ale atitudinii negative față 

de semenii tăi, reprezentanții altor culturi și etnii ?”, A fost posibil să alegeți mai multe răspunsuri. 

Aproape toate răspunsurile au fost alese de la 26 la 46 de ori, acest lucru arată că toate opțiunile 

enumerate sunt reale și arată că negativitatea acoperă aproape tot comportamentul intolerant .   

 

Pentru a rezuma cea de-a treia parte a întrebărilor, se poate spune că majoritatea 

respondenților pot face prieteni cu persoane cu diferite cunoștințe și culturi diferite și sunt pozitive 

în acest sens. Cu toate că prietenii celor care nu răspund sunt foarte pozitivi și unii dintre ei au într-

adevăr atitudine negativă. Atitudinea familiei este mai posibilă , dar încă există o parte din 

Datenreihen1; Yes, 
but I'm not sure 

there is any 
benefit.; 10; 59% Datenreihen1; No, 

because the 
activities are 

useless.; 2; 12% 

Datenreihen1; No, 
because I do not 

want to be 
integrated.; 1; 6% 

Datenreihen1; I 
can't decide; 4; 

23% 

Datenreihen1; 
; 0; 0% 

Datenreihen1; Yes, 
often; 1; 2% 

Datenreihen1; 
Yes, but very 

rarely; 13; 19% 

Datenreihen1; No; 
49; 72% 

Datenreihen1; I 
can't decide; 5; 7% 

Yes, often

Yes, but very rarely

No

I can't decide
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respondenți, a căror familie nu îi tolerează bine. Majoritatea respondenților sunt de acord că 

includerea mai activă a colegilor, cu diferite cunoștințe și culturi diferite în activitățile organizate, ar 

putea ajuta la integrarea lor. Cele mai frecvente manifestări ale atitudinii negative ale colegilor cu 

diferite fonduri sunt batjocura, discriminarea, lipsa de respect, ignorarea și altele.   

  

Timp liber 

Următoarea secțiune de întrebări a avut ca scop descoperirea atitudinii legate de  timp 

liber.  

La întrebare Participă la vreo activitate extracurriculară sau la altă activitate organizată? 

Aproape toți respondenții au răspuns că participă la alte activități, fie o fac în mod regulat (38%), fie 

au timp (31%), fie rar (15%). Deși 16% au răspuns că nu participă deloc.  

 

 

 

 

Datenreihen1; Yes, 
regularly - 

throughout the 
year.; 26; 38% 

Datenreihen1; Yes, 
when I have time.; 

21; 31% 

Datenreihen1; Yes, 
but rarely - only 
when is about 

something 
interesting.; 10; 

15% 

Datenreihen1; I do 
not participate.; 

11; 16% 
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La întrebarea În ce domeniu de activitate extracurriculară sau de altă activitate organizată 

participi? a fost, de asemenea, posibil să alegeți mai multe opțiuni. Cea mai mare parte a 

respondenților participă la activități de artă (32); voluntariat (31); activități culturale (28); alții 

participă la activități sportive (16); activități științifice (8); limbi străine (8) și 8 respondenți nu 

participă nicăieri.   

 

 

 

La întrebarea deschisă În ce domeniu de activitate extracurriculară sau de altă activitate 

organizată ați participa?   Au existat astfel de răspunsuri - fotografie, sport, dans folcloric, artă, 

limbi străine, voluntariat , activități culturale. Cea mai mare parte a răspunsurilor au fost că vor 

alege  - sport, artă sau activități culturale. 

   

La întrebarea Sunteți implicaţi în  activităţi la care participă şi colegii dvs. din diferite etnii 

și culturi ? Rezultatele au fost împărțite în egală măsură, 43% au răspuns că, da și le place să 

Domenii de activitate 
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vorbească cu ei și, în același timp, 43% au răspuns că nu, dar nu le place să aibă. Doar 1% au răspuns 

negativ, că este bine să nu le avem. 

 

 

Pentru a rezuma răspunsurile la întrebări, legate de respondenți timp liber, putem spune 

că aproape toți respondenții participă la alte activități, fie o fac în mod regulat, fie când au timp. Cea 

mai mare parte a respondenților participă la activități de artă, voluntariat sau activități culturale. Cei 

care întâlnesc colegii cu diferite cunoștințe și cultură în activitățile lor, nu le place să comunice cu ei.   

 

  

Întrebări finale 

Întrebările finale sunt foarte importante pentru a afla opinia respondenților. La întrebarea 

V-ați angaja în activități, legate de integrarea semenilor dvs. cu diferite origini și culturi? 

Răspunsurile au fost cu adevărat pozitive și chiar 72% ar participa la astfel de activități, 21% nu pot 

decide în acest moment și doar 7% nu s-ar implica.  

Datenreihen1; Yes, 
and I like to talk to 

them; 29; 43% 

Datenreihen1; Yes, 
but I'm not happy 

to be together 
with them; 1; 1% 

Datenreihen1; No, 
but I don't mind to 

have; 29; 43% 

Datenreihen1; No, 
and it is good that 
there aren`t; 1; 1% 

Datenreihen1; I do 
not participate; 8; 

12% 
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La ultima întrebare Vrei să organizați personal activități, legate de integrarea cu colegii 

dumneavoastră de origine și cultură diferită? Majoritatea răspunsurilor au fost pozitive. 60% ar 

face-o, doar nu au idei; 9% ar face-o și chiar ar avea idei; 19% au răspuns că nu știu și doar 7% au 

menționat că nu, pentru că nu le pasă. 

 

Datenreihen1; 
Yes; 49; 72% 

Datenreihen1; No; 
5; 7% 

Datenreihen1; I 
can't decide; 14; 

21% 

Implicare în activităţi 

Yes

No

I can't decide

Datenreihen1; Yes, 
I even have ideas (I 

thought of such 
activities); 6; 9% 

Datenreihen1; Yes, 
but I have no idea 

what; 41; 60% 

Datenreihen1; No, I 
do not care; 5; 7% 

Datenreihen1; No, 
because it makes 
no sense; 3; 5% 

Datenreihen1; No, 
because I do not 
want them to be 
integrated; 0; 0% 

Datenreihen1; I 
can't decide; 13; 

19% 
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Întrebările finale au arătat pozitivitate, majoritatea respondenților s-ar implica în activități, 

legate de integrarea colegilor cu origine și cultură diferită. Personal nu ar organiza activități, pentru 

că nu au idei, ce să facă. 

Concluzii 

 Prima parte a întrebărilor și răspunsurilor primite a arătat că majoritatea la 

sondaj au participat femei, cu vârste cuprinse între 15-19 ani, au terminat 

învățământul primar, majoritatea învață sau lucrează și învață, aproape toți 

respondenții sunt lituanieni, cea mai mare parte a respondenții participă la unele 

activități ale organizațiilor.  

 În principal, tinerii acceptă pe alții cu origine diferită și cred că sunt la fel ca 

ei și prietenia nu depinde de origine. Majoritatea răspunsurilor au arătat că 

persoanele sunt indispensabile accidentului, indiferent de originea persoanei. Cea 

mai mare parte a respondenților este prietenă cu diferite culturi și fundaluri, iar 

comunicarea nu este dificilă. 

 Majoritatea respondetelor pot face prieteni cu persoane cu diferite 

cunoștințe și culturi diferite și sunt pozitive în acest sens. Cu toate că prietenii celor 

care nu răspund sunt foarte pozitivi și unii dintre ei au într-adevăr atitudine negativă. 

Atitudinea familiei este mai posibilă , dar încă există o parte din respondenți, a căror 

familie nu îi tolerează bine. Majoritatea respondenților sunt de acord că includerea 

mai activă a colegilor, cu diferite cunoștințe și culturi diferite în activitățile 

organizate, ar putea ajuta la integrarea lor. Cele mai frecvente manifestări ale 

atitudinii negative ale colegilor cu diferite fonduri sunt strănutul, batjocurarea, 

discriminarea, lipsa de respect, ignorarea și altele.   

 Aproape toți respondenții participă la alte activități, fie o fac în mod regulat, 

fie când au timp. Cea mai mare parte a respondenților participă la activități de artă, 

voluntariat sau activități culturale. Cei care întâlnesc colegii cu diferite cunoștințe și 

cultură în activitățile lor, nu le place să comunice cu ei.   
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 Întrebările finale au arătat pozitivitate, majoritatea respondenților s-ar 

implica în activități, legate de integrarea colegilor cu origine și cultură diferită. 

Personal nu ar organiza activități, pentru că nu au idei, ce să facă. 

 În total, răspunsurile arată că respondenții sunt pozitivi în legătură cu colegii 

cu diferite condiții și cultură. Doar 1-3 persoane au manifestat negativitate față de 

acestea. Pe de altă parte, atât de mare pozitivitate, cunoscând contextul și practica 

lituaniană, ar putea arăta, că poate oamenii spun doar că le tolerează, dar în realitate 

toleranța se termină în situații reale. 

  

  

Recomandări 

 Organizarea de activități, la care persoane din diferite medii ar putea 

participa împreună și să învețe unele de la altele; 

 Diseminarea informațiilor către societate despre tineri din diferite medii 

pentru a crește nivelul de toleranță;  

 Să angajeze mai mulți tineri în activități. Strategiile de implicare a tinerilor 

din mediul dezavantajat ar putea fi nevoite să abordeze atitudinile rețelei lor de 

influență din jur; 

 Implicarea persoanelor din medii dezavantajate în procesul de creare , în 

luarea deciziilor și în generarea și implementarea ideilor. În unele cazuri, poate fi 

necesară îndrumare pentru a ajuta acest proces; 

 Activitățile ar trebui să se coreleze, direct sau indirect, cu ceva de interes 

pentru tinerii vizați și ar trebui să fie plasate la nivelul potrivit pentru a menține 

implicarea. Având în vedere că multe activități populare în rândul tinerilor sunt 

bazate pe sport, trasarea legăturilor dintre știință și sport se poate dovedi eficientă. 

Conectarea la sau utilizarea tehnologiei ar putea fi, de asemenea, o modalitate bună 

de a genera interes și de a încuraja implicarea cu tinerii; 
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 Furnizarea de activități care îi provoacă  pe cei implicați, dar provocări la 

nivel adecvat pentru a asigura participanții să poată avea succes; 

 A oferi noutate și entuziasm prin schimbarea periodică a activităților; 

 Să țină seama atât de nivelul educațional, cât și de diferențele culturale ale 

tinerilor atunci când comunică cu ei, fie verbal, fie în scris; 

Pentru a fi relevante, activitățile vor trebui adaptate pentru a se potrivi publicului dorit, 

deoarece este dificil să lucrezi cu tineri din medii defavorizate. 

 

 

 

Irlanda 

Populație 

Co. Mayo este a treia cea mai mare dintre cele 32 de județe din Irlanda în zona fizică și este al 15-lea 

ca mărime din punct de vedere al populației. Conform recensământului populației de statistică 
centrală, Co Mayo avea o populație de 130.638 de persoane, formată din 65.420 de bărbați și 65.218 
de femei în aprilie 2011. 

Populația de vârstă preșcolară (0-4) era de 9.199, vârsta de școală primară (5-12) era de 14.531, iar 

vârsta școlară secundară (13-18) era de 10.441. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani a fost 
de 98,124. 

Au fost 19.539 de persoane în vârstă de 65 de ani. 

Populație în funcție de gen, OSC raportează că Irlanda a avut cea mai echilibrată populație între sexe 
în UE în 2007, cu 100 de femei la 100 de bărbați în populația națională. Pentru grupurile de vârstă, 
proporția de femei din populație a fost mai mare, cu 80 de bărbați la 100 de femei din grupul de 65 
și peste. 

Aceasta a fost determinată de longevitatea mai mare a femeilor, la 81,6 ani în 2006, comparativ cu 
76,8 ani pentru bărbați. 
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Starea civilă, structura gospodăriei și grupurile socio-economice Din cele 103.325 de persoane cu 

vârsta de peste 15 ani, 39.310 erau singure, 51.684 căsătorite, 2.978 erau despărțite, 2.382 erau 
divorțate și 6.971 erau văduve. 

În aprilie 2011, în Mayo au existat 48.070 de gospodării private, dintre care 13.043 erau gospodării 
individuale. Din 33.160 de familii din zonă, 9.937 erau cupluri fără copii. 

Numărul mediu de copii pe familie a fost de 1,4 comparativ, identic cu cel înregistrat la nivel 
național.  

EducațiA  

Recensământul populației CSO 2011 arată că, în stat, printre cei între 25 și 39 de ani, femeile au avut 
tendința de a rămâne în învățământ mai mult decât omologii lor de sex masculin . Doar 18% dintre 
femeile din această grupă de vârstă și-au încheiat studiile cu normă întreagă în vârstă de 17 ani sau 

mai puțin, comparativ cu 26% dintre bărbați. Diferențele pentru cei cu vârste cuprinse între 40 și 59 
de ani au fost similare. Puțin peste 36% dintre bărbați și 27% dintre femeile din acest grup și-au 

încheiat studiile înainte de împlinirea vârstei de 17 ani. Aproximativ 18% dintre bărbați și femei din 
această grupă de vârstă și-au încheiat studiile în vârstă de 22 de ani sau mai mult. 

  

În  Mayo, dintre cei cu vârsta de 15 ani și peste a căror educație cu normă întreagă a încetat, 21,3% 
au fost educați, cel mult, doar la nivel primar; încă 54,7% au atins cel de-al doilea nivel, în timp ce 

24,0% au fost educați la nivelul al treilea. 

Din cele 42.383 de persoane cu vârsta de peste 15 ani și care se aflau în afara forței de muncă, 24,9% 
erau studenți, 23,6% aveau grijă de casă / familie și 38,2% erau pensionari. Dintre cei 49.076 de 
lucrători din Co Mayo, 4.335 lucrau în afara zonei. 

  

Populația activă de zi (rezidentă și nerezidentă) din Mayo a fost de 36.944, comerțul și comerțul 
fiind cea mai mare industrie.  

Agricultură  

Agricultura este un generator major de activitate economică în zonele rurale, furnizând materii 
prime pentru prelucrare și comercializare și un flux corespunzător de bani pentru a stimula alte 
afaceri prin achiziționarea de bunuri și servicii. 8,3% (10.890 persoane) din populația județului sunt 
fermieri activi. 

Dimensiunea medie a fermei în Mayo este de 22,4 ha din suprafața agricolă folosită. Media 
națională este de 32,7 ha. În comparație la nivel național, mărimea fermelor din Mayo este relativ 

mică, cu doar 6% din fermele care depășesc 50ha față de 15% pentru întreaga țară . 
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Şomaj  

Recensământul populației din 2011 a indicat faptul că în Co Mayo, exista 10,62% din totalul 
populației active (103.325 persoane) care erau șomeri care și-au pierdut sau și-au renunțat la locul 
de muncă anterior. Aceasta comparativ cu 10,83% la nivel național. 

  

 

Sănătatea  

Tipurile de dizabilități includ sănătatea fizică, intelectuală, sănătatea mintală și bolile cronice. În 
aprilie 2011, 17.710 persoane aveau o dizabilitate, dintre care 7.534, reprezentând 42,5% din total, 

aveau 65 de ani și peste. 44% au avut un handicap fizic, 20% au avut un handicap intelectual, 8,7% 
au avut boli de sănătate mintală și 27% au avut boli cronice. 

Din numărul persoanelor cu handicap în vârstă de muncă, doar 32% erau la locul de muncă, 
comparativ cu 62% fără handicap. 20% dintre persoanele cu handicap nu au progresat dincolo de 
educația primară, comparativ cu 4% dintre persoanele fără dizabilități. 22% au încetat studiile în 

gimnaziul inferior, comparativ cu 15% dintre persoanele fără handicap. Doar 36% dintre persoanele 
cu dizabilități au avansat la studii ulterioare, comparativ cu 53% dintre persoanele fără dizabilități. 
6.558 de persoane (2.665 de bărbați și 3.893 de femei) au oferit ajutor personal neplătit regulat 
pentru un prieten sau membru al familiei cu o boală de lungă durată, o problemă de sănătate sau un 
handicap. 25,1% dintre aceștia au acordat îngrijiri mai mult de 6 ore pe zi. 3.7 

  

Limbile utilizate 

56.935 de persoane ar putea vorbi limba irlandeză și, dintre acestea, 19.087 vorbeau limba zilnic. 
9.838 de persoane vorbeau o altă limbă decât irlandeză sau engleză acasă, iar dintre acestea, 2.239 
nu puteau vorbi bine sau deloc engleza. În aceste cazuri, limba poloneză a fost cea mai frecventă 
limbă străină vorbită acasă, cu 2.837 de vorbitori. 

Religia  

Au existat 117.721 de romano-catolici în Co. Mayo la momentul recensământului (90%). Alte 6.686 
au fost adepți ai altor religii declarate (de exemplu, Biserica Irlandei, Islamul, Presbiterianul, 

Ortodoxul ), în timp ce 4.994 de persoane au indicat că nu au religie. 

Migrație și etnie  
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Cetățenii non-irlandezi au reprezentat 10,7% din populația Co. Mayo, comparativ cu o medie 
națională de 12,0%. Cetățenii britanici (5.796 de persoane) au fost cel mai mare grup național non-

irlandez, urmați de polonezi (2.933 de persoane). 

Indicele de deprivare HP Pobal 2016 ( Haase și Pratschke , 2016) 

  

Acest indice oferă o metodă de măsurare a afluenței relative sau a dezavantajului unei anumite 

zone geografice folosind date culese din diverse recensăminte.  

  

Un punctaj este acordat zonei pe baza unei medii naționale de zero și variind de la aproximativ -40 

(fiind cel mai dezavantajat) până la +40 (fiind cel mai bogat). Pe lângă aceasta, datele procentuale 

pentru zonă sunt furnizate în următoarele categorii: 

• Schimbarea populației               

• Raportul de dependență de vârstă               

• Raport parental unic               

• Doar pentru învățământul primar               

• Educație la nivelul al treilea               

• Rata șomajului (bărbați și femei)               

• Proporția care locuiește în locuințe închiriate de autoritățile locale               

  

  

Scorul relativ al indicelui și datele procentuale de mai sus se concentrează în special pe cele trei 
recensământuri anterioare, permițând compararea ușoară a datelor între 2006, 2011 și 2016. Acest 
indice are o importanță deosebită, având în vedere schimbările economice care au avut loc la nivel 
național în această perioadă. Se calculează , de asemenea , modificarea punctajului indicelui și a 
fiecărei categorii măsurate , ceea ce înseamnă că creșterea sau scăderea la nivel național, regional și 
local poate fi vizualizată cu ușurință. 

  

Mayo este alcătuit din 152 divizii electorale și, conform indicelui de deprivare HP din 2016, 31 dintre 
acești ED au fost dezavantajați (> sau = -10). Este vorba despre ED urbane, situate în principal în vest 

(care includ Insula Achill și Regiunea Erris ), coasta de nord și, de asemenea, se învecinează cu 
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județele Sligo și Roscommon, cu doar două ED urbane (Ballina Urban și Ardnaree South Urban) din 
această categorie. Cele mai bogate zone sunt împrejurimile mai largi ale Westport, Castlebar și 
Ballina, dar excluzând zonele din orașul Castlebar și Ballina. 

  

Consiliile județene Mayo Comitetul local de dezvoltare comunitară (LCDC) - Prezentare generală a 
partenerilor  

Mayo LCDC a fost înființat în 2014 în scopul dezvoltării, coordonării și implementării unei abordări 
coerente și integrate a dezvoltării locale și a comunității. Comitetul este format din reprezentanți 
din sectoarele administrației locale și de dezvoltare locală, organisme publice și reprezentanți ai 
intereselor sociale, economice, de mediu și comunitare. LCDC este un sub-comitet al autorității 
locale, dar este independent în îndeplinirea funcțiilor sale în conformitate cu Legea guvernului local 
din 2014. 

  

În 2016 , Mayo LCDC a lansat planul său comunitar local de șase ani LCEP, care include măsuri pentru 
combaterea sărăciei și dezavantajului, sprijinirea întreprinderii, ocuparea forței de muncă și 
formare, dezvoltarea infrastructurii comunitare și promovarea dezvoltării economice. 

LCDC este, de asemenea, responsabil pentru coordonarea strategică, guvernanța, planificarea și 
supravegherea cheltuielilor de dezvoltare locală de către autoritățile locale în numele statului sau de 
alte agenții și structuri de dezvoltare locală, de exemplu Programul LEADER și Programele SICAP. 

  

Comitetul local de dezvoltare comunitară Mayo este format din următorii reprezentanți: 

• 9 Reprezentanți statutari               

• 2 reprezentanți ai grupului de acțiune locală               

• 3 reprezentanți ai partenerilor sociali               

• 5 reprezentanți ai comunității                 

Planul comunitar economic și local Mayo 2015-2021 (LECP)               

LECP Mayo este un cadru socio-economic pentru dezvoltarea județului Mayo, care cuprinde viziunea 
Consiliului Județean Mayo pentru Mayo ca județ care este „Durabil, Inclusiv, Prosper și Mândru”. 

Planul Economic și Comunitar Local Mayo 2015-2021 este un plan pe șase ani format din două 
elemente: Un element economic local (pregătit și adoptat de Consiliul Județean Mayo) și un element 
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de dezvoltare comunitară (pregătit și adoptat de Comitetul de Dezvoltare Comunitară Locală Mayo 
). Planul a fost adoptat de Consiliul Județean Mayo în iulie 2015. 

Mai multe teme strategice și obiective conexe sunt incluse în plan. Temele sunt: ocuparea forței de 
muncă și activitate economică, dezvoltarea locală și comunitară, sărăcia și excluderea socială, 
educația, formarea și abilitățile, sănătatea și bunăstarea, mediul, cultura, limba și patrimoniul și 
imaginea lui Mayo. 

  

Grupuri de lucru LECP  

  

Patru grupuri de lucru LCDC au fost create pentru monitorizarea și revizuirea elementelor 

comunitare ale planului LECP. Aceste grupuri de lucru sunt prezidate de membrii LCDC 

  

1. Sănătate și bunăstare               

2. Educație, formare și abilități               

3. Dezvoltare comunitară și incluziune socială                 

4. Mediu, cultură, limbă și patrimoniu               

Fiecare grup de lucru se întrunește de cel puțin 4 ori pe an. Agențiile de conducere oferă actualizări 
periodice cu privire la livrarea acțiunilor grupurilor de lucru. 

Irlanda sănătoasă 

Irlanda sănătoasă este o inițiativă condusă de Guvern care are ca scop crearea unei societăți 
irlandeze în care toată lumea se poate bucura de sănătate fizică și psihică și în care bunăstarea este 
apreciată și susținută la toate nivelurile societății. 

Irlanda sănătoasă a apărut din cauza îngrijorărilor cu privire la faptul că starea de sănătate actuală a 
persoanelor care trăiesc în Irlanda - inclusiv tendințele de viață și inegalitățile de sănătate - ne 

conduce către un viitor care este periculos nesănătos și foarte probabil inefabil.  

Numeroasele riscuri pentru sănătatea și bunăstarea persoanelor care trăiesc în Irlanda includ unele 
care sunt evidente: probleme precum excesul de greutate și obezitatea, sănătatea mintală, fumatul, 
alcoolul și drogurile. Irlanda sănătoasă încearcă să ofere oamenilor și comunităților informații 
exacte despre cum să-și îmbunătățească sănătatea și bunăstarea și încearcă să le abiliteze și să le 
motiveze, făcând alegerea sănătoasă să fie alegerea mai ușoară. 
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Știm și acum că mulți dintre factorii care influențează sănătatea și bunăstarea unei persoane, cum ar 
fi nivelul de educație, venitul, locuința și condițiile de muncă sunt determinate de politici sociale, de 
mediu și economice, dincolo de responsabilitatea directă a sectorului sănătății. 

Această înțelegere necesită o abordare a parteneriatului în toate acțiunile pe care le realizează 
Irlanda sănătoasă pentru a realiza o Irlanda mai sănătoasă. Doar sectorul sănătății nu poate rezolva 
aceste probleme - trebuie să ne schimbăm în mod colectiv abordarea. 

Este vorba despre Irlanda sănătoasă - făcând din Irlanda o națiune mai sănătoasă prin schimbări 
culturale, schimbări operaționale și schimbări de gândire. Toată lumea are un rol de jucat în 
îngrijirea sănătății noastre fizice și mentale pentru ca inițiativa să aibă cu adevărat succes. 

Irlanda sănătoasă își propune să creeze o Irlanda în care sănătatea și bunăstarea sunt evaluate și 
susținute și pe agenda tuturor, într-un mod semnificativ. 

 

 

 

Inițiativa Mayo sănătoasă  

Mayo LCDC prin intermediul Grupului de lucru pentru sănătate și bunăstare împreună cu Comitetul 
pentru servicii pentru copii și tineri Mayo (CYPSC) au primit finanțare prin intermediul Fundației 
pentru sănătatea Irlandei 1, pentru o serie de inițiative, inclusiv: 

• Proiectul Hearth Art               

• Proiectul Medii prietenoase pentru activități               

• Dezvoltarea unui mediu de susținere pentru jocul în aer liber în prima copilărie               

 • Planul de sănătate și bunăstare a copiilor de 0-3 ani               

• Inițiativa sănătoasă a balinei                                                                                                                 

• Proiect LGBTI pentru tineret                                                                                                                               

• Semnalizare fără tutun               

• Proiect peisaj Mayo Edible               

• Conferință care se adresează abandonului de fete în sport și activitate fizică               

• Biblioteca pentru echipamente sportive Mayo sănătoase și programul de atletism pentru școala 
primară               
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• Instruire pentru sănătate sexuală               

Ca urmare a angajamentului consiliilor județene Mayo cu inițiativa Healthy Ireland, participarea la 
proiectul Erasmus + „Sport, timp liber și inteligență emoțională - un model pentru diferența 
societății” a fost văzută ca un mijloc de a adăuga valoare lucrărilor desfășurate de LCDC, precum și 
oportunitatea de a contribui la dezvoltarea unui ghid „cum să”, bazat pe cele mai bune practici, 

pentru practicienii care lucrează și se angajează cu tineri din grupurile minoritare etnice și indigene. 

  

Metodologia sondajului    

În scopul culegerii informațiilor corespunzătoare a sondajului și având în vedere termenele stricte 
indicate Consiliul Județean Mayo a decis să circule și să capteze datele necesare prin intermediul 
Serviciului Local pentru Ocuparea Forței de Muncă și al Asociațiilor de atletism Mayo Gaelice (GAA). 
Toți respondenții aveau vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani. 

Serviciul local de angajare Mayo 

Serviciul Local pentru Ocuparea Forței de Muncă (LES) se angajează să ofere clienților noștri 
îndrumare în carieră, consiliere și sprijin practic. Din 1996 am creat un serviciu unic. Oferim o serie 
de suporturi, care permit oamenilor să își atingă obiectivele și să progreseze în ocuparea forței de 
muncă sau în educația ulterioară. LES este alcătuit dintr-o echipă dinamică de oameni care le pasă 
de clienții lor, de angajatorii locali și de comunitatea lor. 

  

Acest serviciu are un birou central în Castlebar și opt birouri locale situate în tot județul. LES, care 
face parte din Parteneriatul Leader Mayo North East, își oferă serviciile în baza unui contract cu 
Departamentul de Protecție Socială. 

Începând cu 2013, Mayo Local Services Services a furnizat servicii Intreo atât în Achill, cât și în 
Bellmullet  

  

Programul Mayo GAA pentru Coaching și Dezvoltarea Jocurilor 

Inițiativa include investiții în resurse de coaching susținute de Consiliul Județean Mayo și GAA. 
Această investiție va sprijini cluburile și școlile angajate în promovarea și dezvoltarea jocurilor gaelic 
. Dezvoltarea ulterioară a echipelor de dezvoltare a județului minore va fi, de asemenea, o 
caracteristică, împreună cu educația formală continuă a antrenorilor voluntari. 

Pentru viitorii patru antrenori cu normă întreagă, dintre care unul va fi amplasat în fiecare divizie, cu 
sprijinul managerului județean de jocuri din zona fotbalului, și un antrenor de urgență full-time va 
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lucra cu cele zece cluburi noastre de hurling din județ. Un element special al lucrării va include 
accentul pe grupurile excluse social. 

  

  

Profilul grupului țintă    

Cele trei categorii de tineri vulnerabili chestionați cu privire la acest proiect sunt: 

• Tinerii care se confruntă cu obstacole economice               

• Tinerii care provin din zonele rurale / subdezvoltate               

• Tinerii cu diferențe culturale aparținând unei minorități naționale / etnice               

  

  

  

Date demografice 

Vârstă, origine și sex 

În timp ce vârstele respondenților variază între 15 și 30 de ani, 60% sunt în pachetul de 20 - 24 de 

ani, 58% sunt bărbați. Având în vedere profilul geografic al județului , nu este surprinzător faptul că 
majoritatea respondenților provin dintr-un cadru urban sau rural. 62% locuiesc în orașe mici, cu 30% 
provenind din case rurale sau sate. 
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Educație și ocuparea forței de muncă 

Este interesant de menționat că 84% dintre toți respondenții au terminat studiile primare 
postuniversiste, 36% au continuat și au terminat studii de nivel III sau universitare. 4 % dintre cei 
chestionați au obținut studii la nivel de masterat. 

 

4% 
4% 

62% 

30% 

AREALUL POPULAŢIEI 
City - central district City - periphery/suburps Small town Village

0% 

33% 

54% 

13% 

EDUCAŢIE 

No education Completed primary education (1-4 grade)

Completed elementary education (5-7/8 grade) Completed primary education (8-12 grade)
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În ceea ce privește evaluarea situației de angajare a grupurilor, majoritatea lucrează sau învață - 

26% învață în timp ce lucrează. 26% nu fac niciun lucru care ne-ar conduce să concluzionăm că sunt 
șomeri sau cu plata pentru invaliditate și nu pot lucra. 

 

  

Etnie  

Din 50 de chestionari, 47 au răspuns. 47 au indicat „alte” pe fișele de sondaj. Nu a existat nicio 
categorie pentru indigeni sau „irlandezi”, deci presupunerea că toate sunt irlandeze. 

  

Calitatea de membru în organizații 

84% dintre cei chestionați au indicat apartenența la o formă de „organizație”. 44% dintre aceștia 
erau legați de sport, iar 22% aparțineau grupurilor de tineret sau educaționale. Un 8% îngrijorător 
„nu le-a interesat” și este regretabil că la sondaj nu a fost adăugat un mijloc de captare a 
raționalului .    

26% 

20% 
27% 

27% 

OCUPAŢIA 

I learn I work I learn and work I neither study or work
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Explorarea Atitudinii 

Având în vedere că sondajele sunt traduse din bulgară, acestea au avut tendința de a fi puțin 
conducătoare și, de asemenea, confuze pentru respondenți. Acestea fiind spuse este important de 
reținut că aproape toți au exprimat o atitudine pozitivă față de cei de etnie diferită. 92% cred că cei 
care provin dintr-o cultură sau etnie diferită fac parte din societatea noastră. 94% nu au văzut nicio 
diferență între ei și cei care provin din alte origini etnice - spun că sunt „ca mine”. 

7% 

7% 

10% 

76% 

APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII 
I'm a member of a school organization

I'm a member of a student organization

I'm a member of a youth organization

I'm a member of a sports organization

I'm a member ot another non-governmental organization
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 Ajutorul pentru cei dintr-un alt grup etnic pare, în general, pozitiv 86% și-au exprimat dorința de a 
ajuta. 12% nu au fost înclinați să ajute imediat, în timp ce 4% au părut nesimțitori spunând că nu vor 
ajuta, deoarece nu le-a afectat.

 

  

  

  

Majoritatea celor chestionați, 94% au văzut beneficiul participării la activități extracurriculare 
multiculturale ca mijloc de integrare, 40% având experiență personală directă în acest sens. Doar 2% 
au considerat că este o pierdere de timp din cauza diferențelor culturale. 

92% 

8% 

95% 

2% 3% 
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În ceea ce privește relațiile sau relațiile de prietenie, majoritatea respondenților nu au avut 
dificultăți în a se împrieteni cu cineva de altă origine etnică. În întrebările 12, 13, 14, aproape 40% au 
răspuns într-o manieră pozitivă sugerând că nu are nicio diferență. Doar 2% au răspuns I negativ 
care sugerează o formă de discriminare spunând că „nu-mi plac” - din nou este păcat că nu a fost 
inclus niciun mecanism în sondaj pentru a explora raționamentul din spatele unor astfel de 
răspunsuri. 

  

Secțiunea III - Explorarea relațiilor, Q15 - Q 20 

În această secțiune se examinează atitudinea respondentului împreună cu cercul său social. Este 
important de menționat că majoritatea celor chestionați au răspuns pozitiv în ceea ce privește 
comunicarea, socializarea și integrarea cu cei de etnie diferită într-o activitate organizată. Cei mai 
mulți au văzut beneficiile acestor activități în ceea ce privește integrarea și cooperarea.          

  

Deși traducerea a fost oarecum confuză, putem vedea clar că, prin întrebările 15 până la 17 
respondenți, familia și prietenii lor nu protejează sentimente negative față de cei de etnie diferită. 
80% au spus că vor fi prieteni cu persoane din medii culturale diferite, 64% chestionate au spus că 
nu au prăjit cine discrimina, iar 80% au declarat că au o atitudine pozitivă față de cei cu diverse etnii. 

   

În legătură cu manifestările de discriminare și bigotism din 19 și 20 Q, un alarmant 62% au fost 
martorii unor atitudini negative, cu toți care au asistat la o formă de comportament negativ față de 
persoanele cu minorități etnice în timpul vieții. Cea mai frecventă a fost indiferența la 28% cu 
discriminarea la 20% și agresiunea verbală la 16%.    

88% 

8% 
4% 
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Timp liber 

În această secțiune, respondenții sunt rugați să ia în considerare participarea lor la activități 
extracurriculare. Linia strategică de interogare este utilă, deoarece majoritatea celor chestionați 
înțeleg beneficiile acestor activități structurate ca mijloc de promovare a integrării și cooperării. 

Mai puțin de jumătate dintre cei chestionați, 46 %, participă la aceste activități de tip. Acest lucru 
este de îngrijorare, deoarece experții prognozează că Irlanda, împreună cu vecinul nostru, Marea 
Britanie, vor deveni cele mai obeze națiuni din Europa în următorul deceniu. Cele mai multe 

activități sunt legate de sport - 36%. 48% dintre respondenți sunt fericiți să discute și să participe cu 
cei din alte culturi. 76% sunt mulțumiți să se implice în activități legate de integrarea altor grupuri 
minoritare etnice, însă, atunci când sunt întrebați despre ce activități ar dori să vadă în viitor, doar 
22% au avut o idee reală despre cum ar trebui să arate astfel de activități. 

  

  

                                                                          Concluzii / Recomandări 
Analizând răspunsurile din cele trei sondaje diferite, s-a remarcat : 

 - În datele demografice, cei care au participat la sondajul irlandez erau mai mari de vârstă și locuiau 
în orașe / sate mici, comparativ cu lituanieni și români care aveau 15-19 ani și locuiau în 
orașe.               

- În context irlandez, suntem conștienți de faptul că, probabil, nu au fost incluși suficient în cei care 
provin din alte medii etnice - drept urmare, acum am angajat MAI - acțiunea interculturală Mayo 

pentru a transmite în continuare sondajul. Acest lucru va adăuga valoare în activitatea noastră în 
viitor.               

- După cum este evident, sondajele diferă într-adevăr doar în datele demografice. În „Exploring 

Attitudes” și „Exploring Relations”, toate cele trei sondaje dau același răspuns de top, fără 
excepție               

- Întrebările au provocat o anumită confuzie între respondenți, care s- ar fi putut datora traducerii 

directe. Feedback-urile sugerează că erau purtătoare și destul de importante .               

- Înțelegerea greșită a întrebării a dus la unele erori, de exemplu, 13 persoane spun că au grade, dar 
au vârste cuprinse între 15-19 ani, deci acest lucru nu este posibil - a fost indicat ca eroare în 

note.               
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- Sondajul lituanian a utilizat atât procente cât și cifre, iar procentele nu au fost întotdeauna 
corecte               

- Poate că studentul dorește doar să ofere răspunsul „corect” sau acesta este un adevărat exemplu 
al modului în care tinerii sunt deschiși de cei din diferite culturi.               

- În viitor , ar fi util să se elaboreze chestionarul în consultare cu toți partenerii, astfel încât acestea 
să fie relevante din punct de vedere spațial.               

- Ar fi de asemenea util să fi atras probabil mai multe informații de la respondenți în ceea ce privește 
motivul pentru care ar fi putut să exprime sentimente negative față de alte grupuri minoritare 
etnice.               

  

Recomandări 
Concluziile inițiale ale sondajului ar sugera că participarea la activități extracurriculare, indiferent 
dacă sunt sport, muzica de artă ar duce la o mai bună integrare și cooperare între grupuri de etnie 
diferită. Prin urmare: 

- Extinderea finalizării sondajului la alte agenții / ONG-uri relevante, de exemplu MIA și Mayo 
Traveller și, probabil, institutelor de învățământ pentru a asigura o valoare adăugată ca rezultat al 
proiectului.               

- Procurați toate proiectele documentate de cercetare sau de testare în legătură cu apariția 
atitudinilor rasiste sau negative care au fost întreprinse de organizațiile de sprijin pentru tineret, 
departamentele guvernamentale, academicieni și educatori.               

- Prin colaborarea LCDC în colaborare cu proiectanții chei interesați importanți și proiectarea unui 
program de agrement / agrement coordonat pentru a promova și încuraja integrarea și cooperarea 
între adulții tineri.               

- să lucreze cu Mayo Community Transport pentru a vă asigura că accesul la astfel de programe este 

o posibilitate reală.               

 
 

Măsuri și recomandări rezumate care vizează: 

Tinerii 

Căutarea și utilizarea proactivă a informațiilor pe o varietate de subiecte, gândirea critică și 
compararea informațiilor        
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Participare la instruirea pentru construirea de abilități sociale, valori personale, naționale și 
europene , toleranță și respect pentru diferențe        

  

Căutare activă și participare la activități organizate pentru timpul liber - activități individuale și 
de grup, sport        

  

Creșterea activității civice - implicarea și participarea la activitățile organizațiilor studențești, 
universitare și neguvernamentale        

  

Liderii tineretului 

  

Dezvoltarea și modernizarea competențelor pentru înțelegerea tinerilor din diferite 
comunități și culturi        

  

Atrageți sprijinul public și adepții pentru a lucra cu tineri din diferite comunități și culturi        

  

 

Organizații școlare și universitare 

  

Atragerea elevilor și studenților        

  

Lucrul cu părinții și familiile, construirea unei continuități a valorilor și a înțelegerii, 
desfășurarea de activități și inițiative comune        
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Creșterea motivației copiilor și tinerilor de a participa activ la activități organizate, clarificând 

beneficiile        

  

desfășurarea de campanii de informare pentru sensibilizarea cu privire la diverse subiecte care 
afectează viața tinerilor        

  

Atragerea de experți și specialiști pentru munca individuală și de grup cu tinerii (abilități 
sociale pentru viața comunității, îndrumare în carieră și dezvoltare în carieră, inteligență 
emoțională etc.)        

  

Organizații neguvernamentale (inclusiv tineri și sport) 

  

Dezvoltarea strategiilor și planurilor de dezvoltare și de lucru cu grupurile țintă        

  

Explorarea nevoilor specifice de teren (informare)        

  

Organizarea și desfășurarea de activități, inițiative și campanii destinate tinerilor din diferite 

comunități și culturi        

 

Atragerea de experți și specialiști pentru munca individuală și de grup cu tinerii (abilități 
sociale pentru viața comunității, îndrumare în carieră și dezvoltare în carieră, inteligență 
emoțională etc.)        

  

Instituții și organisme de stat pentru auto-guvernare locală 

  

Dezvoltarea politicilor și programelor orizontale pentru sprijinirea și dezvoltarea tinerilor        
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Realizează evenimente publice pentru a discuta politicile și a împărtăși bunele practici        

  

Reducerea distanței și asigurarea tinerilor cu acces gratuit la instituții        

  

Participarea tinerilor din diferite comunități și culturi la procesul decizional - dialog 

structurat        

  

Organizații de afaceri 

  

Dezvoltarea și / sau participarea la cauze sociale vizate tinerilor        

  

Asigurarea unui start și sprijin egal pentru tinerii din diferite comunități și culturi        

  

Mass-media 

  

Atragerea și colaborarea cu mass-media ca partener în desfășurarea de campanii și 
inițiative        

  

   Promovarea bunelor practici         
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        VSI Socialiniai paramos projektai, Lithuania 

 

 

 

  Asociaţia MERGI ÎNAINTE, Romania 

  

 


