
  

Tineret în AcŃiune 
 

„Tineret în AcŃiune” este programul european prin care sunt finanŃate proiecte cu 
şi pentru tineri. Este un program care susŃine activităŃile de învăŃare nonformală, 
participarea activă, voluntariatul, includerea tinerilor cu oportunităŃi reduse, cetăŃenia 
europeană, implicarea tinerilor, diversitatea. Un program care poate aduce o schimbare, 
prin acŃiunea tinerilor şi a celor care lucrează cu ei, la nivel de atitudine şi mentalitate. Şi, 
nu în ultimul rând, un program care poate determina schimbarea în bine la nivelul 
comunităŃilor locale, naŃionale şi europene.  
 

În România, programul „Tineret în AcŃiune” este gestionat de AgenŃia NaŃională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale, instituŃie 
aflată în subordinea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
ANPCDEFP gesionează şi Programul „ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii”, cu următoarele 
componente - Comenius, ERASMUS, Leonardo da Vinci, Grundtvig.  
 
Structura TiA: 
Cei care vor să se implice şi să îşi transforme ideile în acŃiuni concrete, pot experimenta, 
în funcŃie de obiectivele pe care le urmăresc:  

• Schimburile de tineri 
• IniŃiativele tinerilor 
• Proiectele pentru democraŃie participativă 
• Serviciul European de Voluntariat 
• Proiectele de formare şi reŃele 
• Întâlnirile tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret 

 
PriorităŃi europene TiA: 

• CetăŃenia europeană 
• Participarea activă a tinerilor 
• Diversitatea culturală 
• Includerea tinerilor cu oportunităŃi reduse 

PriorităŃile naŃionale ale programului se regăsesc pe site, la adresa: 
http://www.tinact.ro/tia-prioritati-nationale. 
 
 
CandidaŃii eligibili:  
Acest program se adresează: 

• organizaŃiilor neguvernamentale,  
• instituŃiilor publice care lucrează cu tinerii,  
• grupurilor informale de tineri (care pot candida ca atare doar în cadrul IniŃiativelor 

tinerilor, iar în rest doar dacă sunt reprezentate de o organizaŃie/instituŃie 
eligibilă),  

• şcolilor speciale pentru tineri cu dizabilităŃi, 
• exclusiv pentru Serviciul European de Voluntariat, structurilor care se ocupă cu 

organizarea de evenimente în domeniul tineretului, sportului sau culturii, dacă 
acestea sunt coordonatoare.  



  

 
Link direct pe site: http://www.tinact.ro/tia-candidati 
 
Termene limită: 
Cererile de finanŃare se pot depune la cele 5 termene limită anuale:  

• 1 februarie 
• 1 aprilie 
• 1 iunie 
• 1 septembrie  
• 1 noiembrie 

 
Formare în context Tineret în AcŃiune 
Formare la nivel naŃional 
În contextul programului funcŃionează o reŃea de formatori, ce livrează cursuri de formare 
pe 4 module: 

• scriere de proiect în context Tineret în AcŃiune 
• managementul voluntarilor în context Tineret în AcŃiune 
• metode de educaŃie nonformală în context Tineret în AcŃiune 
• constituire de ONG 

 
Detalii despre cum puteŃi participa sau organiza un curs găsiŃi online, la adresele: 

• vreau să particip la un curs: http://www.tinact.ro/retea-formatori-vreau-sa-
particip-la-un 

• vreau să organizez un curs: http://www.tinact.ro/retea-formatori-vreau-sa-
organizez-un-cu 

 
Formare la nivel internaŃional 
Pe tot parcursul anului sunt publicate apeluri privind cursurile de formare la nivel 
internaŃional. Cursurile sunt organizate pe tematice conexe Tineret în AcŃiune sau pe 
acŃiuni specifice din cadrul programului. Criteriile de selecŃie sunt publicate pentru 
fiecare curs. Detalii găsiŃi în calendarul de evenimente de pe site.  
 
De ce TiA?  
Pentru fiecare tânăr, Tineret în AcŃiune schimbă ceva. Înseamnă ceva. Contribuie cu 
ceva. Prin implicarea în proiecte, fiecare tânăr învaŃă şi descoperă - culturi, opinii, locuri, 
oameni. Se descoperă pe sine. Se deschide către noi experienŃe, către diversitate, către 
ceilalŃi.  
Orice organizaŃie sau instituŃie care derulează proiecte prin Tineret în AcŃiune are 
oportunitatea de a acŃiona în sprijinul comunităŃii şi membrilor ei, de a se dezvolta, de a 
lucra în parteneriat cu alte organizaŃii din alte Ńări. 
 
Unde ne găsiŃi: 
Site: www.tinact.ro 
Yahoogroup: http://groups.yahoo.com/group/YiA_RO/ 
Facebook: http://www.facebook.com/tineretinactiune 


