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București, orașul tuturor tinerilor - al studenților, al ultrașilor și „al celor din 

mahalale” 

 

Facilitator: Andrei Popescu, ANPCDEFP 

 

Puncte de vedere: 

 Vlad Catuna, Make a Point - Pantelimon 

 Mihail Bumbeş, Miliția Spirituală 

 Marian Ursan, Asociația Carusel  

 

 

Dimensiunea problemei și cauze  

Problemele cu care se confruntă tinerii din București 

sunt diverse:   

 Consumul de droguri (este considerat mai ieftin să te droghezi decât să bei) este un fenomen 
ajuns la cote alramante. Numărul consumatorilor de droguri în București este estimat la 19.000 
de persoane – dintre aceștia, estimările arată că 52.4% se contaminează cu virusul HIV și cel 
puțin 1 tânăr pe lună moare din cauza consumului de droguri. Etnobotanicele au intrat în 
”subteran” (se vând “pe sub mână”); 

 Bucureștiul este un oraș studențesc cu o populație de peste 280.000 de studenți (151 de 
studenți la 1000 de locuitori – ponderea studenților în totalul populației este însă mai mică 
decât în orașe ca Cluj - 268 de studenți, Arad sau Sibiu - peste 180, Timișoara - 177). Viața 
studențească este redusă și se remarcă lipsa unor facilități adecvate acesteia; 

 Gradul  de implicare civică a tinerilor este redus, acesta fiind un comportament mai degrabă 
asociat tinerilor care provin din familii cu un venit ridicat, studenţilor care urmează sau au 
absolvit o formă de învăţământ superior sau persoanelor tinere care aparţin unei organizaţii şi-şi 
motivează acţiunile în conformitate cu o anumită ideologie; 

 Tinerii au tendinţa să socializeze mai degrabă online şi nu sunt preocupaţi să socializeze offline şi 
să dezbată în cercul de prieteni subiecte cu caracter politic sau teme în conexiune cu implicarea 
civică; 

 Tinerii asociază protestul mai degrabă cu o situaţie de risc fizic sau social decât cu o expresie a 
nemulţumirii şi dorinţei de rezolvare a nedreptăţilor sociale cauzate de slaba guvernare; 

 Lipsa activităților în cartierele din București, dedicate locuitorilor acestora.  

 

 

„Să treacă la fapte Primarii din București, să 

organizeze o serie de discuții cu ONG-uri și 

cu populația despre locuințele sociale, 

pentru a vedea mai clar care este problema, 

care sunt posibilele soluții și ce se așteaptă 

oamenii să facă primăria. Se pot  studia și 

soluțiile găsite în alte țări.” 

„Dezvoltarea puternică a întreprinderilor 

sociale, pentru a putea vorbi despre o 

includere a marginalilor în oraș” 
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Propuneri ale organizațiilor participante 

 Activități pentru tineri în cartierele din București (idei – târg de vechituri, evenimente în parcuri, 

campionate de fotbal, campionate de pescuit – Pantelimon), și alte evenimente în parcuri, 

precum: proiecții de film, trasee de biciclete, activități în care tinerii din cartiere sa fie subiecți, 

nu beneficiari, sa fie implicați în organizarea activităților; 

 Dezvoltarea sportului de masă pentru copii și tineri și accesul gratuit la educație (activități extra 

gratuite – dansuri, sport, cluburi de lectură, etc.); 

 Deschiderea curților școlilor și a sălilor de sport în weekend pentru activități pentru copii și 

tineri; 

 O nouă strategie pentru prevenirea consumului de droguri – identificarea activităților care să le 

înlocuiască pe cele de consum, propunere instituire camere de consum droguri/injectare unde 

persoanele dependente pot consuma droguri supravegheat, eliminarea seringilor pe stradă prin 

tomberoane speciale; 

 Economia socială susținută legislativ și fiscal; 

 O mai bună organizare comunitară (mobilizare autorități, cetățeni, bussiness, sector ONG – 

comunicare și găsire de soluții); 

 Primăriile să dezvolte mai multe servicii specializate pentru tineri; implicare majoră a 

autorităților locale – prevenție consum droguri, prevenire supradoze, reintegrare, educarea 

consumatorului în privința a ce amestecuri să facă (dacă nu poate renunța la droguri); 

 Asistarea celor care consumă droguri – info HIV, consultanță. 

 

  


