Tânăr în Brașov
Prezentul raport conține câteva date preliminare ale proiectului de cercetare Tânăr în
Brașov (2021-2022), realizat pentru Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Brașov, cu scopul de a identifica nevoile și opiniile tinerilor din județul Brașov din
diverse domenii. Printre aspectele urmărite sunt percepția asupra calității vieții,
timpul liber, implicarea civică, impactul pandemiei COVID-19 asupra stării de bine,
intenții antreprenoriale, educația, munca și servicii dedicate tinerilor și altele.

Cât de mult v-a afectat actuala situație legată de pandemie?, Cum credeți că un
tânăr poate avea succes, astăzi, în carieră?, Cum apreciați situația prezentă în țara
noastră în ceea ce privește accesul tinerilor la educație/la servicii medicale de
calitate?, Ce înseamnă pentru dvs. un stil de viață sănătos? - sunt doar câteva dintre
întrebările la care aproximativ 250 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani,
din județul Brașov au oferit răspunsuri.
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Datele au fost culese pentru anul 2021 iar raportul final de cercetare va fi publicat la
finalul lunii mai 2022. Realizarea proiectului Tânăr în Brașov (2021-2022) a fost
posibilă datorită colaborării dintre Facultatea de Psihologie și Științele Educației a
Universității Transilvania din Brașov, prin intermediul studenților masteranzi Simona
Toma și Alexander Tudose coordonați de conf. dr. Ana-Maria Cazan, și Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, reprezentată de Cătălina Tănase.
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să oferim o imagine clară și coerentă a
percepțiilor actuale ale tinerilor asupra domeniilor de interes cu scopul de a contribui
la crearea unor strategii care să schimbe în bine calitatea vieții tinerilor din județul
Brașov.
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Sumarul prezentării
1. Percepția asupra calității vieții
2. Impactul pandemiei COVID-19 asupra unor aspecte ale vieții
3. Auto-aprecierea abilităților/competențelor tinerilor
4. Percepția asupra sănătății proprii

5. Moduri de petrecere a timpului liber
6. Categorii de persoane cu influență asupra tinerilor
7. Nivelul de implicare în acțiuni de voluntariat
8. Caracteristicile cele mai importante ale unui loc de muncă
9. Prioritățile tinerilor în viitorul apropiat
10. Nevoile tinerilor referitoare la serviciile centrelor de tineret din județ
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Percepția asupra calității vieții
60% dintre respondenți consideră că viața lor de zi cu zi este bună.
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Impactul pandemiei COVID-19
26.1% dintre tineri consideră că activitățile culturale reprezintă domeniul în care s-au
simțit afectați în cea mai mare măsură de pandemia COVID-19.
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Auto-aprecierea abilităților/
competențelor tinerilor
70.9% dintre respondenți consideră că dispun de competențe foarte bune de
comunicare în scris în limba maternă. 22% dintre respondenți autoraportează slabe
abilități antreprenoriale.
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Percepția asupra sănătății proprii
Aproape jumătate dintre respondenți (49%) se declară mulțumiți de starea lor actuală
de sănătate.
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Moduri de petrecere a timpului
liber
71.6% dintre participanți preferă să asculte muzică zilnic iar 78% să nu participe (sau doar
rar) la activități ale unor organizații culturale.
Top 5 activități zilnice preferate de participanți
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Categorii de persoane cu influență
asupra tinerilor
La familie apelează majoritatea respondenților atunci când se confruntă cu oricare
dintre cele trei situații de viață dar mai ales când e vorba de o decizie majoră (70.1%).
Luarea unei decizii majore de viață
Găsirea unui loc de muncă/Alegerea profesiei
Alegerea studiilor/Dificultăți școlare
Familie

39.2

Nu apelez la nimeni

12.7
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Psiholog

Preot/Duhovnic/Mentor spiritual
Alte persoane/instituții
Instituții/Servicii publice

10.1
0

2.6

15.7

49.6

70.1

26.1

12.7
12.7
13.4

2.6
.7
1.9
1.9
.7
.7
1.1
4.1
1.1
0.0
1.1

5.6

9

Nivelul de implicare în acțiuni de
voluntariat
20.5% dintre respondenți declară că se vor implica cu siguranță în acest an în acțuni de
voluntariat iar în cazul a 31% există o probabilitate ridicată să facă acest lucru.
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Caracteristicile cele mai
importante ale unui loc de muncă
Ce mai importantă caracteristică a unui loc de muncă pentru 66.7% dintre respondenți
este cea legată de partea financiară.
66.7

Să fie bine plătit
50

Atmosfera de la locul de muncă să fie plăcută
42.9

Programul de lucru să fie lejer/flexibil

42.1

Să ofere oportunități de avansare în carieră
28.3

Să fie un loc de muncă sigur
Să fie în domeniul studiilor absolvite
Activitățile desfășurate la locul de muncă să fie interesante

25.7
25
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Top 5 priorități ale tinerilor
Majoritatea respondenților (59.3%) are ca principală prioritate, în viitorul apropiat,
finalizarea studiilor.
Să-mi finalizez studiile

59.3

Să-mi îmbunătățesc pregătirea

29.5

profesională

Să fiu sănătos

28

Să mă distrez, să călătoresc
Să-mi găsesc un loc de muncă /
să-mi schimb locul de muncă

27.6

24.3
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Top 5 asteptări ale tinerilor de la
centrele de tineret din județ
Majoritatea respondenților consideră că un centru de tineret ar trebui să ofere
orientare, consiliere și informare în domeniul muncii și al dezvoltării competențelor
profesionale pentru a răspunde nevoilor tinerilor.
Orientare și consiliere pentru ocuparea unui loc de

67.2

muncă

49.3

Cursuri de formare
35.1

Informare cu privire la locurile de muncă disponibile
Posibilități de petrecere a timpului liber

Cursuri de calificare, perfecționare, specializare
profesională

32.8

29.9
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Tânăr în Brașov
Proiect realizat pentru Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov în
colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității
Transilvania din Brașov.
Autorii proiectului:

Simona Toma - masterand Psihologie clinică, consiliere psihologică și
psihoterapie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Alexander Tudose - masterand Psihologie clinică, consiliere psihologică și
psihoterapie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. dr. Ana-Maria Cazan - coordonator proiect, prodecan cu activitatea
didactică și cercetarea științifică la Facultatea de Psihologie și Științele
Educației a Universității Transilvania din Brașov.
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