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PROIECTUL CIA
Scopul principal al proiectului nostru este de a îmbunătăți abilitățile și angajabilitatea tinerilor, cu o
atenție specială pentru cei cu mai puține oportunități, prin crearea de Consilii Civice
Intergeneraționale Locale. Proiectul CIA face ca relația dintre tineri și vârstnici să fie extrem de
pozitivă, permițând pe de o parte dezvoltarea abilităților personale și profesionale bazate pe
schimbul de cunoștințe și experiență între tineri și vârstnici prin Consiliile Civice Intergeneraționale
Locale, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de angajare a tinerilor și a le permite accesul la
procesul de luare a deciziilor, în special grupului de tineri care, datorită slabei pregătiri, lipsei
experienței sau nivelului scăzut de dezvoltare a competențelor, au dificultăți mai mari de integrare
pe piața muncii.
PARTENERI
Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Castellón (Spain). LEADER
Fundacja Instytut Badan i Innowacji w
Edukacji
Czestochowa (Poland)
Associação Sójovem das Saibreiras
Ermesinde (Portugal)
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret
Brasov
Brasov (Romania)
INNETICA
Zaragoza (Spain)
Tavşanlı Kaymakamlığı
Kütahya (Turkey)

OBIECTIVE
 Promovarea angajabilității tinerilor prin
participarea civică locală intergenerațională.
 Promovarea
unui
dialog
deschis
și
participativ între tineri, vârstnici și diferitele
instituții și parteneri la nivel local.
 Promovarea participării active a tinerilor la
procesul de luare a deciziilor civice prin
consiliile intergeneraționale.
 Sprijinirea demersurilor de găsire a unui loc
de muncă prin cooperarea activă dintre tineri
și adulți.
 Utilizarea inteligenței emoționale ca mijloc de
dezvoltare a abilităților și competențelor
personale prin interacțiunea directă între
tineri și vârstnici.
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ÎNTÂLNIREA INIȚIALĂ

ÎNTÂLNIRI FOLLOW-UP

În perioada 5 - 6 martie 2020, a avut

Realitatea tristă generată de pandemia

loc

globală COVID-19,

la

sediul

beneficiarului

–

la

ne-a obligat să

Universitatea Jaume I din Castellón,

amânăm întâlnirile față în față și să

întâlnirea inițială a proiectului (kick off).

organizăm mai multe întâlniri online.

Au

Nu este același lucru, dar, cel puțin, ne

participat

reprezentanții

tuturor

partenerilor și au fost discutate toate
detaliile proiectului: diferitele activități

putem întâlni pentru a discuta ce s-a
realizat până în prezent și pentru a

care urmează să fie desfășurate au

planifica activitățile viitoare.

fost

Obiectivele ultimei întâlniri follow-up au
fost:

revizuite,

responsabilitățile

prestabilite au fost distribuite, s-au
revizuit programul proiectului și primii
pași

care

trebuie

urmați

pentru

atingerea obiectivelor propuse.
A fost o întâlnire foarte productivă în
timpul

căreia

au

fost

propuse

elementele de identitate vizuală a
proiectului și un draft pentru website.

1. Prezentarea progresului proiectului
CIA.
2. Prezentarea versiunii finale a
materialului
pentru
Manualului
operațional și modulului de instruire IO1.
3. Prezentarea progresului IO2 - Ghid
practic pentru facilitatorii și interlocutorii
agenților civici intergeneraționali.
4. Prezentarea generală a primului
buletin informativ despre proiect.
5. Discuții pe probleme administrative.
6. Rezolvarea unor neclarități din
cadrul proiectului.

