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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.
CONSORTIUM
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.
 Uitilizarea inteligenței emoționale ca mijloc de
dezvolatare a abilităților și competențelor
personale prin interacțiunea directă între
tineri și vârstnici.

În perioada cuprinsă între septembrie și

Între timp, partenerii desfășoară mai multe

decembrie 2020, diferitele activități planificate

activități de diseminare: comunicate de presă,

au fost adaptate în funcție de situația actuală

întâlniri (cu toate măsurile de securitate) ...

de pandemie.

Una dintre cele mai inovatoare activități de

Astfel, principala etapă care urma să aibă loc

diseminare

în această perioadă era întâlnirea de proiect

proiectului, FUE-UJI, la #ErasmusDays care

de la Brașov, care nu a putut avea loc din

a

fost

participarea

liderului

a avut loc prin rețeaua socială Facebook pe
16 octombrie.

cauza restricțiilor de călătorie impuse.
Întâlnirea a avut loc online pentru a continua
activitățile conform planificării – revizuirea
rezultatelor intelectuale 1 și 2. Astfel, a fost
prezentată versiunea finală a Manualului
Operațional și a Modulului de Instruire. De
asemenea, a fost revizuit progresul pentru
cele două ghiduri practice care aparțin celui
de-al doilea rezultat intelectual: Ghidul practic
pentru facilitatorii CIA și Ghidul practic pentru
interlocutorii CIA.
Proiectul continuă și sperăm că evoluția
pandemiei și a restricțiilor ne vor putea
permite

ca

următoarele

întâlniri

să

se

desfășoare față în față, în persoană și nu prin

Vom

continua

cu

noutăți
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Newsletter, sperăm cu vești bune legate de
pandemie.

videoconferințe; Întâlnirile de follow up sunt
organizate periodic on line. După rezultatele
intelectuale 1 și 2, este dezvoltat următorul
produs: platforma interactivă, despre care
vom vorbi în următoarea Buletin informativ.
Pentru mai multe informații vă invităm să
vizitați http://www.ciaerasmus.eu

