
În urma lansării online a proiectului 
UPRAISE, buletinul nostru informativ își 
propune să vă țină la curent cu evoluția și 
noutățile proiectului. Projectul UPRAISE 
este un parteneriat strategic Erasmus + în 
domeniul tineretului. În proiect vom crea 
instrumente pentru lucrătorii de tineret 
pentru a sprijini participarea tinerilor la 
schimbare socială.  
 
GRUPURI ȚINTĂ 
 
Grupul țintă direct al proiectului nostru 
este format din profesioniștii tineri, cum 
ar fi lucrătorii de tineret, formatorii de 
tineret, mentorii voluntarilor Corpului 
European de Solidaritate și alții care 
lucrează cu tineri, precum asistenții sociali 
și educatorii. 
Beneficiarii finali ai proiectului nostru sunt 
tinerii în special cei vulnerabili sau tineri 
cu oportunități reduse. 
 
TEME 
 
a. Democrație și drepturile omului 
b. Combaterea antisemitismului și anti-
islamismului 
c. Egalitatea de gen și dreptul la 
exprimarea sexualității 
d. Schimbări climatice  

Toate subiectele pe care le-am identificat 
ca fiind de interes în rândul grupurilor 
noastre țintă sunt legate de drepturile 
omului . 
 
ACTIVITĂȚI ȘI METODOLOGIE  
  
1. Studiu de cercetare: „Strategia 
Europeană de Formare și Modelul de 
Competență a Formatorilor: dimensiunea 
politică a activității formatorilor de tineret 
din Germania, Grecia, Cipru și România”. 

2. Manualul „Gestionarea inițiativelor 
legate de cetățenia activă cu tineri 
coordonatori de voluntari și tineri 
voluntari”. 

3. "UPRAISE Training toolkit” - Set de 
instrumente de instruire ce va fi folosit de 
lucrătorii de tineret pentru a crește 
participarea tinerilor cu oportunități reduse  
prin utilizarea unei metodlogii atractive și 
anume: 

a. Lego® Serious Play®  

b. Photovoice 
c. Teatrul celor oprimați – Teatru Forum 
d. Kahoot! Quiz-uri/Teste 

4. „UPRAISE Toolkit pentru campanii și 
petiții online de succes”.  
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PARTENERIAT 
 

Coordonator: GEMEINSAM LEBEN & LERNEN IN EUROPA E.V.- GERMANY 

 SOCIAL INNOVATION AND COHESION INSTITUTE (FIFTY- FIFTY)- GREECE 

 ARISTA DEKA- CYPRUS 

 CENTRUL DE VOLUNTARIAT CLUJ-NAPOCA- ROMANIA 

LINK UP! 

Urmăriți pagina noastră 
FACEBOOK pentru știri 
despre participarea 
tinerilor, schimbările 
sociale, metodele de lucru 
cu tinerii și alte subiecte de 
interes ale proiectului. 

https://www.facebook.com/

UpraiseEU  

 

Website oficial 
www.upraise-project.eu  

  

Alăturați-vă discuției 
pe Twitter #UpraiseEU 
 

IDENTITATEA PROIECTULUI  

 

Proiectul este co-finanțat 
prin Programul Uniunii 
Europene Erasmus+ 
 
Acțiunea cheie: 
Cooperarea pentru inovare 
și schimbul de bune 
practici. 
 
Acțiunea: 
Parteneriate strategice. 
Domeniul: Parteneriate 
strategice pentru tineri. 
 
Obiectiv principal: 
Dezvoltarea inovării. 

PARTICIPAREA TINERILOR PENTRU SCHIMBAREA SOCIALĂ  

http://www.gemeinsam-in-europa.de
http://www.fifty-fifty.gr
https://aristadeka.eu
http://www.centruldevoluntariat.ro
https://www.facebook.com/UpraiseEU
https://www.facebook.com/UpraiseEU
http://www.upraise-project.eu/


DESCRIEREA PROIECTULUI UPRAISE ÎN CONTEXTUL 

SOCIAL ACTUAL  

 

Una dintre problemele majore cu care se confruntă 

societățile democratice contemporane în Europa este 

neimplicarea politică a tinerilor în ceea ce privește politica 

tradițională sau apartenența organizațională. Tinerii sunt 

mai implicați în structuri, cum ar fi inițiativele informale. De 

obicei, se implică mai spontan, pentru un parcurs limitat în 

timp. De obicei, ei se așteaptă la rezultate imediate și 

mulțumiri instantanee și exprimă un suport „pasiv” prin 

intermediul rețelelor de socializare (apreciază, nu apreciază, 

comentează sau împărtășesc). Pentru partenerii din proiect, 

participarea tinerilor presupune și include votarea la 

alegerile naționale și europene și merge dincolo de 

participarea în politica tradițională.   

 

Partenerii proiectului vom stimula și determina participarea 

politică a tinerilor, după cum urmează: 

(A) orice activități legale desfășurate de cetățeni care vor 

sau au scopul de a influența, schimba sau afecta guvernul, 

politicile publice sau modul în care instituțiile sunt conduse. 

(B) o gamă variată de activități, cum ar fi implicarea în 

calitate de membru al diferitelor organizații, implicarea în  

organizații culturale sau activități culturale, semnarea 

petițiilor, inițierea sau participarea la proteste, 

contactarea politicienilor, campanii de socializare, 

implicarea online, etc.  

Prin proiectul nostru, dorim să abordăm nevoia 

lucrătorilor de tineret pentru o dezvoltare profesională 

continuă, cu accent pe competențele care să sprijine 

participarea activă a tinerilor. În plus, dorim să abordăm 

faptul că metodele tradiționale de educație și de lucru cu 

tinerii nu sunt atractive pentru tinerii moderni; în special 

cei cu oportunități reduse care se simt adesea 

inconfortabil în setările și contextele formale. 

IMPACT 

 

UPRAISE va echipa lucrătorii de tineret cu instrumente 

practice pe care să le folosească în activitatea lor. 

Lucrătorii de tineret vor sprijini participarea activă a 

tinerilor cu oportunități reduse cu scopul de a aduce 

schimbări sociale. Proiectul va consolida dimensiunea 

internațională a muncii cu tinerii pentru partenerii 

proiectului. În cele din urmă, proiectul va avea impact și 

va influența recunoașterea muncii în sectorul de tineret.  


