
După începerea online a proiectului 
„UPRAISE”, buletinul nostru informativ vă 
va ține la curent cu evoluțiile și noutățile 
proiectului. Proiectul UPRAISE este un 
parteneriat strategic Erasmus+ în 
domeniul tineret. Sunt dezvoltate 
instrumente pentru lucrătorii de tineret 
pentru a sprijini participarea tinerilor la 
schimbările sociale. 
 
GRUPURILE ȚINTĂ 
Grupul țintă direct al proiectului nostru 
sunt lucrătorii de tineret, educatorii, 
formatorii, mentorii în cadrul programului 
Corpul European de Solidaritate și alte 
categorii profesionale care lucrează direct 
cu tineri, cum ar fi asistenții sociali și 
cadrele didactice. Beneficiarii finali ai 
proiectului sunt tinerii, cu accent pe cei 
care provin din medii defavorizate. 
 
TEMELE PROIECTULUI 
a. Democrația și drepturile omului 
b. Combaterea anti-semitismului și anti-
islamismul 
c. Egalitatea de gen și dreptul la 
sexualitate 
d. Schimbările climatice 
Dintre toate aceste subiecte legate de 
drepturile omului, am constatat că 
acestea interesează grupul nostru țintă. 

ACTIVITĂȚI ȘI METODOLOGIE 
  
1. Studiu de cercetare: „Strategia 
europeană de formare și modelul de 
competență a formatorului: dimensiunea 
politică a muncii lucrătorilor de tineret în 
Germania, Grecia, Cipru și România” 
 
2. Manual: „Managementul inițiativelor de 
cetățenie activă cu coordonatori de 
voluntari tineri și tineri voluntari” 
 
3. Setul de instrumente de formare Upraise 
pentru profesioniștii din domeniul 
educației, pentru a folosi metode atractive 
pentru tinerii dezavantajați pentru a-și 
promova rezoluția 
a. Lego Serious Play 
b. Photo Voice 
c. Teatrul Opresaților  
d. Quiz-uri Kahoot! 
  
4. Setul de instrumente Upraise pentru 
campanii și petiții online de succes. 
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CONECTEAZĂ-TE CU NOI! 

Urmărește PAGINA noastră 

de FACEBOOK și află știri 

despre participarea tinerilor, 

schimbarea socială, metodele 

de lucru pentru tineret și alte 

subiecte relevante pentru 

proiect. 

https://www.facebook.com/

UpraiseEU  

Site-ul web oficial 
www.upraise-project.eu  

  

Alăturați-vă conversației 
pe Twitter folosind 
hashtag-ul #UpraiseEU 
 
Despre proiect 

Proiectul este co-finanțat 
de programul Erasmus+ al 
Uniunii Europene. 
 
Acțiunea cheie: 
Parteneriate strategice. 
Domeniu: Parteneriate 
strategice în domeniul 
tineret 
 
Scopul principal: 
dezvoltarea inovării 

TINERII SUNT IMPLICAȚI ÎN SCHIMBĂREA SOCIETĂȚII 

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/


În proiectul nostru Erasmus+ „Upraise: Participarea 
tinerilor pentru schimbare socială” am făcut progrese 
semnificative în ciuda restricțiilor impuse de pandemia 
de coronavirus: În ultimele câteva luni, partenerii din 
Cipru, Germania, Grecia și România s-au implicat în 
dezvoltarea produselor intelectuale. Până acum au fost 
finalizate 3 din 4 produse, care vor fi prezentate oficial în 
lunile următoare. Acestea includ: 

1. Un studiu de cercetare „Strategia europeană de 
formare și modelul de competențe pentru formatori: 
dimensiunea politică a muncii lucrătorilor de tineret, 
formatorilor și profesorilor în Germania, Grecia, Cipru și 
România” 

2. Un manual privind gestionarea inițiativelor de 
cetățenie activă cu tineri coordonatori de voluntari și 
tineri voluntari, care explică modul în care funcționează 
implementarea „Inițiativei cetățenilor europeni a Uniunii 
Europene” și modul în care organizatorii pot implica 
voluntarii în implementarea acesteia. 

3. Setul de instrumente de formare Upraise. Aceata 
include patru metode inovatoare bazate pe 
educație non-formală (Lego Serious Play, 
Photo Voice, Theatre of the Opressed și 
Quizzes) pe care lucrătorii de tineret și 
lucrătorii de tineret le pot folosi pentru a 
implica și tinerii și îi pot motiva să se ocupe 
activ de aspecte importante din punct de 
vedere social, cum ar fi anti-semitismul și 
anti– islamismul, schimbările climatice, 
democrația și drepturile omului, egalitatea 
de gen și drepturile sexuale. 

În iulie 2021 au existat 2 oportunități 
pentru ca partenerii de proiect să se 
întâlnească și să lucreze împreună pentru a 
dezvolta și testa rezultatele. Mai întâi, pe 
26 iulie, a avut loc prima întâlnire fizică 
transnațională a proiectului organizată de Centrul de 
Voluntariat Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei. A fost o 
oportunitate bună pentru parteneri de a se cunoaște mai 
bine și de a discuta problemele relevante. Pe ordinea de 
zi au fost monitorizarea celui de-al doilea și al treilea 
prddus intelectuale, discuții privind managementul 
proiectului, planificarea activităților de diseminare a 
rezultatelor proiectului și pregătirile pentru viitoarea 
activitate de formare transnațională. 

De asemenea, în perioada 27-30 iulie, în regiunea Sălaj, 
departe de agitația orașului, a fost organizată activitatea 
de învățare, predare și formare a proiectului Upraise: 
Service Training for Youth Workers. Timp de trei zile, 11 
participanți reprezentând organizațiile partenere de 

proiect s-au adunat pentru a explora metodele 
dezvoltate în cadrul proiectului, a împărtăși impresii și a 
culege feedback. Abordarea a fost una fără precedent 
pentru parteneri, deoarece fiecare participant a avut 
ocazia să fie atât participant, cât și trainer. Fiecare 
reprezentant de țară a fost împuternicit să-și 
împărtășească experiența cu colegii cu privire la metoda 
de care este responsabilă organizația lor, pe baza unuia 
dintre subiectele proiectului. Feedback-ul colectat a fost 
stocat și implementat în urma cursului.  

În următoarele luni, partenerii de proiect vor finaliza 
rezultatele al 2-lea și al 3-lea ale proiectului și se vor 
întâlni în noiembrie în Cipru pentru o altă întâlnire 
transnațională pentru a discuta a patra (orientări pentru 
campaniile online), precum și pentru a planifica viitoare 
evenimente multiplicatoare și activități de diseminare, 
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