
REUNIUNEA PARTENERILOR 
 
Cea de-a doua reuniune transnațională a 
proiectului a fost găzduită de Arista Deka 
în Larnaca, Cipru, pe  9 noiembrie. 

Partenerii au revizuit materialul creat 
pentru "Setul de instrumente de formare 
UPRAISE" și au finalizat manualul 
"Gestionarea inițiativelor de cetățenie 
activă cu tineri coordonatori voluntari și 
tineri voluntari". De asemenea, a fost 
prezentat un plan de acțiune pentru 
"Setul de instrumente UPRAISE pentru 
campanii și petiții online". 
 
DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII ONLINE 
DE SUCCES 
 
Tinerii sunt foarte implicați în cauze 
pasionale și au  idei excelente și 

inovatoare care merită împărtășite cu 
ceilalți. Rețelele sociale sunt instrumente 
incredibile care îi pot ajuta să ajungă la un 
public mai larg, dar adesea le lipsesc 
cunoștințele și abilitățile adecvate pentru    
a-și promova proiectele și convingerile. Prin 
crearea unui set de instrumente pentru 
campanii și petiții online, proiectul UPRAISE 
va permite lucrătorilor de tineret să 
înțeleagă social media, concentrându-se pe 
cele două aspecte principale: conținut și 
aspecte tehnice. După procesul de învățare, 
lucrătorii de tineret îi vor însoți pe tineri cu 
instrumente și proceduri care îi vor ajuta să 
desfășoare campanii online de succes pe 
teme care îi afectează pe tineri și societatea 
în care trăiesc. 

PATRU BUNE PRACTICI: CAMPANII ONLINE 
UPRAISE 
Pe lângă setul de instrumente practice, 
fiecare partener va desfășura o campanie 
pe pagina de Facebook pentru UPRAISE, 
implementând practicile din setul de 
instrumente. Campaniile vor fi legate de 
subiectele pe care se concentrează 
proiectul.  
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LINK UP! 

Urmăriți pagina noastră de 
FACEBOOK pentru noutăți 
despre participarea tinerlor, 
schimbări sociale, metode 
de lucru cu tinerii și subiec-
te de interes ale proiectului. 

https://
www.facebook.com/
UpraiseEU  

Website 

www.upraise-project.eu  

  

Alătură-te discuției pe 

Twitter #UpraiseEU 
 
IDENTITATEA PROIECTULUI 

Acest proiect este co-
finanțat de  Programul  
European Erasmus+ 
 
Acțiunea Cheie: 
Cooperare pentru inovare și 
schimbu de bune practici 
 
Acțiunea: 
Parteneriate strategice.  
Domeniul: Parteneriate 
strategice pentru tineret. 
 
Obiectivul principal:  
Dezvoltarea inovării. 

PARTICIPAREA TINERILOR PENTRU SCHIMBARE SOCIALĂ 
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