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Coordonator proiect
Education and Youth Board -
Republic of Estonia

Teeviit (EU)

Despre ce este proiectul?

Teeviit este un portal de informații pentru tineri,
dezvoltat de tineri pentru tineri. Teeviit se
bazează pe sondaje și interviuri realizate cu tineri
și are un conținut adaptat la nevoile și la limba
cititorilor săi. Activitățile lui Teevit sunt organizate
de Consiliul Estonian pentru Educație și Tineret,
iar conținutul, cum ar fi webinarii, podcast-uri sau
videoclipuri scurte, este pus la dispoziție în cadrul
programului "Incluziunea tinerilor cu risc de
excluziune și îmbunătățirea capacității de
angajare a acestora", aprobat de ministrul
estonian al educației și cercetării, implementat de
Consiliul Estonian pentru Educație și Tineret și co-
finanțat de Fondul Social European.

Cum sunt tinerii implicați?

Proiectul este condus de o echipă de tineri, iar întregul conținut se
bazează pe cercetări efectuate cu tineri din Estonia. 

Conținutul include experiențe și povești personale ale tinerilor,
articole care au legătură cu nevoile identificate pentru comunitate și
chiar evenimente găzduite de comunitatea de tineri.

https://www.teeviit.ee/meist-lahemalt/


Read more about the project here and about the
different co-design sessions with youth, here!

Comanity: Transferability 
and replicability Toolkit (EU)

Cum sunt tinerii implicați?

Proiectul a pus laolaltă lucrătorii de tineret și voluntarii
participanți cu tinerii din comunitățile respective care
aveau nevoie de sprijin pentru a rezolva diferite
probleme. Proiectul utilizează Cercetarea Participativă,
subliniind importanța implicării tinerilor, beneficiarii
programului, în dezvoltarea intervențiilor animatorilor
comunitari, pentru a le face eficiente în propriile grupuri.

Despre ce este proiectul?

Comanity este un proiect
Erasmus+ care vizează
rezolvarea unor probleme reale
ale comunității prin introducerea
rolului de "animator comunitar"
și a unui cadru de dezvoltare a
abilităților și competențelor
necesare pentru a deveni un
animator comunitar. În program
au fost implicați lucrători de
tineret și voluntari care au lucrat
pentru a fi formați ca animatori
comunitari și mediatori sociali
care pot ajuta tinerii aflați la
margine să reducă decalajul
dintre ei și ceilalți actori ai
comunității.

Coordonator proiect
Arcola Research - United Kingdom

https://comanity-project.eu/consortium
https://comanity-project.eu/the-comanity-animateur-at-work-community-action-research-experiments


read more
about the

project here!

FIX - Innovation and Experiment Fund Cluj (EU)
Despre ce este proiectul?
FIX este un proiect care are ca scop susținerea ecosistemelor care ajută
comunitățile să se reconstruiască, prin sprijinirea tinerilor din Cluj-Napoca,
România, pentru a dezvolta inițiative antreprenoriale cu impact ridicat în
comunitatea lor. Programul sponsorizează tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 de
ani cu până la 50.000 de euro pentru a experimenta, testeze și să își dezvolte ideile
de afaceri.

Cum sunt tinerii implicați?
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani sunt
invitați să își împărtășească ideile inovatoare care
contribuie la satisfacerea nevoilor comunității din
Cluj-Napoca, România. Pe parcursul procesului,
aceștia sunt îndrumați pentru a-și dezvolta ideea și a
o face valoroasă pe piață, dar și pentru a-și dezvolta
propria echipă, pentru a-și dezvolta mentalitatea
antreprenorială și modul de lucru. În acest fel, ei
devin agenți ai schimbării în propriile comunități.

Coordonator proiect
The Mayor’s Office 
& Local Council of 
Cluj-Napoca, Romania

https://fixcluj.eu/


read more
about the

project here!

Rethink Urban Spaces (EU & Thailand)
Despre ce este proiectul?
Proiectul finanțat de UE între Delegația Uniunii Europene în Thailanda,
Goethe-Institut Thailanda, Fundația thailandeză pentru educație civică și
Fundația media pentru copii și tineri își propune să regândească spațiile
urbane din Thailanda pentru a crea orașe incluzive, care să permită
participarea tuturor părților interesate în chestiuni care le afectează
bunăstarea prezentă și viitoare.

Cum sunt tinerii implicați?
Prin schimburi de tineri, forumuri ale tinerilor, ateliere de incubare, mese
rotunde despre așteptările tinerilor legate de zonele în care locuiesc și un
ideathon cu scopul de a încuraja noi idei privind dezvoltarea spațiilor
urbane, tinerii se află în prima linie a acestui proiect. Obiectivul final al
proiectului este de a dezvolta mecanisme adecvate pentru ca tinerii să
participe la modelarea dezvoltării urbane și de a le permite tinerilor
thailandezi să ia o poziție activă în propunerea de politici de dezvoltare
urbană.

Coordonator
proiect
Thai Civic
Education
Foundation

https://www.goethe.de/prj/tus/en/index.html


read more
about the

project here!

Education Recovery Youth Panel (Scotland, UK)

Prin intermediul unor ateliere și discuții online, tinerii au
avut ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la multiple
aspecte, cum ar fi siguranța școlară, autoizolarea și
efectele acesteia asupra sănătății mintale, învățarea la
distanță, oportunitățile care decurg din contextul școlii la
distanță, conectarea cu prietenii și colegii, prioritățile de
învățare, precum și viziunea lor asupra viitorului învățării.

Despre ce este proiectul?
Proiectul a urmărit să le ofere tinerilor un spațiu pentru a-și exprima opiniile cu privire la redresarea
educației după perioada COVID-19. Acesta a creat un spațiu în care tinerii cu vârste cuprinse între 9 și
18 ani și-au împărtășit opiniile cu privire la experiența lor în timpul pandemiei și la așteptările lor
privind viitorul, în ceea ce privește educația.

Cum sunt tinerii implicați?

Coordonator proiect
Young Scot Enterprise Ltd.

https://static1.squarespace.com/static/5cee5bd0687a1500015b5a9f/t/628ce16c8300231cfa2cfc92/1653399920999/YS+Education+Recovery+Report+2021+Final+%281%29.pdf


Coordonator
proiect
Plan International

read more
about the

project here!

Safer Cities for Girls (Worldwide)

Tinerele sunt consultate în chestiuni legate de propria lor
siguranță, oferindu-li-se o platformă sigură pentru a discuta
despre problemele cu care se confruntă și pentru a
propune potențiale soluții la aceste probleme. Prin
colaborarea cu instituțiile sociale, familiile și comunitățile,
fetele, dar și băieții, pot deveni factori activi de schimbare.

Despre ce este proiectul?
Scopul programului este de a construi orașe sigure, responsabile și favorabile
incluziunii cu și pentru fetele cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, prin
creșterea siguranței și a accesului la spațiile publice, prin educarea băieților și
fetelor cu privire la hărțuirea sexuală, prin creșterea participării active a fetelor
la dezvoltarea urbană. În prezent, programul se desfășoară în orașe din Asia,
Europa, Africa și America Latină și își propune să fie implementat în peste 20
de orașe la nivel global în viitorul apropiat.

Cum sunt tinerii implicați?

https://plan-international.org/protection-from-violence/safer-cities-girls/


read more
about the

project here!

Y4Y Youth Force (Australia)

Programul a folosit un proces de proiectare iterativ, implicând tinerii aflați în situații de
risc, pentru a extrage informații din experiența lor de viață și pentru a construi o
platformă adaptată nevoilor lor. Prin oferirea de oportunități bazate pe sarcini și sprijin
în realizarea acestor sarcini prin intermediul unei comunități conduse de tineri,
participanții își consolidează încrederea și CV-urile și își sporesc șansele de angajare.

Despre ce este proiectul?
Y4Y Youth Force este o platformă
inovatoare de ocupare a forței de
muncă care îi ajută pe tinerii din
grupurile defavorizate să își dezvolte
competențele, motivația și
experiența pentru a-și spori
potențialul de angajare și le oferă
tinerilor aflați în situații de risc șansa
de a accesa online oportunități pe
termen scurt bazate pe sarcini.

Cum sunt tinerii implicați?

Coordonator proiect
Nous Group, Australia.

https://nousgroup.com/ca/case-studies/y4y-youth-force/


read more
about the

project here!

Co-design Studio (EU)

Programul de 40 de ore pe săptămână, cu o
durată de un semestru, îi implică pe
studenți într-o experiență de co-proiectare
pentru probleme reale, cu clienți reali și
soluții de lungă durată, abordând aspecte
legate de mobilitate, durabilitate, inovare
socială și asistență medicală. Prin metode
multiple, precum war room, ateliere de
lucru, schimburi internaționale, proiecte și
provocări reale, participanții înscriși în
program lucrează în colaborare cu experți
în design de produs, user-experience,
antreprenoriat, prototipuri timpurii și
dezvoltare organizațională pentru a crea un
produs adaptat pieței și nevoilor
utilizatorilor.

Cum sunt tinerii implicați?

Coordonator proiect
University of Applied Sciences,
Utrecht, Netherlands

Despre ce este proiectul?
Co-design Studio este un program universitar
netradițional, pe termen lung, care încurajează
tinerii să se înscrie și să lucreze alături de designeri
pentru a dezvolta soluții durabile, soluții de sănătate
care să schimbe vieți și soluții de inovare socială cu
impact asupra întregii societăți.

https://www.internationalhu.com/exchange-programmes/co-design-studio


read more
about the

project here!

Youth Environmental Service (UK)

Prin oferirea accesului tinerilor la locuri de muncă reale legate de mediu, scopul
este de a-i transforma pe tineri în agenți ai schimbării. Facilitarea experienței
practice în cadrul organizațiilor ecologice, educarea tinerilor cu privire la astfel de
inițiative și la problemele pe care acestea încearcă să le rezolve reprezintă o cale
de a stârni interesul noii generații pentru dezvoltarea inițiativelor comunitare
pentru mediu și de a înțelege direct cum poate contribui lupta împotriva crizei
climatice prin propria lor implicare.

Despre ce este proiectul?
Serviciul de mediu pentru tineret permite unei serii de organizații de mediu
diferite, axate pe natură, să creeze oportunități de muncă remunerată de un an
pentru tineri. Acest lucru se realizează prin crearea unui cadru în jurul căruia
angajatorii ar putea crea cu încredere plasamente profesionale de succes pentru
tinerii cu experiență limitată în lumea reală și le oferă acestora șansa de a
experimenta diferite roluri în cadrul organizației, în sectorul mediului.

Cum sunt tinerii implicați?

Coordonator proiect
Youth
Environmental
Service, UK

https://youthenvironmentalservice.co.uk/codesign


read more
about the

project here!

Imagine If… (EU)

Prin discuții de grup, postere conceptuale, lucru în grup și dezbateri, tinerii
participanți la sesiuni au fost încurajați să își exprime ideile, temerile și
preocupările legate de modul în care adulții din jurul lor creează un mediu
sigur pentru ca ei să facă alegeri profesionale.

Despre ce este proiectul?

Imagine if…este propria noastră abordare în a face co-creare cu tinerii. 
 Programul a însemnat o serie de întâlniri cu tinerii, pe care EvoCariera,
Stowarzyszenie EDUQ și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca  le-au condus în
Romania și Poland, cu scopul de a investiga nevoile și dorințele tinerilor în
ceea ce privește orientarea profesională. Tinerii, de la elevi de liceu, studenți
și chiar consilieri școlari, au fost invitați să contribuie cu propria viziune
asupra sistemelor și mecanismelor de sprijin care ar trebui puse în aplicare
pentru ca ei să simtă că fac alegerile corecte pentru viața lor profesională.

Cum sunt tinerii implicați?

Coordonator proiect
EvoCariera
Association,
Romania.

https://evocariera.ro/





