O Youth moving tem como principal objetivo:
Reforçar a participação de jovens em autonomia na vida
democrática na Europa, através do seu empoderamento
enquanto cidadãos ativos, abordando a forma de se relacionarem, expressarem os seus pontos de vista e serem
ouvidos pelos principais atores chave nesta área.

Porquê?
Para crianças e jovens com experiência em acolhimento,
a institucionalização pode tornar o processo de desenvolvimento particularmente exigente devido, nomeadamente, à falta de apoio formal, à ausência de uma rede
social funcional bem como aos muitos outros desafios
que a vida independente traz.
As políticas e intervenções podem aumentar (mas também limitar) as oportunidades dos jovens com experiência em acolhimento em maximizarem o seu potencial e
assegurar que eles próprios estão envolvidos no modo
com os serviços dos quais necessitam e beneficiam são
formulados.
 É necessário sensibilizar a sociedade civil, mas especialmente os decisores políticos para a importância de
capacitar os jovens com experiência em acolhimento
tendo em vista a expressão da sua opinião, e para criar
oportunidades de atender às suas necessidades em todas as esferas da vida democrática na comunidade.

O objetivo e atividades deste projeto
focam em:
yy
Reforçar as competências dos profissionais
que trabalham com jovens em situação de
acolhimento;
yy
Encorajar os jovens a participarem ativamente
na sociedade;
yy
Ultrapassar limitações e …
yy
…Criar oportunidades para os jovens
expressarem a sua opinião.

Principais produtos do projeto
Youth moving:
O Youth moving é um projeto realizado por:
Sirius – Croácia
www.centar-sirius.hr – coordonator
APDES – Portugal
www.apdes.pt
FAMO – República Checa
www.filmovka.cz
DGASPC Harghita – Roménia
www.dgaspchr.ro
Co&So – Itália
www.coeso.org
Forum za kvalitetno
udomiteljstvo djece – Croácia
www.udomiteljizadjecu.hr
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Erasmus + da Comissão Europeia com o código
n. 2021-1-HR01-KA220-YOU-000028821
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autor, e a Comissão Europeia não pode ser
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Facebook “Youth Moving”

yy
programa para workshops cujo objetivo será encorajar a participação de jovens em situação de
acolhimento nos processos democráticos da sociedade;
yy
vídeo para sensibilizar o público em geral para
a importância da participação dos jovens com
experiência em acolhimento nos processos democráticos. Estes jovens estarão envolvidos na
produção do vídeo que também procurará sensibilizar os profissionais e principais decisores políticos nesta área quanto às necessidades destes
jovens e quanto à sua posição dos processos democráticos na sociedade.

