
Youth moving este realizat în parteneriat  
cu următoarele instituții:

Sirius – Croația  
www.centar-sirius.hr – coordonator

APDES – Portugalia   
www.apdes.pt

FAMO – Republica Cehă  
www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita – România     
www.dgaspchr.ro

Co&So – Italia   
www.coeso.org

Forum za kvalitetno  
udomiteljstvo djece – Croatia  
www.udomiteljizadjecu.hr

Scopul și activitățile acestui proiect sunt 
concentrate pe:
yy consolidarea competențelor persoanelor care 
lucrează cu tinerii din sistemul de protecție a 
copilului;
yy a încuraja tinerii să participe activ în viața 
societății; 
yy a-și depăși limitele;
yy a oferi tinerilor oportunități de a-și exprima 
opinia.

În cadrul proiectului Youth moving vor fi 
dezvoltate următoarele produse:
yy curriculum de ateliere care vizează încurajarea 
participării tinerilor din sistemul de protecție a co-
pilului la procesele democratice ale societății; 

yy material video pentru conștientizarea publicu-
lui cu privire la importanța participării tinerilor 
din sistemul de protecția a copilului la procesele 
democratice. Tinerii din sistem vor fi implicați în 
producția de materiale video care trimit mesaje lu-
crătorilor de tineret și factorilor de decizie politică 
despre nevoile tinerilor din sistemul de protecție a 
copilului și poziția lor în procesele democratice din 
societate.

Scopul proiectului Youth moving:
își propune să îmbunătățească participarea la viața de-
mocratică din Europa a persoanelor care părăsesc siste-
mul de protecție a copilului privind asumarea cetățeniei 
active, abordând în special modul în care se conectează 
cu părțile interesate din domeniul îngrijirii alternative, 
modul în care își exprimă punctul de vedere și modul în 
care își fac auzite opiniile. 

De ce?
Pentru copiii și tinerii care au trăit în sistemul de pro-
tecție, separați de familia lor biologică, procesul de 
formare este extrem de solicitant, deoarece deseori 
rămân fără sprijin formal și fără o rețea socială funcți-
onală. De asemenea, ei se confruntă cu multe alte pro-
vocări pe care le aduce viața independentă.

Politicile și intervențiile pot crește (dar și limita) opor-
tunitățile tinerilor care ies din sistemul de protecție a 
copilului de a-și maximiza potențialul și de a se asigu-
ra că ei înșiși sunt implicați în modelarea serviciilor de 
care au nevoie și pe care le primesc.

 Este important să atragem atenția cetățenilor, dar 
mai ales a factorilor de decizie asupra sprijinului supli-
mentar de care au nevoie tinerii aflați în îngrijirea sis-
temului de protecție pentru a-și putea forma o opinie 
și pentru a avea posibilitatea de a-și satisface nevoile 
în toate domeniile vieții democratice din comunitate. 

Acest proiect este cofinanțat de  
Programul UE Erasmus+ număr proiect  
2021-1-HR01-KA220-YOU-000028821.

Această publicație reflectă doar punctul de 
vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi 
făcută a informațiilor conținute de acestea.

Pentru mai multe informații despre proiect, vizitați 
pagina web http://youthmoving.eu sau pagina de 
Facebook „Youth moving”.

Tineretul în acţiune


