
DESPRE PROIECT

Pentru copiii și tinerii care au trăit în sistemul de protec-
ție, separați de familia lor biologică, procesul de formare 
este extrem de solicitant, deoarece deseori rămân fără 
sprijin formal și fără o rețea socială funcțională. De ase-
menea, ei se confruntă cu multe alte provocări pe care le 
aduce viața independentă.

PROIECTUL YOUTH MOVING este finanțat prin progra-
mul Erasmus+ și își propune să îmbunătățească partici-
parea la viața democratică din Europa a persoanelor care 
părăsesc sistemul de protecție a copilului privind asuma-
rea 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. Scopul proiectului 
va fi atins prin două rezultate ale proiectului:

1. curriculum de ateliere care vizează încurajarea par-
ticipării tinerilor din sistemul de protecție a copilu-
lui la procesele democratice ale societății; 

2. material video pentru conștientizarea publicului cu 
privire la importanța participării tinerilor din sistemul 
de protecția a copilului la procesele democratice.

THE AIM AND ACTIVITIES OF THIS PROJECT  
are focused on:

 • strengthening the competencies of people working 
with youth from alternative care,

 • to encourage youth to actively participate in 
society, 

 • to overcome limitations and 
 • to provide opportunities for young people to 

express their opinion.

PRIMA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ

Prima întâlnire transnațională a avut loc online, în peri-
oada 6-7 decembrie 2021, găzduită de coordonatorul 
proiectului, Sirius. Toți reprezentanții partenerilor și-au 
prezentat organizațiile cu privire la sfera de influență și 
implementare, contextul organizațional, experiența an-
terioară, resursa umană de care deține și și-au exprimat 
dorința de participare activă în acest proiect. În cadrul în-
tâlnirii organizația Sirius, coordonatorul proiectului a pre-
zentat ideea principală a proiectului și contextul acestuia, 
de ce acesta are un rol important pentru grupul țintă. De 
asemenea, coordonatorul a prezentat scopurile și obiec-
tivele și rezultatele planificate ale proiectelor și activită-
țile lor respective. A fost pregătită o prezentare detaliată 
cu toți pașii necesari pentru fiecare rezultat în parte. De 
asemenea, a fost alocat timp managementului, pentru 
elaborarea planului de diseminare și a listei părților in-
teresate, ceea ce a fost explicat de partenerul DGASPC 
HR. Partenerul italian Co&So a prezentat Manualul de 
management al calității, evaluarea progresului, calității și 
realizărilor proiectului. APDES a informat participanții cu 
privire la elaborarea curriculum-ului de ateliere care vi-
zează încurajarea participării tinerilor din îngrijirea alter-
nativă la procesele democratice. Acest lucru este necesar 
pentru a face cercetări privind implicarea tinerilor și cu 
privire la bunele practici ale UE. FAMO a prezentat câ-
teva opțiuni de realizare a filmului, diferite stiluri de film 
care vor prezenta diferite povești ale tinerilor din îngriji-
rea alternativă – documentar, narațiune, animație. Acest 
film va prezenta diferite provocări cu care se confruntă 
tinerii din îngrijirea alternativă care părăsesc sistemul de 
protecție. Partenerii au decis, că evenimentul de Învăța-
re/Instruire/Predare, care va fi organizat anul viitor, este 
o mare oportunitate în care tinerii din țările partenere 
vor avea șansa de a participa la învățarea abilităților de 
advocacy prin filmare și editare. Prin această activitate, 
parteneriatul dorește să arate factorilor de decizie din 
Europa problemele tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție al copilului.

Această publicație și tot conținutul său reflectă numai punc-
tul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată 
responsabilă pentru orice utilizare făcută din informațiile 
conținute de acestea.

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

Partenerii proiectului

Sirius -  Croația 
http://centar-sirius.hr - coordinator

APDES – Portugalia 
http://apdes.pt

FAMO – Republica Cehă  
https://www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita -  România 
http://www.dgaspchr.ro/

Co&So – Italia 
http://www.coeso.org

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Croația 
http://www.udomiteljizadjecu.hr/


