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Cercetare despre grupurile informale de tineret (20.05....
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13179

Â Primaria Municipiului Timi&#537;oara, Ã®mpreuna cu partenerii, continua activita&#539;ile din cadrul
proiectului "emPOWERing the informal", reorientÃ¢ndu-se Ã®n noile condi&#539;ii.Â Astfel, s-au derulat
mai multe Ã®ntÃ¢lniri online, iar la discu&#539;iile din mediul virtual care au avut loc Ã®n luna maiÂ au
fost Ã®mparta&#537;ite efecteleÂ pandemiei COVID-19 Ã®n &#539;arile partenerilor, Ã®n
condi&#539;iile recomandarilor prin care deplasarile ar trebui mutate Ã®n 2021. De pilda, urmatoarea
reuniune din Cascais, planificata pentru septembrie 2020, va fi reprogramata, Ã®n func&#539;ie de deciziile
autorita&#539;ilor din ora&#537;ul care o va gazdui.Â Al doilea subiect major a fost legat de platforma
online pentru Grupurile informare de tineret- Ã®n versiunea beta-( http://51.15.230.246:82) , care a fost
realizata.Â Cercetarea care se realizeaza Ã®n cadrul proiectului â€œEmpowering the Informal
(2018-3-RO01-KA205-061362)â€• de catre Universitatea din Barcelona a fost cel de-al treilea subiect.
Cercetarea Ã®&#537;i propune sa releve modul Ã®n care func&#539;ioneaza grupurile informale de tineri
Ã®n spa&#539;iul european &#537;i, totodata, sa propuna masuri de sprijin pentru aceste grupuri care sa le
Ã®mbunata&#539;easca &#537;i dezvolte activitatea. Pentru a atinge aceste obiective, au fost realizate
interviuri cu reprezentan&#539;i ai unor grupuri informale din ora&#537;ele partenere, care au fost
centralizate, iar datele urmeaza sa fie interpretate. S-a estimat ca la Ã®nceputul lunii iunie va fi finalizata
versiunea preliminara. Urmatoarea Ã®ntÃ¢lnire a fost programata pentru 18 iunie 2020.
Proiectul "emPOWERing the informal", nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362, se finanteaza Ã®n
cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic Ã®n domeniul tineretului si are o durata de 24 de luni,
cu Ã®ncepere din luna aprilie 2019. FundatiaÂ JudeteanaÂ pentruÂ Tineret TimisÂ areÂ rolul deÂ
coordonatorÂ Ã®nÂ cadrul proiectului,Â MunicipiulÂ Timisoara avÃ¢nd rolul de partener,Â alaturiÂ
deÂ Green EuropeanÂ FoundationÂ (Luxembourg),Â UniversitatÂ AutonomaÂ deÂ BarcelonaÂ
(Spania),Â CascaisÂ Capital EuropeiaÂ daÂ JuventudeÂ 2018Â (Portugalia),Â AssociaciÃ³nÂ P.O.D. AssociaciÃ³nÂ paraÂ laÂ ParticipatiÃ³n, OportunidadÂ yÂ DesarrolloÂ (Spania),Â ExperimentaculoÂ
AssociacaoÂ CulturalÂ (Portugalia),Â Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungaria).
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