Reţeaua pentru schimbul de experienţă dintre tineri în domeniul politic
Apel de finanţare .
Tineri în acţiune. Departamentul Muncă şi Afaceri Sociale
Buget :
50.000 €

Obiectiv general.
•

Promovarea conceptului de cetăţenie tânără printr-o propunere ce
cuprinde performanţa civică integrală şi participarea politică.

Obiective specifice.
□ Conştientizarea tinerilor din domeniul politic privind avantajele generate
de intercomunicare şi posibilele beneficii care contribuie la dezvoltarea
funcţiilor sale ca reprezentanţi politici.
□ Încurajează interesul participării tinerilor în cadrul politicii astfel încât
creşte nivelul încrederii în organizaţii şi în rolul din cadrul acestora.
□ Să ofere un sprijin adecvat pentru comunicare tinerilor politicieni care îşi
exprimă interesul pentru schimbul de experienţă în întreaga Europă.
□ Folosirea ITC ca modalitate de implementare a mecanismelor necesare
care sprijină investiţiile în reţeaua menţionată, deoarece sunt tineri din
diferite ţări, iar ITC garantează posibilitatea schimbului de experienţă
eficient, rapid şi accesibil.
□ Stimularea cooperării între tinerii politicieni consolidând mecanismele
cooperării interculturale.
□ Crearea de canale de participare între tinerii consilieri şi asocierea
tinerilor, nu grupuri formale şi nici tinerii asociaţi.
□ Elaborarea
comunicarea

metodologiilor
dintre

şi

tineri,

conţinutului
considerând

tehnologic
sexul

adaptate

la

persoanelor,

şi

accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi.
□ Încurajarea noilor instrumente de comunicare în implementarea reţelei

iniţiale. (flexibilitate în ceea ce priveşte proiectarea).
□ Participarea în prezent a tinerilor în politică, elaborarea unui manual de
bune practici, instrumentele posibile care pot fi folosite direct în politicile
locale, regionale, naţionale şi europene.

Beneficiarii:
-

Pentru crearea unui manual de bune practici şi implementarea
reţelei: tinerii politicieni (18-30) care deţin funcţii de primar,
consilier sau alte funcţii similare la nivel municipal, regional sau
european, şi de asemenea asociaţii ale tinerilor.

-

Privind modificările aduse manualului şi publicaţiile şi de
asemenea platforma: Asociaţia tinerilor din Extremadura şi
regiunile partenere, Instituţii de Sudii Acreditate şi alte organisme
similare ale tinerilor (biblioteci, cămine de cultură etc.).

Acţiuni:
•

Înfiinţarea unei reţele de colaborare şi a unui forum, prin crearea unei
platforme virtuale şi prin intermediul unui plan de conştientizare.

•

Elaborarea platformei şi a conţinutului care vor fi parte din Reţea, prioritar
fiind includerea unui spaţiu specific comparativ pentru funcţiile necesare
fiecărui profil politic în fiecare dintre ţările implicate.

•

Planul de cheltuieli, planul reţelei pentru achiziţia acesteia. Prezentarea
reţelei în regiunile autonome Extremadura grupurilor politice, asociaţiilor
de tineret şi grupurilor informale de tineri.

•

În ceea ce priveşte elaborarea, publicarea şi diseminarea unui manual de
bune practici şi a instumentelor privind participarea politică, civică şi
social – civică:
-

Elaborarea uneui dinamici privind participarea pentru propuneri de
bună practică privind participarea tinerilor din trei puncte de vedere:
participarea politică, întâlniri ale tinerilor şi tinerii tehnicieni.

-

Apel adresat grupurilor de lucru în cadrul asociaţilor municipalităţilor
Regiunilor Autonome Extremadura cât şi regiunilor ţărilor asociate
care iau parte în proiect, membrii participanţi din cele 3 sectoare
menţionate.

-

Redactarea propunerilor şi a unui manual de bune practici care
conţine:
o Situaţia participării juvenile, atât în domeniul politic cât şi cel al
asociaţiilor din cadrul ţărilor participante în proiect.
o Rolul administrativ (locul, la nivel judeţean şi regional) în
promovarea participării juvenile şi implicarea politică.
o Un model eficient de participare: tinerii consilieri
o

Experienţele paticipării juvenile (de la nivel local la cel
internaţional).

-

Publicarea manualului şi diseminarea:
o Paticipanţilor la Conferinţa Cetăţeniei Tinerilor,
o Tinerilor consilieri,
o Asociaţiilor municipale,
o Asociaţiilor tinerilor,
o Organismelor implicate în dezvoltarea juvenilă (de la nivel local
până la cel internaţional).

•

Diseminarea, sintetizarea şi analiza rezultatelor în cadul unei Conferinţe
generale privind justificarea şi descrierea acţiunilor realizate şi activităţilor
necesare pentru continuitate şi dezvoltarea ulterioară de propuneri de
proiecte.

