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PROJEKT CIA 

Głównym celem naszego Projektu jest podniesienie umiejętności i szans na zatrudnienie młodych 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, poprzez tworzenie Lokalnych 
Międzypokoleniowych Rad Obywatelskich. 
Projekt CIA sprawia, że relacje między młodymi i starszymi są niezwykle pozytywne, umożliwiając 
z rozwój umiejętności osobistych i zawodowych w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń między 
młodymi i starszymi za pośrednictwem Lokalnych Międzypokoleniowych Rad Obywatelskich, w celu 
poprawy szans na zatrudnienie młodych ludzi jednocześnie umożliwić im dostęp do obywatelskiego 
procesu decyzyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem grupy młodych ludzi, którzy ze względu na 
słabe wykształcenie, doświadczenie lub poziom rozwoju umiejętności mają większe trudności                        
z wejściem na rynek pracy. 
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➢ Promowanie szans młodych ludzi na zatrudnienie 
poprzez międzypokoleniowe lokalne uczestnictwo 
obywatelskie. 

➢  Wspieranie otwartego                           
i partycypacyjnego dialogu między młodymi 
ludźmi, osobami starszymi  i lokalnymi 
interesariuszami. 

➢ Promowanie, poprzez rady międzypokoleniowe, 
aktywnego udziału młodych ludzi  
w obywatelskim podejmowaniu decyzji. 

➢ Wspieranie działań na rzecz zatrudnienia poprzez 
aktywną współpracę młodzieży  
i dorosłych. 

➢  Wykorzystywać inteligencję emocjonalną jako 
środek do rozwijania umiejętności i kompetencji 
interpersonalnych poprzez starsze młode relacje. 

https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/
http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.fue.uji.es/
http://www.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

 

W okresie od 15 do 16 września 2021r.  

w Ermesinde w Portugalii w Bibliotece Miejskiej 

Ermesinde Vila Beatriz odbyło się spotkanie 

końcowe projektu CIA. 

Spotkanie to służyło prezentacji wyników ankiety 

na platformie internetowej, przeprowadzonej 

przez wszystkie kraje partnerskie (Portugalia, 

Hiszpania, Turcja, Rumunia i Polska), a także 

końcowej prezentacji tej samej platformy, która 

pozwala na wymianę opinii, pomysłów, dobrych 

praktyk między facylitatorami i rozmówcami CIA, 

a także umożliwia nawiązywanie współpracy 

między młodymi pracownikami, pośrednikami 

pracy, organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się zatrudnieniem i instytucjami 

publicznymi. 

 

Warsztaty zorganizowane podczas tego 

spotkania były wizytą na Uniwersytecie 

Seniorów w Ermesinde. University Senior to 

Walencja Ágorarte, Stowarzyszenia Kulturalno-

Artystycznego z siedzibą w Ermesinde, które 

rozpoczęło działalność 23 marca 2010 roku,  

a które tak naprawdę rozpoczęło działalność 

dopiero w  kwietniu,a działalność organizacji 

była skierowana do grupy osób powyżej 55 lat. 

Wynikało to z  potrzeby stworzenia użytecznych 

i skutecznych reakcji na poziomie populacji ludzi, 

która jest zbyt wcześnie odłączona od 

codziennych zadań i narażona na samotność i 

izolację. 

 

Uczelnia posiada wolontariat emerytowanych 

profesorów do prowadzenia wszelkich zajęć,  

a także prezentuje bogatą ofertę programową  

z takich dyscyplin jak: sztuki zdobnicze, języki 

obce, ekonomia, podatki, historia, informatyka. 

(https://m.facebook.com/agorarte/about).  

Głównymi celami tej inicjatywy są walka  

z samotnością i praca na rzecz integracji  

w ramach społeczności oraz docenienie  

 kompetencji odbiorców uczenia się. 

Odbyło się również to końcowe spotkanie, aby 

zaprezentować wydarzenia upowszechniające 

organizowane przez organizacje, w celu 

zaplanowania tych, które mają jeszcze zostać 

przeprowadzone, a także zaprezentować 

interesariuszy każdego z partnerów. Ponadto 

omówiono ostateczny budżet projektu  

i dokumentację końcowego raportu do 

wykonania, a także omówiono 

rozpowszechnianie Projektu CIA. 

I tak dobiegają końca spotkania dotyczące 

Projektu CIA i rozpoczyna się cykl 

opracowywania i opracowywania projektów 

marynarzy oraz ich rozpowszechniania wśród 

podmiotów spoza partnerstwa z różnymi 

krajami. Będziemy jednak nadal współpracować 

między krajami i obejmować instytucje, które nie 

brały udziału w samym projekcie, ale będą 

wdrażać swoje CIA. 
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