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PROIECTUL CIA  

Scopul principal al proiectului nostru este de a îmbunătăți abilitățile și angajabilitatea tinerilor, cu o 
atenție specială pentru cei cu mai puține oportunități, prin crearea de Consilii Civice 
Intergeneraționale Locale. Proiectul CIA face ca relația dintre tineri și vârstnici să fie extrem de 
pozitivă, permițând pe de o parte dezvoltarea abilităților personale și profesionale bazate pe 
schimbul de cunoștințe și experiență între tineri și vârstnici prin Consiliile Civice Intergeneraționale 
Locale, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de angajare a tinerilor și a le permite accesul la 
procesul de luare a deciziilor, în special grupului de tineri care, datorită slabei pregătiri, lipsei 
experienței sau nivelului scăzut de dezvoltare a competențelor, au dificultăți mai mari de integrare 
pe piața muncii. 

CONSORTIUM OBIECTIVE 

Fundación Universitat Jaume I – Empresa 
Castellón (Spain). LEADER 

Fundacja Instytut Badan i Innowacji w 
Edukacji 

Czestochowa (Poland) 

Associação Sójovem das Saibreiras 
Ermesinde (Portugal) 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Brasov 

Brasov (Romania) 

INNETICA 
Zaragoza (Spain) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turkey) 

 Promovarea angajabilității tinerilor prin 
participarea civică locală intergenerațională. 

 Promovarea unui dialog deschis și 
participativ între tineri, vârstnici și diferitele 
instituții și parteneri la nivel local. 

 Promovarea participării active a tinerilor la 
procesul de luare a deciziilor civice prin 
consiliile intergeneraționale 

 Sprijinirea demersurilor de găsire a unui loc 
de muncă prin cooperarea activă dintre tineri 
și adulți. 

 Uitilizarea inteligenței emoționale ca mijloc de 
dezvolatare a abilităților și competențelor 
personale prin interacțiunea directă între 
tineri și vârstnici. 

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


 

Reuniunea finală a proiectului CIA a avut loc 

la Ermesinde, în Portugalia, la Biblioteca 

Municipală din Ermesinde Vila Beatriz, în 

perioada 15 - 16 septembrie 2021. 

La această întâlnire au fost prezentate 

rezultatele chestionarului pentru platforma de 

colaborare, realizată de toate țările partenere 

(Portugalia, Spania, Turcia, România și 

Polonia). De asemenea a fost prezentată 

forma finală a platformei, care permite și 

schimb de opinii, idei, bune practici între 

facilitatorii și interlocutorii CIA, și care permite 

de asemenea, stabilirea de legături de 

colaborare între lucrătorii de tineret, agenții 

de ocupare a forței de muncă, ONG-urile, 

autoritățile publice și instituțiile. 

 

În cadrul acestei întâlniri a fost organizată o 

vizită la Universitatea Seniorilor din 

Ermesinde, parte a Ágorarte, Asociația 

Culturală și Artistică din Ermesinde, care s-a 

înființat îm  23 martie 2010 și a început 

activitățile în aprilie 2010, adresate grupului 

de persoane de peste 55 de ani. Aceasta a 

abordat necesitatea de a integra un segment 

de populație care este “deconectat” prea 

devreme de sarcinile sale zilnice și pentru 

care există riscul de singurătate și izolare. 

 

Universitatea are profesori voluntari, deja 

pensionari, care desfășășoară toate 

activitățile și prezintă o ofertă curriculară largă 

cu discipline precum artele decorative, limbi 

străine, economie, impozitare, istorie, 

informatică, printre altele 

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

Principalele obiective ale acestei inițiative 

sunt combaterea singurătății și incluziunea în 

comunitate, recunoașterea și aprecierea 

competențelor participanților. 

În cadrul întâlnirii finale au fost, de 

asemenea, prezentate evenimentele de 

multiplicare organizate deja de parteneri și 

planificate cele care urmează să fie realizate . 

În plus, a fost discutat bugetul final al 

proiectului și documentația necesară pentru 

întocmirea raportului final, precum și 

diseminarea proiectului CIA. 

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


 

Și astfel s-au încheiat întâlnirile Proiectul CIA 

și începe un ciclu de dezvoltare a proiectului 

și diseminarea rezutatelor sale  către entități 

din afara parteneriatului. Vom continua să 

colaborăm între țările noastre și să ne 

extindem și asupra instituțiilor care nu au 

participat la proiect în sine, dar vor 

implementa CIA. 

 


