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Care este scopul YOAC? 
      La baza proiectului este experiența partenerului principal în 
a organiza o Școală de Vară Socială - șapte zile de școală și 
situații comune de învățare pentru tineri despre probleme politice 
– urmată de o calătorie cu caravana în locuri relevante pentru 
subiectele dezbătute. O asemenea experiență, integrată cu 
metodologii și activități din alte organizații locale, este urmată de 
o suită de inițiative care au ca scop stabilirea unui dialog între 
tinerii participanți și autoritățile publice locale. Sunt organizate 
mese rotunde cu factorii de decizie politică din fiecare țară cu 
scopul precis de a stabili înțelegeri locale pentru a-i ancora în 
politică pe tinerii participanți. Tot aici, este conceput și un 
Manifest Internațional, rezumând recomandările care reies din 
fiecare țară. De asemenea, în fiecare din țările implicate în 
proiect, vor fi organizate seminare și evenimente pentru a implica 
tinerii în mod activ, la care vor lua parte și factorii de decizie 
politică și comunitatea locală. Proiectul va fi susținut în mod 
constant de către ziarele și blogurile naționale și internaționale, 
pentru a ține la curent participanții și pentru a sublinia 
dimnesiunea europeană a implicării lor civice. Beneficiarii 
proiectului sunt, în mare parte, tineri cu vârste cuprinse între 18 
și 29 de ani cu sau fără mai puține oportunități, organizații locale 
și ONG-uri, precum și decidenții europeni. 

 
YOAC in 

highlights 

 

YOAC izvorăște din 
conștientizarea că participarea 
politică și implicarea personală vin 
din emoțiile puternice care, la 
rândul lor, vin din experiențe reale. 

Pornind de la practicile de succes 
deja existente la nivel local, 
proiectul își dorește să încurajeze 
participarea politică prin 
dezvoltarea și testarea unui nou 
model experimental de 
practicipare politică și socială, în 
timp ce îmbunătățesc conexiunea 
între organizațiile non-
guvernamnetale la nivel european. 

De asemenea, își propune să 
stabilească o conexiune concretă 
între tineri și cei cu putere de 
decizie la nivel local și european în 
țările participante: Italia, Croația, 
Spania, Lituania și România. 

 

Obiective 

1. Promovarea experienței implicării în contexte politice și 

participare social 

2. Îmbunătățirea conexiunilor și schimbul de experiență 

între organizațiile locale non-guvernamentale la nivel 

european. 

3. Stabilirea unei conexiuni între tineri și cei cu putere de 

decizie la nivel local și european. 

 

  



 

Rezultate așteptate 

1. Produsele vor fi realizate de către partenerii 
de proiect (în mod notabil, toate produsele 
digitale și online vor fi realizate de către 
organizația IKIGAI – care are mulți ani de 
experiență în dezvoltarea de platforme, module 
și cursuri online) și tinerii care sunt implicați în 
SYW. 

2. Vor avea loc 3 întâlniri față-în-față între 
parteneri, iar cea de-a patra va fi online. 
Participarea va fi limitată la un reprezentant per 
organizație (cu excepția partenerilor 
organizatori care vor participa cu mai mult de o 
persoană din echipă dacă este necesar și a 
aplicantului care va trimite 2 membri din echipă 
la fiecare întâlnire). Conferințele Skype și 
schimbul de materiale pe Dropbox vor asigura 
un contact constant între parteneri. 

 

 

3. Toate costurile sunt strict legate de 
implementarea activității și realizarea 
pachetelor de lucru și sunt în relație direct 
proporțională cu veniturile și costurile din 
fiecare țară. 

4. Costurile cu hrana necesară 
participanților la activități sunt în linie cu 
ideea de sustenabilitate, iar cazările sunt 
alese pe principiul cel mai bun raport 
calitate-preț. 

 

 



 

Întâlnirea inițială 
YOAC 

Din cauza restricțiilor Covid-19, prima întânire a avut loc 
online, pe data de16 februarie. Începutul a constat în 
prezentarea proiectului, precum și a planului de 
dezvoltare a proiectului. Partenerii au discutat despre 
cum vor arăta viitoarele proiecte și activități, precum și 
cum va fi împărțită munca între fiecare dintre aceștia. 

 

Parteneri de proiect Ce urmează? 

Association SULLE ORME (IT),  

Instituto IKIGAI (ES),  

MANO EUROPA (LT),  

Save the Children Romania – SCR (RO),  

BREZA Association (HR) 

Municipality of Soave (IT) 

Echipa de proiect a început să lucreze la selecția 
participanților și la planificarea următoarei întâlniri 
transnaționale care va avea loc în Italia. 
De asemenea, selecția echipei de evaluare și 
monitorizare a progresului este în curs de realizare. 
Echipa de monitorizare se ocupă și de realizarea și 
implementarea unei platforme online. 
 

CUM SĂ FIȚI LA CURENT? 

Abonați-vă la pagina noastră de Facebook: Youth on a 
caravan | Facebook 
 
Abonați-vă la canalul nostru Instagram: YOAC Project 
| Instagram 
 
Ne puteți căuta pe website-ul: Home English – yoac-
erasmus.eu 

 
 
 

https://www.facebook.com/YOAC-Youth-on-a-caravan-102953252353052/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/yoac.project/?hl=en
http://www.yoac-erasmus.eu/
http://www.yoac-erasmus.eu/

