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Activitățile din cadrul proiectului “emPOWERing the informal” continuă, Primăria Timișoara 

participând, împreună cu partenerii, la evaluarea obiectivelor la nivelul anului trecut și stabilirea listei de 

activități pentru acest an. Crearea unor instrumente - obiectiv al proiectului - pentru a lucra cu grupurile 

informale de tineri este ca un punct de plecare în practica europeană în domeniul tineretului a Consiliului 

European și vine în sprijinul celor care lucrează cu tinerii pentru atragerea grupurilor informale. 

Ca rezultat, proiectul va oferi un set de exemple de activități din domeniul educației informale și metode 

de intervenție socială, care pot ajuta grupurile informale să realizeze activitățile proprii în comunitate. 

De asemenea, se lucrează la un set de instrumente cu metode de educație non formală care să folosească 

celor din grupurile informale să devină cetățeni activi. De asemenea, un obiectiv important este dezvoltarea unei 

platforme online pentru grupurile informale din toate țările implicate. Nu în ultimul rând, Cercetarea despre 

grupurile informale de tineret - ajunsă la faza finalizării - oferă date și informații relevante. Iar implicarea 

directă a tinerilor - 70 de persoane din fiecare comunitate parteneră- va promova cetățenia activă, incluziunea 

socială, egalitatea în drepturi și nediscriminarea. Pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului vor 

fi organizate 11 evenimente de multiplicare și o întâlnire internațională pentru grupuri informale și una pentru 

lucrătorii din domeniul tineretului. 

Proiectul “emPOWERing the informal”, nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362, se finanţează în 

cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic în domeniul tineretului şi are o durată de 24 de luni, cu 

începere din luna aprilie 2019. 

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş are rolul de coordonator în cadrul proiectului, Municipiul 

Timişoara având rolul de partener, alături de Green European Foundation (Luxembourg), Universitat Autonoma 

de Barcelona (Spania), Cascais Capital Europeia da Juventude 2018 (Portugalia), Associación P.O.D. – 

Associación para la Participatión, Oportunidad y Desarrollo (Spania), Experimentaculo Associacao Cultural 

(Portugalia), Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungaria). 
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