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Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu partenerii, continuă activitățile din cadrul proiectului 

"emPOWERing the informal", reorientându-se în noile condiții. Astfel, s-au derulat mai multe întâlniri online, 

iar la discuțiile din mediul virtual care au avut loc în luna mai au fost împărtășite efectele pandemiei COVID-19 

în țările partenerilor, în condițiile recomandărilor prin care deplasările ar trebui mutate în 2021. De pildă, 

următoarea reuniune din Cascais, planificată pentru septembrie 2020, va fi reprogramată, în funcție de deciziile 

autorităților din orașul care o va găzdui. Al doilea subiect major a fost legat de platforma online pentru 

Grupurile informare de tineret - în versiunea beta - (http://51.15.230.246:82), care a fost realizată. Cercetarea 

care se realizează în cadrul proiectului “Empowering the Informal (2018-3-RO01-KA205-061362)” de către 

Universitatea din Barcelona a fost cel de-al treilea subiect. Cercetarea își propune să releve modul în care 

funcționează grupurile informale de tineri în spațiul european și, totodată, să propună măsuri de sprijin pentru 

aceste grupuri care să le îmbunătățească și dezvolte activitatea. Pentru a atinge aceste obiective, au fost realizate 

interviuri cu reprezentanți ai unor grupuri informale din orașele partenere, care au fost centralizate, iar datele 

urmează să fie interpretate. S-a estimat că la începutul lunii iunie va fi finalizată versiunea preliminară. 

Următoarea întâlnire a fost programată pentru 18 iunie 2020. 

 

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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