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PROJEKT CIA 

Głównym celem naszego Projektu jest podnoszenie kwalifikacji 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 jednej strony 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 i zapewnić 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.  

KONSORCJUM CELE 

Fundación Universitat Jaume I – Empresa 
Castellón (Hiszpania). LIDER 

Fundacja Instytut Badan i Innowacji w 
Edukacji 

Częstochowa (Polska) 

Associação Sójovem das Saibreiras 
Ermesinde (Portugalia) 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Brasov 

Brasov (Rumunia) 

INNETICA 
Zaragoza (Hiszpania) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turcja) 

 Promowanie szans młodych ludzi na 
zatrudnienie poprzez międzypokoleniowe 
uczestnictwo obywatelskie na szczeblu 
lokalnym. 

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

 Promowanie, poprzez rady 
międzypokoleniowe, aktywnego udziału 
młodych ludzi w obywatelskim procesie 
decyzyjnym. 

 Wspieranie działań związanych z 
zatrudnialnością poprzez aktywną współpracę 
młodzieży i dorosłych. 

 Wykorzystywanie inteligencje 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.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

 

 

W okresie od września do grudnia 2020 r. różne 

zaplanowane działania zostały przeprowadzone 

zgodnie z dostosowaniem  do obecnie panujacej 

sytuacji pandemicznej. 

Tym samym głównym zadaniem, jakie miało 

zostać zrealizowane w tym okresie, było 

spotkanie w Braszowie, na które nie można było 

osobiście się udać  ze względu na ograniczenia 

nałożone przez kraje walczące z COVID-19.  

Spotkanie dbyło się w trybie online, aby 

kontynuować zgodnie z planem projekt, którym 

był przegląd realizacji IO1 i IO 2. W ten sposób 

przedstawiono ostateczną wersję planu realizacji 

modułu operacyjnego i modułu szkoleniowego. 

Dokonano również przeglądu postępów                           

w realizacji dwóch praktycznych przewodników 

należących do IO 2: Praktyczny Przewodnik dla  

Facylitatorów  Międzypokoleniowych Agentów 

Obywatelskich oraz Praktycznego Przewodnika 

dla  Przedstawicieli  Międzypokoleniowych Rad 

Obywatelskich  .  

Realizacja projektu jest kontynuowana, pomimo 

rozwoju pandemii, jak i ograniczeń, czekając aby 

móc odbywać kolejne spotkania osobiście, a nie 

w drodze wideokonferencji. Spotkania online 

odbywają się systematycznie np. po opracowniu 

IO 1 i IO2, gdzie należało wypracować 

następujący produkt: interaktywną platformę,                     

o której będziemy mówić w następnym biuletynie. 

W międzyczasie partnerzy prowadzą kilka działań 

upowszechniających projekt:  dając komunikaty 

prasowe, realizujac spotkania (z uwzględnieniem 

wszystkich środków bezpieczeństwa) ... Jednym    

z najbardziej innowacyjnych działań 

upowszechniających był udział lidera projektu, 

FUE-UJI, w odbywających się #ErasmusDays za 

pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook 

16 października.  

 

Będziemy kontynuować raportowanie                         

w następnym biuletynie mając nadzieję, że będą 

to dobre wieści z realizacji projektu w czasie 

trwania pandemii. 

 

 

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę 

internetową :http://www.ciaerasmus.eu 

http://www.ciaerasmus.eu/

