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O PROJEKCIE CIA  

Głównym celem naszego Projektu jest podniesienie kompetencji i przedsiębiorczości młodych 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, poprzez tworzenie Lokalnych 
Międzypokoleniowych R ad Obywatelskich. P rojekt C IA sprawia, że relacje między młodzieżą a ludźmi 
doros łymi są niezwykle pozytywne, pozwalając z drugiej s trony na rozwój kompetencji osobistych i 
zawodowych w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń między młodzieżą a seniorami poprzez 
dwie Międzypokoleniowe R ady Obywatelskie mające na celu doskonalenie młodych ludzi, 
umożliwić im lub dostęp do decyzji obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem grupy ludzi 
młodych, którzy ze względu na swoje s łabe wykształcenie, doświadczenie lub poziom 
zaawansowania kursów mają większe trudności z wejściem na rynek pracy.  
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⮚ P romocja przeds iębiorczości młodych ludzi 
poprzez lokalne, międzypokoleniowe 
uczestnictwo obywatelskie. 

⮚ Zachęcanie do otwartego i 
partycypacyjnego dialogu między młodymi 
ludźmi, młodymi ludźmi i lokalnymi 
interesariuszami. 

⮚ P romowanie, poprzez Międzypokoleniowe 
R ady, aktywny udział  młodych ludzi w 
podejmowaniu decyzji obywatelskich. 

⮚ Wspieranie działania przeds iębiorcze 
poprzez aktywną współpracę młodzieży i 
doros łych. 

⮚ Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej 
jako sposobu na rozwijanie 
współzawodnictwa interpersonalnego 
poprzez relacje między młodzieżą a 
seniorami. 

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 stycznia do kwietnia 2021 r., tak 

jak w poprzednich mies iącach projektu, w 

czas ie pandemii nie rozwijano różnych 

działań. 

K onsorcjum przystapiło do realizacji IO3, to 

jest  tworzeniem platformy współpracy 

promującą C IA. 

Wspomniana platforma współpracy w 

Internecie pozwoli na wymianę opinii,  

pomysłów, doś wiadczeń między 

facylitatorami i rozmówcami C IA.  

J ednocześnie pozwoli na nawiązanie 

współpracy między młodymi pracownikami,  

przedstawicielami przeds iębiorczości,  

organizacjami pozarządowymi zajmującymi 

s ię przeds iębiorczością, władzami i 

instytucjami publicznymi. 

Na platformie współpracy,  już 

zaprogramowanej i opracowanej, zostaną 

opublikowane produkty intelektualne i inne 

dokumenty szkoleniowe związane z naszym 

projektem.  

Wszyscy partnerzy współpracowali z 

INNE TIC A (główną organizacją tego 

intelektualnego projektu), przekazując swoje 

sugestie dotyczące wspomnianej platformy, 

interweniując w to, co związane jest z jej 

walidacją dla jej bieżącego funkcjonowania.  

W międzyczas ie odbyło s ię kilka spotkań 

online, aby zaplanować różne działania w 

ramach projektu. 

Z drugiej s trony, zajęcia szkoleniowe, które 

odbędą s ię osobiście w C astellón, na 

Univers idade de J aume I,  zaplanowano w 

dniach od 5 do 9 lipca 2021 r.  i w których  

uczestniczą przedstawiciele społeczności i 

organizacji młodzieżowych ze wszystkich 

uczestniczących krajów (Hiszpania, 

P ortugalia, R umunia, P olska i Turcja). 

W ten sposób zaczniemy realizować działania 

zaplanowane w ostatniej fazie naszego 

projektu.  

 

Mamy nadzieję, że będziemy nadal 

informować o naszym następnym biuletynie z 

wiadomościami o pandemii.  

 


