Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Brașov

INVITAȚIE
DJST Brașov este partener în proiectul CIA – Civic Intergenerational Agents (Erasmus+ 2019-2ES02-KA205-013840) care se desfășoară în perioada 2020-2021.
Avem plăcerea să vă invităm la Evenimentul de Multiplicare a Proiectului CIA care va avea loc
la Casa Sfatului Brașov, marți 28 septembrie de la orele 11.30.
Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți abilitățile și angajabilitatea tinerilor, cu o
atenție specială pentru cei cu mai puține oportunități, prin crearea de Consilii Civice
Intergeneraționale Locale.
Proiectul CIA face ca relația dintre tineri și adulți / seniori să fie extrem de pozitivă, permițând
pe de o parte dezvoltarea abilităților personale și profesionale bazate pe schimbul de cunoștințe
și experiență între tineri și adulți / seniori. Obiectivele proiectului vizează promovarea unui
dialog deschis și participativ între tineri, adulți / seniori și diferitele instituții și parteneri la nivel
local, promovarea participării active a tinerilor la procesul de luare a deciziilor civice prin
consiliile intergeneraționale, sprijinirea demersurilor de găsire a unui loc de muncă prin
cooperarea activă dintre tineri și adulți, utilizarea inteligenței emoționale ca mijloc de
dezvolatare a abilităților și competențelor personale prin interacțiunea directă între tineri și
adulți/ seniori.
Proiectul „Civic Intergenerational Agents” este inițiat de Fundación Universitat Jaume I-Empresa
(FUE-UJI) din Spania, în parteneriat cu Asociación de Innovación Emprendimiento y Tecnologías
de la Información y la Comunicación INNETICA (Spania), Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Brașov, Associação Sójovem das Saibreiras (Portugalia), Tavsanli Kaymakamligi (Turcia),
Fundacja Instytut Badan i Innowacji w Edukacji (Polonia).
Atașăm agenda evenimentului.
Vă rugăm să confirmați participarea până luni, 27 septembrie, orele 10.00.
Persoană de contact: Cătălina Tănase, telefon 0722649614, email: catalina.tanase@gmail.com
Vă mulțumim pentru colaborare și vă așteptăm!
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