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Bun venit la primul buletin informativ privind proiectul de dezvoltare
locală condusă de tineri (YLLD).

Acest proiect de cercetare și formare își propune să sporească incluziunea
tinerilor în dezvoltarea locală condusă de comunitate în întreaga Uniune
Europeană. Proiectul se desfășoară din ianuarie 2022 până în iunie 2024, iar
rezultatele vor fi utilizate pentru a crea recomandări pentru politicile viitoare
privind comunitatea europeană și sectorul de voluntariat. YLLD este o
colaborare între patru parteneri transnaționali ca parte a unui proiect
Erasmus plus finanțat de Uniunea Europeană (grant nr. 2021 IE01-KA220-YOU
000028770).

Întâlnirea privind lansarea proiectului a
avut loc online, în Ianuarie 2022.

 
În primăvară, echipa de proiect a realizat

cercetări transnaționale privind percepțiile,
blocajele și abilitățile viitoare necesare în
rândul comunității și al organizațiilor de
voluntariat pentru a ajuta la creșterea

incluziunii tinerilor în dezvoltarea
comunității.



Vol. 01234Asociația GAL Napoca Porolissum
este un parteneriat public-privat și
funcționează ca un ONG în
România. Teritoriul GAL Napoca
Porolissum cuprinde 13 comune și 1
oraș. Toate UAT-urile sunt situate în
partea de vest a județului Cluj, în
principal pe teritoriul Munților
Apuseni. Scopul principal al
asociației este de a îmbunătăți și
dezvolta teritoriul și comunitatea sa
printr-o abordare de jos în sus.
Accentul legat de Strategia de
Dezvoltare Locală se bazează pe
nevoile comunității locale, susțin și
implementează proiecte cu
finanțare preponderent europeană
prin Programul LEADER. Obiectivul
principal al organizației este
dezvoltarea mediului rural.

Faceți cunoștință cu
partenerii noștri

Asociația Rightchallenge este un ONG
portughez care își propune să
promoveze educația ca mijloc de
incluziune socială. Ei caută să
pregătească oamenii să intervină și
să participe în toate dimensiunile
societății, cum ar fi familia, munca,
comunitatea și timpul liber, prin șanse
egale și principii de dezvoltare
durabilă, promovând cetățenia activă,
democratică și responsabilă a
cetățenilor portughezi. Activitățile
Rightchallenge sunt menite să asigure
accesul la educație non-formală de
calitate, promovând în același timp
valorificarea capitalului uman și
generarea de valoare în organizații
prin furnizarea de servicii integrate de
formare și colaborarea cu factorii de
decizie și părțile interesate relevanți în
aceste domenii.

Ballyhoura Development CLG este partenerul
irlandez și este o companie de dezvoltare locală
condusă de comunitate și o organizație caritabilă
înregistrată, care lucrează cu comunități, familii,
persoane și întreprinderi din regiunea Ballyhoura
din East Limerick și North Cork. Compania a
gestionat, coordonat și implementat cu succes o
gamă largă de proiecte și programe naționale,
respectiv europene de la înființarea sa din 1989.
Viziunea noastră: O zonă cu comunități puternice,
incluzive și cu o economie diversificată.

ASCAE este partenerul italian și reprezintă o
organizație tânără non-profit, creată de
experți intersectoriali, care doresc să sprijine
promovarea socială și activitățile de
promovare a culturii și a protecției mediului în
rândul cetățenilor europeni, acordând o
atenție deosebită tinerilor. Organizația aplică
motto-ul UE - Uniți în diversitate - dând
valoare fiecărei particularități locale și
contribuind la prosperitatea comună prin
inițiative transnaționale. Învățarea
interculturală și etosul partajării conduc la
scopul asociației.



YLLD face parte din acest proiect de
dezvoltare a tinerilor și promovarea
unei incluziuni mai mari în Europa.

 
Pentru informații despre evenimente

și despre cum să le organizați,
accesați

https://europa.eu/youth/year-of-
youth_en

 
În prezent, echipa de proiect este

ocupată să analizeze datele privind
incluziunea tinerilor în dezvoltarea
locală condusă de comunitate în
întreaga UE. Rămâneți aproape

pentru raportul de cercetare care va
veni în curând!!

 
La sfârșitul anului 2022, echipa de
proiect YLLD va căuta participanți

între 18 și 25 de ani pentru a
participa la un program de formare

pentru dezvoltare comunitară.
Aceasta va include un atelier de

învățare în Portugalia.
 

Vă rugăm să vizitați pagina noastră
de proiect și să urmăriți conturile de
rețele sociale ale proiectului de mai

jos pentru a fi ținuți la curent cu
toate informațiile și oportunitățile

despre proiect.
 

Pentru a fi la curent cu proiectul, fiți
cu ochii pe:

 
Website

 

Facebook

Este extrem de oportun faptul că
acest proiect a fost lansat în

Ianuarie, deoarece 2022 este Anul
European al Tineretului.

 
Anul acesta este vorba despre a

face auzite vocile tinerilor pentru a
ajuta tinerii europeni să

construiască un viitor mai incluziv,
mai ecologic și mai digital.

Urmărește-ne pentru a fi
la curent cu noutățile.

https://www.ballyhouradevelopment.com/pages/category/youth-led-local-development
https://www.facebook.com/yllderasmus

