
NEWSLETTER
YOUTH - LED LOCAL DEVELOPMENT 

Mediul de operare al dezvoltării locale conduse de comunitate (DLRC) și percepțiile/realitățile integrării
comunităților rurale
Percepții și realități ale integrării și incluziunii tinerilor în activitățile DLRC
Nevoile de competențe existente și viitoare pentru (i) tineri și (ii) voluntari comunitari pentru a facilita
progresul tinerilor
Metodologii eficiente de implicare a tinerilor și preferințe și metodologii de învățare personală/online/mixte

Bun venit la cel de-al doilea buletin informativ al proiectului
„Youth Led Local Development”

 
Raport de cercetare

 
În ultimele luni, echipa de proiect a lucrat foarte intens la componenta de cercetare a acestui proiect. Ca
rezultat al acestei lucrări, suntem încântați să prezentăm rezultatul cercetării noastre și raportul final.

Cercetarea: o cercetare documentară aprofundată, susținută și de o prezentare generală a politicilor de
incluziune și dezvoltare comunitară a tinerilor în cele patru țări partenere (Irlanda, Italia, Portugalia și
România).Problemele abordate în cadrul cercetării  sunt în mod evident aceleași domenii de interes investigate
ulterior în faza de colectare a datelor, după cum urmează:
 

1.

2.
3.

4.

Raportul final: colectarea datelor a implicat mai multe părți interesate, inclusiv tineri (18-35 de ani) sau
lucrători de tineret/cei care lucrează pentru dezvoltarea tinerilor (toate vârstele), membri actuali ai grupurilor
comunitare de voluntari (toate vârstele), lideri comunitari, grupuri de acțiune locală și agenții de tineret.
Scopul a fost de a dezvolta o mai bună înțelegere a cerințelor și percepțiilor pentru a ghida proiectarea și
dezvoltarea instrumentelor care să faciliteze integrarea și incluziunea tinerilor.



Ți-ar plăcea să te implici?

După o sesiune de formare gratuită
desfășurată, veți avea ocazia să vă

alăturați unui workshop internațional
care va avea loc în Italia în septembrie

2023 - complet gratuit!
 

Recrutarea este deschisă pentru
participanți!

 

Fiecare partener va recruta 8
participanți cu vârsta cuprinsă între 18 și

30 de ani.
Persoanele interesate pot aplica pe

următorul link.

Mediul de funcționare și animarea comunităților
rurale.
Metodologii eficiente de implicare și facilitare a
tinerilor și a comunității.
Dezvoltarea abilităților soft.
Abilități de comunicare pentru tinerii animatori din
mediul rural.

Echipa proiectului Youth Led Local Development  s-a
reunit la Cluj-Napoca (România) pe 15 și 16 noiembrie
2022 pentru o întâlnire transnațională a partenerilor
pentru a discuta evoluția proiectului, a finaliza Raportul
de cercetare „Provocări viitoare, nevoi de competențe și
implicare eficientă a tinerilor” pentru practicanții de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității, pentru finalizarea Modulelor de formare,
Metodologiilor de formare și Platformei de e-Learning și
pentru a începe lucrul și pregătirile pentru activitățile
rămase ale proiectului.

În curând veți avea acces la:
Patru module de formare pentru tineri concentrate
pe DLRC

Urmăriți-ne pentru mai multe noutăți!

Citiți mai multe despre
cercetarea noastră și
despre raportul final:

LINK

LINK

https://www.ballyhouradevelopment.com/News/ylld-erasmus-training-opportunity-for-young-people-aged-18-30
https://www.ballyhouradevelopment.com/News/ylld-erasmus-training-opportunity-for-young-people-aged-18-30
https://napocaporolissum.ro/erasmus-ylld/
https://napocaporolissum.ro/erasmus-ylld/

