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ICT4YOUTHWORK
‘Îmbunătățirea muncii de tineret în era digitală!’
Timișoara, 05/06/19 – Proiectul ICT4YOUTHWORK, co-finanțat de programul Erasmus+ al
Uniunii Europene Acțiunea Cheie 2: Parteneriate Strategice ce se derulează în perioada Iunie
2017 – Mai 2019 vă aduce în prim plan repozitoriul de cunoștințe realizat (Cutia cu
Instrumente) ce a avut drept scop cuprinderea ultimelor bune practice, instrumente și
metodologii utile în activitatea de lucru cu tinerii.
Bunele practici conțin instrumente digitale și de social media ce pot îmbunătății nu doar
capacitarea publicului țintă al organizațiilor, ci și comunicarea internă în cadrul unei
organizații de tineret.
Cutia cu Instrumente poate fi consultată aici

‘Lucrăm împreună pentru a identifica cele mai recente
tehnologii digitale și trenduri media digitale pentru tineri!’
ICT4YOUTHWORK (TIC pentru promovarea îmbunătățirii calității muncii de tineret) își
propune să permită organizațiilor de tineret, instituțiilor care oferă servicii de tineret și
lucrătorilor de tineret să ajungă la tineri și să desfășoare activități care să asigure răspunsul la
tendințele societății, cum ar fi cele mai recente progrese în domeniul tehnologiilor și al
mijloacelor media digitale.
Proiectul ICT4YOUTHWORK este implementat de un consorțiu format din patru structuri
europene, reprezentând astfel un parteneriat complementar și multidisciplinar din Suedia,
Grecia, Portugalia și România. Parteneriatul este condus de Universitatea din Stockholm (SU)
prin intermediul eGovlab (Departamentul de Informatică și Științe ale Sistemelor DSV) care
acționează în calitate de coordonator al partenerilor Government To You (Gov2u), Sociedade
Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. (SPI) și
Asociația ZURY (ZURY).
Astfel, proiectul ICT4YOUTHWORK urmărește să:
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•

Identifice, analizeze și raporteze bunelor practici în activitatea online de tineret, care
pot fi transferate și adoptate în cadrul activităților de tineret din Suedia, Grecia,
Portugalia și România, precum și din întreaga Europă

•

Asigure îmbunătățirea utilizării tehnologiilor TIC, digitale și social media în practicile
organizațiilor implicate în activitatea de tineret

•

Asigure îmbunătățirea accesului la cunoștințele, experiența și know-how-ul existente
privind cele mai bune practici, instrumente și metodologii pentru lucru în domeniul
tineretului în era digitală și să

•

Promoveze în mod eficient comunicarea digitală între lucrătorii de tineret și tinerii din
Europa. Mai specific, proiectul va asista organizațiile de tineret în procesul:
∼

∼
∼

de utilizare a mijloacelor digitale în vederea promovării și adăugării de valoare
muncii de tineret actuale
de integrare al instrumentele digitale în activitățile de lucru pentru tineri
de maximizare a utilizării tehnologiei în scopul dezvoltării muncii de tineret
###
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