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Comunicat de presă 

Proiectul EmpoweringYou: încurajarea participării civice 

 a tinerilor în era digitală 

 

“Responsabilizarea ta: responsabilizarea tinerilor cetățeni ai UE printr-o platformă virtuală 
gamificată de colaborare pentru participarea politică și civică” este un nou proiect care se 
concentrează pe promovarea responsabilizării, a cetățeniei active a tinerilor și a educației, 
formării și activităților pentru tineret deschise și inovatoare, încorporate în era digitală. 

Alienarea socială și politică cu care se confruntă tinerii europeni se reflectă în prezent în ratele 
scăzute ale participării lor la viața politică, civică și socială și, prin urmare, duce la marginalizare 
și excludere socială. Această formă de marginalizare este în primul rând exprimată prin 
abstinența electorală și interesul scăzut în acțiunile civice și sociale, dar poate fi exprimată în 
cazuri extreme și prin radicalizare și acțiuni violente, subminând ideile contemporane de 
democrație și pace. 

Scopul principal al proiectului EmpoweringYou este de a promova participarea politică și socială 
a tinerilor cetățeni ai UE la nivel local, regional, național și european, prin dezvoltarea 
angajamentului civic prin proiectarea și dezvoltarea unei platforme interactive gamificate, 
bazate pe învățarea și schimbul de opinii și idei, care combină educația non-formală incluzivă, 
precum și crearea de rețele și implicarea activă a comunității. 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de tineri adulți cu vârste cuprinse între 13 și 30 de 
ani care sunt expuși riscului de excludere socială, inclusiv tinerii NEAF (nu în educație, angajare 
sau formare), cei care nu sunt implicați în procese electorale, cei care nu au fost implicați în 
crime etc.  

Proiectul se desfășoară în 5 țări europene și are în vedere participarea politică și socială a 
tinerilor la nivelul UE, promovând simultan educația cu privire la valorile democratice europene 
comune, precum și colaborarea, comunicarea și crearea de rețele între tinerii adulți din UE care 
împărtășesc mai mult sau mai puțin aceleași probleme și se confruntă cu aceleași provocări. 
Pentru ca platforma să răspundă nevoilor multiple ale diferitelor țări ale UE, proiectul va oferi 
contribuția partenerilor transnaționali și a grupurilor țintă din diferite regiuni ale UE, sprijinind 
diseminarea platformei în întreaga Europă. 

Proiectul este finanțat cu sprijinul Uniunii Europene și se va derula timp de 24 de luni (martie 
2017 - februarie 2019). Liderul consorțiului care va implementa proiectul este Inova Consultancy 
(Regatul Unit al Marii Britanii) și partenerii proiectului sunt: Centre for Advancement of 
Research and Development in Educational Technology – CARDET (Cipru), Family and Childcare 
Centre – KMOP (Grecia), Grupul Pentru Integrare Europeana Asociatie - GIE (România), Centro 
Servizi per il Volontariato delle Marche - CSV MARCHE (Italia), Asociacion de Personas 
Participantes - AGORA (Spania). 
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