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Comunicat de Presă 

Proiectul EmpoweringYou  

O platformă inovativă pentru implicarea civică și politică a tinerilor  

În data de 7 Februarie, KMOP-Social Action and Innovation Centre  a organizat cu succes 
Conferința Internațională a Proiectului EmpoweringYou privind căile alternative de combatere a 
gradului scăzut de implicare civică și politică a tinerilor. 

Această participare scăzută va fi abordată în cadrul platformei web inovative a proiectului 
EmpoweringYou , platformă ce a fost prezentată în cadrul Conferinței. Mai exact, această 
platformă web oferă o instruire de bază asupra principiilor democratice și activităților imaginative, 
cu scopul implicării tinerilor cetățeni europeni în discuții despre democrație, accesarea drepturilor 
și participare activă. Aceasta include 4 arii tematice: Societatea Politică - Guvernare și accesul la 
drepturile civice, Comunitate și viața civică, Drepturile omului și incluziunea socială, Abilitățile 
pentru viață necesare implicării civice. În plus, platforma web a fost de asemenea dezvoltată și 
într-o  aplicație mobilă pentru dispozitivele cu sistem de operare Android.  

Această platformă inovativă are la bază participarea civică și politică scăzută în rândul tinerilor 
cetățeni europeni. Mai exact, la ultimele alegeri europene din anul 2014, cei mai numeroși absenți 
au fost tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, din rândul cărora 72,2% nu au votat. Mai mult, 
există o puternică corelație între cetățenia activă și rata șomajului în rândul tinerilor.  Ratele 
șomajului în rândul tinerilor sunt alarmant de mari, de exemplu, în Grecia depășește 38%, în 
Spania 32%, ceea ce crește riscul de sărăcie și conduce la marginalizarea socială a tinerilor. În acest 
context, populația tânără, care trăiește la limita sărăciei, simte lipsa cunoștințelor de bază în ceea 
ce privește valorile democrației, participarea civică, drepturile omului, cunoștințe pe care 
Platforma EmpoweringYou și aplicația mobilă își propun să le ofere. 

Proiectul EmpoweringYou este finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Principalul 
scop al acestui proiect este acela de a îmbunătăți abilitățile de bază și cele transversale ale tinerilor 
europeni, promovând și dezvoltând participarea civică și guvernarea bazată pe abilități, oferind în 
același timp soluții digitale noi, ce integrează pedagogii inovative, pentru a încuraja implicarea în 
viața civică. 

Parteneriatul proiectului: 

• Inova Consultancy (U.K.)- Coordonator 

• CARDET (Cyprus),  

• KMOP (Greece),  

• Grupul Pentru Integrare Europeana Asociatie - GIE (Romania),  

• Centro Servizi per il Volontariato delle Marche - CSV MARCHE (Italy),  

• Asociacion de Personas Participantes - AGORA (Spain). 
Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: http://empoweringyouproject.eu/en/  

Urmăriți-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/EmpoweringYouProject/  
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