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Activitățile realizate în cadrul proiectului
Al doilea workshop, în Palermo, Italia
Cel de-al doilea workshop PRIORITY s-a desfășurat în Palermo
– Italia, între 28 și 30 octombrie 2019 și a fost găzduit de
Centro Per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Workshopul de 3
zile, intitulat ”Cum să devii un Super Erou în cadrul hub-ului
PRIORITY”, s-a axat pe următoarele teme:

▪ Abordarea tinerilor în risc de marginalizare
▪ Stabilirea unui set de instrumente menite să sprijine
lucrătorii de tineret în identificare principalelor riscuri și
obstacole în calea incluziunii sociale a tinerilor din
comunitatea locală.
▪ Motivarea tinerilor în risc de marginalizare în vederea participării și implicării active: dezvoltarea și
promovarea unor activități atractive pentru tineri.

▪ Pregătirea terenului: formarea unor educatori și multiplicatori în rândul tinerilor aflați în risc de
marginalizare.

Cel de-al treilea workshop, online
Cel de-al treilea workshop PRIORITY, intitulat ”Cum să
susții un hub PRIORITY a fost planificat să aibă loc în
Dresden - Germania, dar, dată fiind pandemia de COVID19, workshop-ul a fost implementat online, între 11 și 15
mai 2020, fiind organizat de JKPeV. 19 participanți din
Italia, Grecia, România și Germania s-au întâlnit online și
au dezbătut următoarele aspecte:
▪ Planificarea strategică și diversificarea activităților

▪ Utilizarea creativității și tehnologiei în dezvoltarea hub-ului PRIORITY.
▪ Extinderea rețelei de cooperare la nivel regional, național și european.
▪ Susținerea financiară a hub-ului.
▪ Evaluarea și reconfigurarea strategiei hub-ului PRIORITY.

Realizări recente!
Prin colaborare permanentă, partenerii proiectului au dezvoltat:
▪ Metodologia PRIORITY, un Ghid privind abordarea integrării prin combinarea intersectorială dintre arta
voluntară colaborativă și activități sportive și de tineret interculturale. Metodologia PRIORITY poate fi
descărcată aici: Metodologia PRIORITY
▪ Setul de instrumente PRIORITY, un Toolkit digital, care
asigură planuri de lecție de înaltă calitate, precum și alte
resurse menite să promoveze dialogul intercultural și
integrarea și să paveze calea spre incluziunea socială a
tinerilor aflați în risc de marginalizare și radicalizare.
Documentele pot fi descărcate accesând link-ul: Set de
instrumente PRIORITY.
▪ Aplicațiile mobile PRIORITY, care asigură acces instant la cele
mai recente informații legate de proiectul PRIORITY. Acestea
sunt disponibile în mai multe limbi. Utilizatorii au opțiunea de
a marca articolele ca necitite și primesc notificări smart la
actualizarea
website-ului
PRIORITY.
Pentru
detalii
suplimentare, accesați: Aplicațiile mobile PRIORITY. Acestea
pot fi descărcate de pe AppStore și GooglePlay.
▪ Cele 4 hub-uri online - Dresden, Larissa, Sassari, Palermo, corespunzând celor 4 hub-uri fizice, create
pentru comunitate, cu precădere pentru tineri, pentru a asigura oportunitatea participării la activități
cultural-creative, workshop-uri de artă, inclusiv artă stradală, activități sportive, precum și la ateliere
de educație civică și dezvoltare personală. Persoanele interesate pot afla informații despre
evenimentele planificate și se pot înregistra la: hub-urile PRIORITY online.

Activități viitoare...

Implementarea proiectului va continua prin derularea unor noi activități:
▪ KAINOTOMIA, JKPeV, CSC Danilo Dolci, MVI și MV NGO vor redacta conținutul pentru E-book-ul
interactiv Cum să PRIORITIzezi.
▪ ASSIST Software, cu sprijinul partenerilor, lucrează la dezvoltarea platformei eLearning, care va
pune la dispoziție două cursuri pentru lucrătorii de tineret și, respectiv pentru tineri.
▪ Workshop-urile Incluziune pentru tineret și Inițiativele tineretului vor fi implementate în fiecare hub
PRIORITY, odată ce restricțiile privind pandemia de COVID-19 vor fi ridicate.
▪ Parteneriatul plănuiește să susțină sesiuni de training Tânărul Mediator în hub-urile din Italia,
Germania și Grecia în perioada noiembrie-decembrie 2020.

Contactați-ne!
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