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PROJEKT CIA  

Głównym celem naszego Projektu jest podniesienie umiejętności i szans na zatrudnienie młodych 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, poprzez tworzenie Lokalnych 
Międzypokoleniowych Rad Obywatelskich. 
Projekt CIA sprawia, że relacje między młodymi i starszymi są niezwykle pozytywne, umożliwiając 
z rozwój umiejętności osobistych i zawodowych w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń 
między młodymi i starszymi za pośrednictwem Lokalnych Międzypokoleniowych Rad 
Obywatelskich, w celu poprawy szans na zatrudnienie młodych ludzi jednocześnie umożliwić im 
dostęp do obywatelskiego procesu decyzyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem grupy młodych 
ludzi, którzy ze względu na słabe wykształcenie, doświadczenie lub poziom rozwoju umiejętności 
mają większe trudności z wejściem na rynek pracy. 

KONSORCJUM   CELE 

Fundación Universitat Jaume I – Empresa 
Castellón (Hiszpania). LIDER 

Fundacja Instytut Badan i Innowacji  
w Edukacji 

Częstochowa (Polska) 

Associação Sójovem das Saibreiras 
Ermesinde (Portugalia) 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Brasov 

Brasov (Rumunia) 

INNETICA 
Zaragoza (Hiszpania) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turcja) 

 Promowanie szans młodych ludzi na 
zatrudnienie poprzez międzypokoleniowe 
lokalne uczestnictwo obywatelskie. 

  Wspieranie otwartego                           
i partycypacyjnego dialogu między młodymi 
ludźmi, osobami starszymi  i lokalnymi 
interesariuszami. 

 Promowanie, poprzez rady międzypokoleniowe, 
aktywnego udziału młodych ludzi  
w obywatelskim podejmowaniu decyzji. 

 Wspieranie działań na rzecz zatrudnienia 
poprzez aktywną współpracę młodzieży  
i dorosłych. 

  Wykorzystywać inteligencję emocjonalną jako 
środek do rozwijania umiejętności i kompetencji 
interpersonalnych poprzez starsze młode relacje. 

https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/
http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.fue.uji.es/
http://www.inbie.pl/
http://www.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

 

SPOTKANIE KOORDYNACYJNE 

W dniach 5-6 marca 2020r.  w siedzibie 

beneficjenta: na Uniwersytecie w Castellón 

odbyło się spotkanie inauguracyjne naszego 

projektu. 

Przedstawiciele wszystkich organizacji 

partnerskich wzięli udział w projekcie, gdzie 

przeanalizowano szczegóły realizacji 

projektu: dokonano przeglądu różnych 

działań do zrealizowania, rozdzielono 

wstępnie zaplanowane obowiązki, dokonano 

przeglądu harmonogramu projektu  

i przeanalizowano pierwsze kroki, które 

należy podjąć, aby osiągnąć przewidywane 

cele. 

W trakcie bardzo produktywnego spotkania, 

zaproponowano miedzy innymi wzór logo 

Projektu  oraz projekt strony internetowej. 

 

 

 

DALSZE SPOTKANIA 

Ze względu na smutną rzeczywistość 

globalnej pandemii COVID-19 zmusiła nas to 

do opóźnienia spotkań bezpośrednich  

i zorganizowaniu kilku następnych  

w Internecie. Oczywiście to nie to samo, co 

twarzą w twarz, ale przynajmniej możemy  

spotkać się, aby omówić to, co zostało już 

zrobione i zaplanować dalsze działania. 

Cele kolejnych działań są następujące: 

1. Oficjalne wytyczne postępowania  
w Projekcie CIA. 

2. Przedstawienie ostatecznej wersji 
materiału instrukcji operacyjnej  
i modułu szkoleniowego - IO1. 

3. Przedstawienie postępów IO2 - 
Poradnik praktyczny dla facylitatorów 
/moderatorów i rozmówców tzw. 
międzypokoleniowych agentów 
obywatelskich. 

4. Omówienie pierwszego biuletynu 
projektu. 

5. Dyskusje na tematy administracyjne. 

6. Rozwiązanie wszystkich trudności 
związanych z projektem. 
 

 

NEWSLETTER CIA PROJECT. 2019-2-ES02-KA205-013840 


