PRESS RELEASE – 20.02.2019
Proiectul YEIP: Sondaje de opinie online
În cadrul proiectului The Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) au fost lansate online două sondaje de
opinie ce vizează problematica radicalizării tinerilor în diferite ţări europene, unul destinat profesioniştilor care
lucrează cu tinerii şi altul tinerilor. Acestea pot fi accesate la: https://yeip.org/surveys/
Primul sondaj se adresează specialiștilor care îşi desfăşoara activitatea în școli, în universități, în penitenciare pentru
tineri sau în institute de cercetare cu scopul de a preveni sau studia problematica radicalizării. Chestionarul cuprinde
șase secţiuni cu o serie de întrebări care urmăresc să investigheze practicile utilizate pentru identificarea și abordarea
fenomenului de radicalizare a tinerilor. În plus, acestea urmăresc să analizeze percepția și nivelul încrederii pe care îl
au profesioniștii în eficienţa practicilor folosite. De asemenea, se cercetează cunoștințele profesioniștilor cu privire la
justiția restaurativă, modelul bunăstării și psihologia pozitivă, precum și măsura în care aceste practici sunt utile
atunci când este vorba despre adoptarea de măsuri privitoare la radicalizarea tinerilor. În final au fost incluse câteva
întrebări despre relația profesioniştilor cu tinerii cu care lucrează.
Cel de-al doilea sondaj vizează tineri cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care nu au fost neapărat victime ale
radicalizării, dar care urmează o formă de învăţământ pre –universitară sau universitară, care lucrează în institute de
cercetare (și anume, cercetători, asistenţi cercetători, tineri lectori) sau în penitenciare pentru minori. Chestionarul
cuprinde șase secţiuni, iar unele dintre ele diferă de sondajul specialiștilor. Se pune accentual pe analiza percepției
tinerilor asupra problemei radicalizării, cunoașterea și acceptarea justiției restaurative, modelul bunăstării şi a
psihologiei pozitive, dar şi relația dintre ei şi profesioniștii cu care interacţionează. De asemenea, chestionarul
dezvoltat pentru tineri este relevant pentru a examina atitudinea lor în combaterea discursurilor instigatoare la
radicalizare și rolul lor față de episoade de radicalizare, și anume dacă aceştia şi-ar asuma un rol proactiv și cu
rezultate pozitive. În final, este analizat şi rolul Intenetului în acest proces.
Acestea permit analiza şi compararea de date între ţările participante la proiect. Aceste instrumente au fost realizate
cu scopul de a evalua cantitativ acurateţea ştiinţifică şi punctele slabe ale metodologiilor calitative de cercetare
utilizate anterior în cadrul proiectului.
Datele colectate din ambele sondaje vor fi interpretate utilizând analiza univariată a demografiei sociale, incluzând
genul, vârsta, locația, contextul social; statistici descriptive și cantitative, inclusiv tabele de frecvență. Mai mult decât
analiza datelor, scopul principal al acestei metodologii este triangularea constatărilor emergente la nivel european şi
prezentarea acestora în mai multe limbi și țări.

NOTA
Despre proiectul YEIP
Proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) este finanțat pentru o perioada de 3 ani prin programul
Erasmus +, program ce urmărește să dezvolte un cadru de politici pentru prevenirea marginalizării și radicalizării
violente în rândul tinerilor
din Europa. Proiectul a început în martie 2017.
Implementat alaturi de tineri și coordonat de Dr. Theo Gavrielides https://www.theogavrielides.com/ şi Institutului
Internațional IARS (https://www.iars.org.uk/), proiectul YEIP este derulat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări
din UE pentru a construi și a testa modele de politici inovatoare de intervenție bazate pe principiile justiției
restaurative, psihologia pozitivă și modelul bunăstării.
YEIP este implementat prin dezvoltarea și validarea pe teren a unor instrumente de intervenție şi formare (YEIP
PREVENT MODEL) în 4 medii (școli, universități, penitenciare, on-line) în 7 state membre ale UE participante la
proiect (Grecia, Cipru, Marea Britanie, Suedia, Portugalia, Italia și România).
YEIP își propune să pună bazele unei schimbări sistemice la nivel național și european. Obiectivul final este ca
proiectul să contribuie la implementarea Strategiei UE pentru tineret, de a preveni factorii care pot duce la
excluziunea socială a tinerilor și la radicalizarea lor. Proiectul este, de asemenea, în concordanță cu combaterea
Strategia UE de combatere a terorismului din 2005 (revizuită în 2008 și 2014).
Succesul acestui proiect condus de tineri va demonstra cetățenilor europeni leadership-ul și determinarea
instituțiilor comunitare prin evidentierea cauzelor care duc la marginalizarea și radicalizarea tinerilor, crescand
totodata si increderea in acestea.

