1.5 milioane Euro finanțare proiect Erasmus pentru combaterea radicalizării și
promovarea incluziunii

Erasmus + a alocat Institutului Internațional IARS suma de 1.5 mil euro, pentru implementarea proiectului
,,Emancipare si Inovare pentru Tineret’’ (Youth Empowerment and Innovation Project- YEIP), cu rolul de a
elabora și conduce politici pentru combaterea și prevenirea marginalizării și a radicalizării violente în rândul
tinerilor din Europa. Proiectul va debuta în 28 februarie și se va desfășura în parteneriat cu 20 de organizații
din întreaga Europă, inclusiv 4 ministere naționale, mai multe autorități publice regionale, universități și
ONG-uri din 7 țări partenere, inclusiv Marea Britanie, Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Polonia, Suedia și
România. Institutul Internațional IARS va acționa în calitate de coordonator.
Recunoscând necesitatea urgentă de a combate radicalizarea tinerilor, YEIP va da glas tinerilor din toată
Europa, în special celor care tind să fie marginalizați sau excluși, pentru a aborda cauzele profunde ale
radicalizării lor, existente în peisajul social actual.
Dr. Theo Gavrielides, Fondator și Director al Institutului Internațional IARS și YEIP și coordonator al proiectului:

"Suntem mândri să anunțăm acest proiect de tineret, inovator, care a debutat într-un moment foarte oportun.
Radicalizarea este un flagel al vremurilor noastre alimentat de excludere și discriminare a tinerilor. Pornind de la
misiunea noastră ce pune în centru beneficiarul și experiența vastă în implicarea tinerilor în elaborarea politicilor,
YEIP va uni vocile și expertiza lor pentru a elabora politici de prevenire pentru ei și prin ei. Este o onoare de a

acționa în calitate de coordonator de proiect ".
Pe durata a trei ani, tinerii vor lucra alături de cercetatori și autorități publice locale și naționale pentru
dezvoltarea și testarea unor strategii eficiente pentru semenii lor pentru a preveni riscul de fi asimilat de
grupuri teroriste. Rezultatele practice ale proiectului YEIP vor fi transpuse în politici naționale și regionale
prin parteriatele cheie cu autoritățile publice implicate. În Marea Britanie, Ministerul Afacerilor Interne
sprijină Institutul Internațional IARS în vederea implementării proiectului.
Organizatiile partenere au fost atent selectate pentru a aborda problematica din diferite perspective și
pentru a asigura cooperarea și schimbul de bune practice între diferiți actori de interes strategic din
Europa.
Tahmina Ahmad (22), președintele Consiliului Consultativ al Tineretului a declarat: "Suntem încântați să fim
implicați în acest important proiect pan-european. Ca grup de tineri pasionați în a influența societatea, ne
vom asigura că rezultatele YEIP vor fi în acord cu vocile colegilor noștri. Ne dorim politici de prevenire
pentru a răspune în mod eficient tinerilor, de a-i implica în acest dialog, si de a le restabili increderea atât in
ei însiși, cât și în instituțiile și valorile democratice.
Organizațiile participante au fost atent selecționate pentru a aborda caracterul interconectat al
problematicii și pentru a asigura cooperarea și schimbul de bune practici între actori diverși, plasați
strategic în întreaga Europă.
Dominique Airey, director executiv al Khulisa (Marea Britanie), a declarat: "Organizația Khulisa este
încântată să lucreze alături de IARS și de partenerii lor europeni în demersul acestora de a dezvolta dovezile

noastre colective, vocea și impactul în combaterea radicalizării și excluziuni tinerilor. Inițiativele noastre de
a aborda tineri marginalizați în școli, închisori si comunități vor contribui benefic la această colaborare
importantă ".
Pedro Costa, Camara Municipal de Oliveira de Azemeis (Portugalia), a declarat: "Așteptăm cu nerăbdare să
lucrăm în acest mare proiect european, debutat într-un moment foarte oportun. Împărtășirea experiențelor,
învățarea a unor noi tehnici de abordare a unor probleme similare, co-crearea de strategii coordonate și
optimizarea practicilor actuale sunt beneficii de necontestat, obținute din implicarea noastră în această
inițiativă inovatoare ".
Reprezentanți ai Ministerului de Afaceri Interne din Marea Britanie vor participa la evenimentul de lansare
a proiectului organizat la Bruxelles de Comisia Europeană în 23-24 martie. În luna aprilie, Institutul
International IARS va găzdui la Londra prima întâlnire transnațională pentru a marca debutul proiectului.
Proiectul este finantat prin Erasmus + , N° 2016-2927 /9; Proiect N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PIPOLICY
_________________
Pentru informatii suplimentare: Contact Andriana Ntziadima – IARS Communications and Youth Projects
Manager, a.ntziadima@iars.org.uk, 0044(0)2070644380 Tel: 07931596900
Nota editor
YEIP a fost dezvoltat ca raspuns la apelul de proiecte EACEA No 34/2015 acțiunea cheie 3: Acțiune cheie 3:
Sprijin pentru reformarea politicilor - Inițiative pentru inovație politică. – [experimentări ale politicii
europene, conduse de autorități publice la nivel înalt]. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeana prin
grantul nr. N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY.
YEIP este implementat alături de:
Autoriăți publice: Marea Britanie: The Home Office, Grecia: Ministry of Environment, Energy and Climate
Change, Common Benefit Enterprise for Services of Neapolis Sykies, Cipru: Municipality of Engomi, Italia:
Regione Ligura, Portugalia: Camara Mnicipal de Oliveira de Azemeis, Poland: Miasto Stoleczne Warszawa,
Suedia: Lansstyrelsen I Kalmar Ian, Romania: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul
de Științe ale Educației- Ministerul Educației Naționale.
Cercetători: Grecia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou, Cipru: Centre for Advancement of Research and
Development in Education, Italia: Anziani e non solo, Portugalia: Inovamais, Polonia: Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Suedia : Linne Universitetet, România Fundația Schottener Servicii Sociale, Khulisa,
Buckinghamshire New University.

Despre Institutul Internațional IARS
Institutul Internațional IARS este o organizație de caritate centrată pe utilizatori cu o misiune de a oferi
tuturor o șansă de a crea o societate mai sigură, mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii. De-a lungul
ultimilor 10 de ani, Institutul a furnizat servicii educaționale, de cercetare, de dezvoltare de politici publice
și de parteneriate de importanță locală, națională și internațională.
Suntem axați pe capacitarea celor mai marginalizate comunități prin furnizarea de servicii directe,
permițând în același timp organizațiilor partenere să realizeze, să măsoare și să își îmbunătățească impactul
acțiunilor lor la nivel social. IARS este un expert internațional în domeniul justiției penale, justiției

restaurative, drepturilor omului și a cetățeniei incluzive, dar și a serviciilor publice și de cercetare. Pentru a
afla mai multe despre Institutul Internațional IARS vă rugăm să accesați link-ul www.iars.org.uk
Detaii de contact:
+44(0)2070644380, Mob: 07833224442, contact@iars.org.uk
Facebook: https://www.facebook.com/IARSCommunity
Twitter: http://twitter.com/_IARS_

