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Proiect YEIP: Etapa Chestionarelor Online
Etapa de sondaje online este primul pas al ultimei etape a proiectului YEIP, cuprinzând două sondaje
online, analiza rezultatelor acestora și rezumatul acestora din urmă printr-o abordare comparativă.
Scopul celor două sondaje online este de a contracara punctele slabe constatate în metodologiile de
cercetare calitativă anterioară, printr-o metodologie cantitativă. Acest lucru se realizează răspunzând
noilor obiective secundare care lărgesc sfera cercetării anterioare. Datele colectate din ambele sondaje
vor fi analizate folosind o metodă univariată a demografiei sociale inclusiv sex, vârstă, locație, fond și
altele; și statistici descriptive și cantitative, inclusiv tabele de frecvență. Mai mult decât să analizeze,
principalul scop metodologic este de a triangula rezultatele emergente şi publicând-o în Europa și
folosind alte limbi și țări.
Primul sondaj se adresează profesioniştilor. Sunt adulți care lucrează în școali, închisori, instituții
universitare și de cercetare și care lucrează direct cu tineri pentru a preveni sau combate problema
radicalizării. Sondajul este alcătuit din șase teme de cercetare, care urmăresc să investigheze practicile
curente utilizate pentru a identifica semnele şi a adresa problematica radicalizării tinerilor. În plus, aceste
întrebări încearcă să investigheze percepția și nivelul de încredere pe care profesioniștii îl au în eficienţa
acestor practici. Mai mult, se investighează cunoștințele profesioniștilor cu privire la justiţia restaurativă,
la Modelul Bunăstării și la psihologia pozitivă şi în ce măsura aceste practici pot fi folosite atunci când
este în joc radicalizarea tinerilor. În cele din urmă, a fost important să includem analiza relațiilor dintre
profesioniști și tineri la locul de muncă.
Al doilea sondaj vizează tinerii între 15 și 29 de ani care nu au fost neaparat victime ale radicalizării.
Condiţia este ca aceştia să aparțină unor medii precum școali, universităti (studenți), institute de
cercetare (și anume tinări profesori, asistenţi de cercetare, cercetători și închisori (pentru tineri).
Sondajul are șase teme de cercetare, iar unele dintre ele diferă de sondajul profesioniștilor. Percepția
tinerilor despre problema radicalizării,

cunoştinţele lor şi deschiderea pentru justiţia restaurativă, Modelul Bunăstării și psihologia pozitivă; dar şi
relaţia dintre profesionişti şi tineri sunt analizate. Spre deosebire de celălalt sondaj, cel pentru tineri a
examinat și atitudinile și rolurile lor față de procesul de radicalizare. Acest lucru a fost realizat prin
analizarea rolului lor în crearea atât în combaterea mesajelor, cât și a atitudinilor lor față de episoadele
de radicalizare, și anume dacă s-ar comporta proactiv și cu rezultate pozitive. În cele din urmă, rolul webului a fost examinat.

Final.
Despre proiectul YEIP
YEIP este un program de 3 ani finanțat prin Erasmus + care are drept scop conceperea unui cadru de
prevenire a politicilor pozitive, condus de tineret, pentru abordarea și prevenirea marginalizării și
radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa . Proiectul a început în martie 2017.
Condus de tineri şi coordonat de Dr. Theo Gavrielides şi de IARS International Institute, YEIP a fost
implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări UE pentru a construi și testa modele de
intervenție inovatoare și de politici bazate pe principiile justiției restaurative, psihologiei pozitive și a
Modelului Bunăstării
YEIP este implementat prin construcția și validarea prin cercetare de teren a instrumentelor
(modelul de intervenţie YEIP PREVENT, set de instrumente, instruire) în 4 medii (școli,
universități, închisori, online) în cele 7 state membre UE participante.
YEIP va pune bazele schimbării sistemice la nivel național și la nivel UE. Obiectivul final este ca proiectul
să contribuie la implementarea obiectivului Strategiei UE pentru Tineret de a preveni factorii care pot
duce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor. De asemenea, proiectul este în conformitate cu
Strategia de combatere a terorismului din 2005 a UE (revizuită în 2008 și 2014)
Succesul acestui proiect condus de tineri va demonstra cetățenilor europeni conducerea și
determinarea instituțiilor CE în a înrădăcina motivele care duc la marginalizarea și radicalizarea
tinerilor, consolidând astfel încrederea în noile instrumente.

