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În cadrul proiectului Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) finanţat prin Erasmus+ fost lansat un set de
instrumente disponibile gratuit pentru factorii de decizie ce vizează combaterea și prevenirea marginalizării și a
radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa.
YEIP este implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări UE (Marea Britanie, Grecia, Cipru, Italia,
Portugalia, Suedia) în patru medii selectate (școli, universități, închisori, online). Scopul său este să construiască și
să testeze un model inovator de politici , să ofere instruire, precum și să pună în aplicare un set de instrumente, care
se bazează pe principiile justiției restaurative, psihologiei pozitive și modelului „Bunăstării”
Obiectivul final al proiectului este de a susţine implementarea obiectivului Strategiei UE pentru Tineret de a preveni
factorii care pot duce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor.
Setul de instrumente cuprinde teorie, videoclipuri, instrumente de auto-reflecție și resurse externe privind: înțelegerea
fenomenului de radicalizare, psihologia pozitivă și modelul bunăstări, ascultarea tinerilor și promovarea participării lor
din perspectiva drepturilor omului și combaterea radicalizare prin rezolvarea conflictelor și gândire critică.
Dr. Theo Gavrielides, fondatorul și directorul IARS și coordonatorul proiectului YEIP, a declarat: „Radicalizarea și
extremismul care au dus la violență au devenit îngrijorări crescânde în ultimii ani, în special cu consecințele sale
asupra tineretului. În întreaga Europă și în țările vecine, este nevoie de leadership și determinare în abordarea
marginalizării tinerilor, pentru a restabili încrederea și încrederea în cetățeni. Prin urmare, acest set de instrumente de
prevenire va oferi bazele creării schimbărilor sistemice atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Punerea tinerilor în
centrul politicilor care influențează procesul are drept rezultat decizii bine informate, numai prin această abordare
putem realiza o incluziune socială reală a tinerilor în viitor. "
Julia Patz, Membru al consiliului consultativ pentru tineri IARS a precizat „Cred că este interesant să vezi un set de
instrumente pentru tineri, care a fost realizat de către alți tineri. De multe ori, guvernele și organizațiile neglijează să
consulte oamenii pe care încearcă să îi ajute care sunt recomandările lor şi ce ar trebui schimbat pentru a-și
îmbunătăți propria viață. Dar acest set de instrumente YEIP s-a format prin ascultarea tinerilor și promovarea
participării lor din perspectiva drepturilor omului, făcându-l și mai util și aplicabil tinerilor. Pe tot parcursul dezvoltării
instrumentelor prevenire, tinerii au fost la conducerea implementării YEIP, ceea ce îl face un proiect unic pentru orice
tânăr, întrucât acesta poate influenţa conţinutul setului de instrumente. "

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie
o aprobare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor și Comisia nu
poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din
informațiile conținute de aceasta.

Pe parcursul proiectului YEIP, tinerii s-au implicat în mod direct în dezvoltarea unui set de instrumente de rpevenire
solide. Având un rol activ în cercetare, discutând despre experiențele, opiniile și sugestiile lor în grup, ei sunt cei mai
în măsură să influențeze și să ia decizii cu privire la prevenirea radicalizării violente.

Această alegere este rezultatul unei inversări a rolurilor care va permite crearea de politici de prevenire mai
potrivite și relevante pentru tineri.

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.
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