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JUSTIFICARE
Chiar dacă Europa este încă una dintre cele mai pașnice și mai prospere părți ale lumii, există unele
regiuni de pe continent care au devenit instabile și mai nesigure și în care acte de extremism și o teamă
crescută față de "alții" - migranții, refugiații sau solicitanții de azil și orice grupperceput ca fiind minoritar
- au dus la niveluri mai scăzute de toleranță, respectarea drepturilor omului și a libertății. În plus, în
întreaga lume conflictul este încă prezent și majoritatea celor care trăiesc în zonele afectate de conflicte
sunt tineri. Continentul nostru și lumea noastră sunt încă afectate de conflicte sau continuă să suporte
consecințele ostilităților din trecut. În zonele rurale, conflictul apare adesea din cauza concurenței
pentru terenuri și resurse naturale. În plus, sărăcia, lipsa locurilor de muncă și oportunitățile unui viitor
mai bun pot stimula resentimentele și pot crea contexte sociale fertile pentru intoleranță și extremism.
De asemenea, pentru tinerii care trăiesc în zonele rurale conflictele au adesea consecințe devastatoare,
făcându-le și mai vulnerabile. De aceea, educarea acestora și investițiile în dezvoltarea rurală în scopul
consolidării comunităților rurale pe teme de dialog intercultural, toleranță și respectarea drepturilor
omului pot preveni escaladarea conflictelor, pot reduce migrația tinerilor agricultori și pot promova
stabilitatea comunității.
SCOP ȘI OBIECTIVE
În acest context, proiectul actual urmărește să sensibilizeze tinerii implicați în ceea ce privește rolul
important și pozitiv pe care îl joacă în menținerea și promovarea păcii și securității la toate nivelurile.
Următoarele obiective sunt stabilite pentru acest scop:
• încurajarea toleranței, solidarității și dialogului intercultural promovat de tineri ca mijloc de depășire a
greșelilor din trecut și de contruire a viitorului;
• susținerea tinerilor din mediul rural care participă la proiect pentru a dobândi competențe
interculturale și pentru a-i face mai conștienți și mai activi pentru pace, pentru combaterea radicalizării
și a extremismului;
• promovarea unei alte povești-cadru despre rolul tinerilor în contextul conflictelor cu accent pe rolul lor
în consolidarea și menținerea păcii;
• crearea unui instrument pentru tineri de a-și răspândi mesajul de pace și de incluziune socială în
mediul rural.
Schimbul de tineri îi angajează pe tineri într-un exercițiu de simulare în cadrul căruia vor dobândi
cunoștințe, abilități și competențe care îi vor ajuta să-și îmbunătățească dezvoltarea personală și îi vor
pregăti să se implice mai mult din punct de vedere social și să se comporte mai atent față de grupurile
vulnerabile. Ei vor avea, de asemenea, șansa de a folosi abilitățile de mediere într-un mediu
multicultural, ținând seama de particularitățile altor culturi și țări și vor folosi strategiile de transformare
a conflictelor și se vor concentra pe patru factori majori de pace: extremismul, migrația, inegalitatea de
gen și schimbările climatice . În plus, proiectul se concentrează asupra migranților, refugiaților și
solicitanților de azil prin împărtășirea unor povestiri speciale în cadrul celor două activități

internaționale, prin implicarea lor la nivel local și prin utilizarea poveștilor lor pentru a crește gradul de
conștientizare a nevoilor lor în cadrul comunităților locale. Proiectul urmărește să ajungă la tinerii din
mediul rural, un grup marginalizat care nu are adesea șanse egale și să le dea competențele necesare
pentru a promova diversitatea, dialogul intercultural și valorile libertății, toleranței și respectării
drepturilor omului, pentru a își iau rolurile în calitate de constructori și întreținători ai societăților
pașnice în timp de extremism în creștere și de frica de necunoscut.
ACTIVITĂȚI
Schimbul de tineret va fi organizat ca o simulare care îi va face pe participanți să călătorească în viitor, în
anul 2068, pentru a vedea ce a obținut lumea în ultimii 50 de ani și de ce nu ne bucurăm încă de pace
durabilă. Participanții vor avea șansa de a-și imagina cum va arăta lumea de peste 50 de ani, vor analiza
patru factori majori care împiedică viziunea unei societăți pașnice globale și vor trimite un mesaj din
viitor până în prezent despre ceea ce ar trebui să facă tinerii astăzi să trăiască într-o lume pașnică în
2068. Scopul activității este de a permite tinerilor participanți să exploreze diferite scenarii ale modului
în care patru factori majori ar putea face lumea mai vulnerabilă la conflicte în viitor, pentru a formula și
a trimite mesaje cu privire la modul în care tinerii oamenii pot începe să construiască pacea în prezent.
Pentru atingerea acestui scop, activitatea urmărește următoarele obiective:
• Implicarea participanților într-o serie de situații experimentale și simulate, concentrându-se asupra
modului în care inegalitatea de gen, schimbările climatice, migrația și extremismul vor face lumea mai
vulnerabilă la apariția conflictelor;
• să identifice cel puțin un curs de acțiune pe care tinerii îl pot lua astăzi pentru a reduce influențele
negative ale unor astfel de factori asupra atingerii unei stări de pace globală în viitor;
• să formuleze cel puțin cinci mesaje scrise și foto pentru a le trimite tinerilor din prezent.
Procesul puternic de învățare experimentală folosit de metoda de simulare are potențialul de a oferi
participanților competențele interculturale cele mai adecvate de care au nevoie pentru a-și asuma
rolurile în calitate de cetățeni pentru pace. Această activitate îi angajează pe pas în găsirea de soluții și
căutarea de modalități eficiente de a le comunica colegilor, lărgind zona lor de influență și impactul
muncii lor. În acest fel, ea promovează o narațiune diferită cu privire la rolul tinerilor în construirea și
promovarea păcii, deoarece arată ce active autentice sunt în acest proces.
Tineretul pentru tineri va avea loc în perioada 4-8 septembrie 2018, în Buzău - România. Acesta va
strânge 50 de persoane, reprezentând 7 țări europene diferite: Belgia, Bulgaria, Franța, Germania,
Portugalia, România, și Armenia. APSD-Agenda 21 va acționa atât ca organizație de trimitere, cât și ca
organizație gazdă, în timp ce restul partenerilor de proiect vor acționa ca organizații de trimitere.
Schimbul de tineri va fi dezvoltat ca o simulare. Contextul zilnic se va concentra pe unul dintre cei patru
factori care au potențialul de a face lumea mai predispusă la conflicte în viitor. Cei patru factori sunt
priorități tematice anterioare ale partenerilor de proiect: extremismul, schimbările climatice, migrația și
genul. Fiecare zi va include o simulare cu un scenariu predefinit și roluri atribuite paxului. După aceasta,
vor avea o întâlnire mediată, în cadrul căreia vor trebui să ajungă la un acord privind modul de
soluționare a celor mai stringente probleme pe care le-au identificat. La sfârșitul fiecărei zile, își vor
transforma ideile într-o fotografie sau o serie de fotografii și un mesaj legat de factorul de zi pe care ar
dori să-l trimită tinerilor în prezent pentru a le spune ce pot fi face acum ca lucrurile pe viitor să pară mai
optimiste. Fotografiile și mesajele vor constitui o altă secțiune a producției finale: expoziția. Astfel,
ieșirile concrete ale acestei faze vor fi un set de cel puțin cinci fotografii și mesaje care vor completa
expoziția și vor fi afișate ca parte a acesteia în timpul etapei de urmărire în care expoziția va călători în
toate țările proiectului parteneri.

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Schimbul de tineri va urmări echiparea tinerilor participanți cu următoarele competențe. În ceea ce
privește cunoștințele: creșterea gradului de conștientizare a situației actuale privind inegalitatea de gen,
schimbările climatice, migrația și extremismul și scenariile previzionate pentru anii următori; o mai bună
înțelegere a modului în care factori precum inegalitatea de gen, schimbările climatice, migrația și
extremismul pot destabiliza pacea și pot duce la conflicte; cunoașterea mai aprofundată a drepturilor
omului și instrumentele necesare pentru a le promova și a le proteja; o mai bună înțelegere a proiectului
european și a valorilor acestuia și a modului în care acesta a contribuit la menținerea păcii și rolul pe
care îl va juca în viitor. Abilitățile pe care participanții trebuie să le dezvolte includ: capacitatea sporită
de a analiza situații complexe din mai multe perspective, jucând roluri diferite în cadrul simulărilor;
capacitatea sporită de a asculta în mod activ și de a forma o imagine generală care întruchipează mai
multe informații, interese și perspective; o capacitate mai mare de a rezolva problemele și de a lua
decizii, prin implicarea în exerciții care depășesc memoria informațiilor și aplicarea protocoalelor
standard, ci mai degrabă legăturile dintre cauze și efecte, discernând faptele și opiniile și încercând
diferite abordări; capacitatea sporită de a răspunde nevoilor dezavantajate și de a înțelege nevoile
acestora; îmbunătățirea competențelor în limba engleză. Activitatea urmărește, de asemenea, să
motiveze apariția următoarelor atitudini: creșterea gradului de conștientizare a rolului jucat de tineri în
prevenirea conflictelor și menținerea păcii; respectul sporit față de diversitatea oamenilor, a
comunităților, a culturilor și a indivizilor; umilința culturală mai mare și aprecierea diferențelor;
IMPACT
Impactul preconizat asupra tinerilor care participă la schimburile de tineri se va manifesta printr-o
creștere a nivelului de încredere în sine, de încredere în sine și de încrederea lor într-un viitor mai bun
pe care ei au mijloacele de a le influența. Ei vor învăța că cunoașterea, combinată cu energia, tinerii
trebuie să-și atingă obiectivele, are puterea de a influența viitorul și de a aduce schimbări pozitive. Ei vor
înțelege mai bine interconectarea lumii și vor avea o percepție mai clară despre ei înșiși ca parte a unui
grup mai mare de tineri care lucrează împreună pentru o Europă mai bună, mai incluzivă și mai
pregătită, unde pacea va fi norma pentru toți cei care trăiesc aici. În cazul migranților și refugiaților,
impactul așteptat este de ai face pe aceștia să se simtă inclusi, apreciați și folositori pentru comunitatea
în care trăiesc. Se așteaptă să devină mai multă încredere în comunitatea gazdă, mai deschisă pentru a
împărtăși povestea lor și pentru a-și folosi propriile experiență pentru a face pe toți conștienți de faptul
că pacea nu ar trebui să fie luată de la sine înțeles. De asemenea, se așteaptă să obțină aptitudini
interculturale pentru a le ajuta să înțeleagă noua lor realitate și abilități care îi vor pregăti pentru a face
față provocărilor care există în afara refugiatului / migrantului. Pentru toți cei implicați, impactul va fi
vizibil și în capacitatea lor sporită de a înțelege mai bine rolul acestora în societatea europeană, rolul
sistemelor de guvernare, politica de integrare a UE și a statelor membre și modul în care instituțiile
locale, naționale și europene poate proteja drepturile și libertățile tuturor.
În ceea ce privește organizațiile participante, proiectul se așteaptă să aibă un impact asupra capacității
globale de a lucra cu grupuri vulnerabile de tineri și de a promova pacea la nivel local și național. Acest
lucru va fi posibil prin procesul educațional în care vor fi implicați trei dintre lucrătorii lor de tineret și
implicarea tinerilor voluntari în schimbul de tineri, dar și în echipele organizatoare. Se așteaptă ca
organizațiile participante să fie mai motivați să inițieze proiecte care promovează incluziunea socială,
învățarea interculturală și promovarea păcii, deoarece vor avea lucrători tineri calificați pentru oameni și

vor experimenta tineri voluntari - mijloacele - expoziția educațională - și infrastructura - sprijinul unei
mari rețele europene - de a începe astfel de proiecte la nivel local și național.
Împreună, personalul și organizația lor sunt așteptați să transmită un mesaj de pace, incluziune și
avertisment că, dacă nu facem parte, incidentele mici ar putea să urce cu ușurință în dezastrele sociale
care au consecințe devastatoare pentru toată lumea. Se așteaptă ca aceștia să explice și să demonstreze
un model de a trăi împreună în mod decent, pașnic și cu respect, valorizând diversitatea și exercitând
capacitatea de adaptare la o societate în continuă schimbare.
Prin intermediul producției sale principale: o expoziție educațională educativă care va afișa portrete ale
tinerilor și povestirile lor personale despre conflicte, precum și fotografiile și mesajele "provenite de la
generațiile viitoare" despre ceea ce trebuie făcut astăzi pentru a construi un viitor mai favorabil
incluziunii și pașniei, ne așteptăm ca proiectul să aibă un impact dincolo de participanți și organizațiile
participante și ne aduc mesajul de a nu accepta niciodată pacea tinerilor, instituțiilor locale, naționale și
europene.
Impactul dorit asupra factorilor de decizie în domeniul tineretului și asupra politicii de tineret va fi
următorul: La nivel local, autoritățile și instituțiile acordă mai mult sprijin, cum ar fi sprijinul financiar,
dreptul de a-și folosi gratuit facilitățile sau infrastructura pentru a organiza inițiative menite să cunoască
între altele: seri culturale, festivaluri culturale, biblioteci vii, întâlniri de povestiri sau întâlniri simple prin
care membrii comunităților se pot cunoaște reciproc, pot învăța cum migranții și refugiații au ajuns acolo
unde sunt, înțeleg importanța de a menține pacea și de a difuza tensiuni care ar putea duce la conflicte.
La nivel național, sensibilizarea cu privire la propaganda politică, instigarea discursurilor și a oricărei
forme de discurs de ură și luarea de măsuri pentru descurajarea unor astfel de comportamente care pot
duce cu ușurință la o modificare a stării de pace și apariția unor conflicte serioase. Să încurajeze
autoritățile naționale să investească mai întâi în oportunități de educație pentru noii veniți și pentru
toate grupurile vulnerabile și să utilizeze vocea puternică și energia vastă a tinerilor și rolul lor pozitiv de
constructori de pace, de menținere a păcii și de promotori ai păcii.
La nivel european, să se motiveze apariția unor politici de tineret care să ofere un mecanism mai
puternic pentru participarea tinerilor, să favorizeze conexiunile și colaborarea în comunitate și să ofere
legături clare cu instituțiile și elitele politice.
DISEMINAREA REZULTATELOR
Schimbul de tineret va produce un set de minim 5 fotografii cu 5 mesaje despre ce ar trebui să facă
tinerii astăzi pentru a menține pacea în viitor. Ei vor face parte din expoziția itinerantă educațională.
După schimbul de tineret din septembrie, când expoziția va fi îmbogățită cu o nouă secțiune, va începe
călătoria în jurul Europei. Fiecare partener de proiect va fi gazda expoziției pentru cel puțin o zi.
Persoanele responsabile cu realizarea tuturor aranjamentelor logistice vor fi lucrătorii de tineret și tinerii
implicați în activitățile proiectului, care vor primi sprijinul organizației lor de trimitere pentru a organiza
o expunere a expoziției în țara lor și a le pune la dispoziție la cât mai mulți oameni posibil. Ideea fiecărui
afișaj local este de a spori gradul de conștientizare a fragilității păcii, consecințele devastatoare ale
conflictului la nivel individual și rolul major pe care îl joacă cu toții în menținerea păcii, mai ales printr-o
atitudine de toleranță, solidaritate și conștientizare interculturală. Vor exista cel puțin unsprezece
expoziții ale expoziției, în unsprezece țări diferite, cu cel puțin 50 de persoane în fiecare țară, astfel încât
un total de 500 de beneficiari indirecți vizionează expoziția. Acesta va fi disponibil pentru publicul larg și

în special pentru tinerii din organizațiile locale. Partenerii proiectului vor face eforturi pentru a conecta
expoziția cu alte evenimente mai mari din țările lor. Întrucât expoziția va fi afișată și utilizată de rețeaua
noastră pentru mulți ani, considerăm că acest proiect poate avea un impact amplu. În primul rând,
rezultatele sale principale - expoziția și broșura - sunt instrumente vizibile și atractive care pot fi folosite
de oricine, oriunde. În al doilea rând, expoziția comunică în imagini și cuvinte, dar și prin propriul proces
de creație. Are o poveste despre sine și este o poveste a tinerilor care își activează rolul de cetățean al
păcii. Acest lucru ar putea crește gradul de conștientizare pe această temă și importanța implicării
tinerilor în păstrarea și promovarea păcii pentru toți cei care o văd. Cel mai important este un model
frumos de cooperare interculturală și intercontinentală.

