COMUNICAT DE PRESĂ: Lansarea unui nou set de instrumente de prevenire a radicalizării
tinerilor destinat factorilor de decizie politică

Proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), finanțat prin programul Erasmus + şi
implementat în România de Fundaţia Schottener Servicii Sociale, a lansat un set de instrumente
destinat factorilor de decizie politică care vizează abordarea și prevenirea marginalizării și a
radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa. Acesta poate fi accesate gratuit la
https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/.
YEIP este implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări din UE (Marea Britanie, România,
Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Suedia) în patru medii (școli, universități, penitenciare pentru minori,
şi online). Scopul său este de a construi și testa un model inovator de politică de intervenție, de a
instrui și de a pune în aplicare un set de instrumente fundamentate pe principiile justiției
restaurative, psihologiei pozitive și ale modelului bunăstării.
Obiectivul proiectului este de a contribui la punerea în aplicare a obiectivului Strategiei UE pentru
tineret de prevenire a factorilor care pot conduce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor.
Setul de instrumente cuprinde teorii, clipuri video, instrumente de auto-reflecție și resurse externe,
centrate oe patru subiecte: înțelegerea fenomenului de radicalizare, psihologia pozitivă și modelul
bunăstării, ascultarea tinerilor și promovarea participării acestora din perspectiva drepturilor omului
și combaterea radicalizării prin rezolvarea conflictelor și gândire critică.
Dr. Theo Gavrielides, fondatorul și directorul IARS și coordonatorul proiectului YEIP, a declarat:
"Radicalizarea și extremismul care conduc la violență au devenit preocupări crescânde în ultimii ani,
cu accent asupra consecințelor acestor fenomene asupra tinerilor. În întreaga Europă și în țările
învecinate există o nevoie de leadership și decizie politică în abordarea marginalizării tinerilor pentru
a restabili încrederea cetățenilor. Prin urmare, acest set de instrumente de prevenire va pune bazele
creării unei schimbări sistemice atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Punerea tinerilor în centrul
procesului de influențare a politicilor conduce la luarea unor decizii bine informate, întrucât numai
prin această abordare putem atinge o incluziune socială reală a tineretului în viitor ".
Julia Patz, membră a consiliului consultativ al tineretului IARS a precizat : "Cred că este interesant
să vezi un set de instrumente politice ve vizează tinerii, care a fost realizat de tineri. De multe ori,
guvernele și organizațiile neglijează să ceară opinia grupului ţintă asupra schimbărilor pe care acesta
le consider necesare pentru a-și îmbunătăți propria viață. Dar acest set de instrumente YEIP a fost
realizat prin ascultarea vocii tinerilor și promovarea participării acestora din perspectiva drepturilor
omului, ceea ce îl face util și aplicabilă tinerilor. De-a lungul dezvoltării instrumentului de prevenire,
tinerii au avut un rol determinant în proiectul YEIP, ceea ce îl face aplicabil oricărei persoane vizate".
Pe parcursul implementării proiectului YEIP, tinerii au avut un rol decisiv în formularea cadrului de
prevenire şi în dezvoltarea setului de instrumente. Luând un rol activ în cercetarea inter pares,
aceştia au împărtăşit experiențele, opiniile și sugestiile lor în grupuri, ei fiind cel mai bine pozitionaţi
să influențeze și să ia decizii privind prevenirea radicalizării violente.
Această alegere este rezultatul unei inversiuni de tendințe care va permite crearea unor politici de
prevenire mai adecvate și relevante pentru tineri.
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Instrumentul de prevenire poate fi accesat aici.
Pentru mai multe informații despre proiectul Youth Empowerment and Innovation Project
(YEIP) vă rugăm să contactați info@fundatia-schottener.eu şi contact@iars.org.uk

Despre Fundaţia Schottener Servicii Sociale
Fundaţia Schottener Servicii Sociale a fost înfiinţată în 2012 în Romania ca filială a Fundaţiei
germane Schottener Soziale Dienste gGmbH.
Scopul Fundaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu nevoi socio-educaţionale speciale,
în special a copiilor si tinerilor cu risc de marginalizare şi sustinerea participarii acestora la viaţa
socială şi economică. Prin programe derulate la nivel naţional şi european sunt oferite servicii de
asistenţă socială, servicii educaţionale şi orientare culturală, asistenţă psihologică, dar şi activităţi de
cercetare şi advocacy.

Despre IARS
Institutul Internațional IARS este o organizație de caritate condusă şi orientată spre clienţi, cu
misiunea de a oferi tuturor posibilitatea de a crea o societate mai sigură, mai echitabilă și mai
incluzivă. În ultimii 10 ani, Institutul a furnizat servicii de educație, cercetare, politică de o
importanță locală, națională și internațională. Se axează pe împuternicirea celor mai marginalizate
comunități prin furnizarea directă de servicii, permițând organizațiilor să realizeze, să măsoare și să
îmbunătățească impactul social. IARS este un expert internațional în domeniul justiției penale, al
justiției restaurative, al drepturilor omului și al incluziunii, al cetățeniei, al serviciilor publice și al
cercetării conduse de utilizatori.

