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Voice
TOOLBOX DE
FORMAÇÃO PARA
ENVOLVER E FORMAR
JOVENS NOS VALORES
DEMOCRÁTICOS E
PROJETO EUROPEU

A iniciativa The Voice Action criou um kit de
ferramentas de formação para envolver e
formar jovens nos valores democráticos e no
nosso projeto comum que é a Europa!
Foca-se numa diretriz de educação não
formal e metodologias que estimulem a
participação de jovens de grupos vulneráveis 
no processo democrático e na sociedade,
adaptando também essas práticas aos jovens
privados de liberdade.
Uma formação curta, prática e inovadora,
desenhada à medida, traduzindo as questões
e a linguagem do sistema e das políticas para
a realidade, a linguagem e o mundo
experienciado por estes jovens.

O principal objetivo da Toolbox de Formação é
aumentar o conhecimento destes jovens sobre o
projeto europeu, para incentivar e capacitar a
sua participação na conceção das políticas
europeias na área da juventude.
A última fase será o piloto desta formação em
cada país parceiro, com cerca de 12 jovens
privados de liberdade e 4 jovens de zonas
desfavorecidas por país, num total de 112
participantes no total.
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REUNIÃO TRANSNACIONAL
EM ITÁLIA
A última reunião transnacional da iniciativa
decorreu na Catania (Itália) nos passados
dias 16 e 17 de junho de 2022, organizada
pelo parceiro "A Rocca". Esta reunião serviu
para finalizar os últimos detalhes do
módulo de formação, trocar as melhores
práticas, discutir os próximos passos do
consórcio, planear atividades de divulgação
e avaliar o progresso da iniciativa. Visite o
website da iniciativa para saber mais.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação
não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete
unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não
pode ser considerada responsável por eventuais utilizações
que possam ser feitas com as informações nela contidas.

voiceeu.com

