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Asociația AVES construiește parteneriate internaționale cu sprijinul
Granturilor SEE și Norvegiene
În perioada 17-20 octombrie 2016 membri ai Asociației AVES au participat la un
schimb de experiență în Norvegia, în cadrul proiectului ”Internaționalizare și cooperare
pentru sprijinirea tinerilor în situații de risc”.
Pe parcursul deplasării în Norvegia, membrii Asociației AVES au avut întâlniri cu
reprezentanți ai administrației locale din Baerum ai au participat la o întâlnire de lucru la
Centrul Marie Plahte destinat sprijinirii copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile.
O experiență necesară pentru viitoarele proiecte destinate tinerilor
Interlocutorii din organizația gazdă au vorbit pe larg despre problemele cu care se
confruntă tinerii norvegieni, acțiunile întreprinse pentru sprijinirea lor și modul cum
funcționează parteneriatul cu actorii locali atrași în sprijinirea programelor destinate
grupurilor vulnerabile.
Membrii Asociației AVES au avut astfel posibilitatea să dobândească noi informații
privind demersurile și acțiunile ce pot fi realizate în favoarea integrării sociale și profesionale
a tinerilor aflați în situații de risc. Pe lângă acest schimb de bune practici, deplasarea în
Norvegia s-a concretizat și cu semnarea unui acord de parteneriat între Asociația AVES și
Centrul Marie Plahte din Baerum.
Rezultatele obținute ca urmare a schimbului de experiență au fost dezbătute cu
ocazia mesei rotunde organizate de către Asociația AVES în data de 26 octombrie 2016
astfel încât cunoștințele nou dobândite să poată fi valorificate prin inițierea de noi proiecte
destinate tinerilor din categorii vulnerabile.
Creată în anul 2014, Asociația Valahă pentru Educație și Știință (AVES) își propune
susținerea educației, cercetării și formării profesionale prin dezvoltarea de parteneriate la
nivel local dar și internațional, inițierea de proiecte destinate tinerilor, sprijinirea
evenimentelor din domeniile educațional, cultural și științific.
Granturile SEE și Norvegiene susțin parteneriatul internațional
Proiectul derulat de Asociația AVES și intitulat ”Internaționalizare și cooperare pentru
sprijinirea tinerilor în situații de risc” s-a realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și
Norvegiene 2009-2014, prin Programul RO 01 Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel
Național.
Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția celor trei state membre ale
Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) la dezvoltarea relațiilor
bilaterale cu cele 16 țări beneficiare din sudul și centrul Europei, precum și la reducerea
decalajelor sociale și economice dintre state.
Informații oficiale despre granturile SEE pot fi accesate prin site-ul
www.eeagrants.org

