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O projeto VIDA visa
promover e apoiar
ativamente a qualidade e a
inovação da intervenção na
área da juventude, bem
como em capacitar uma
nova geração de jovens
líderes que promovam a
sensibilização acerca do
abuso de substâncias nos
jovens e comunidades.

SOBRE O PROJETO VIDA
O VIDA foi financiado com o
apoio do Programa
Erasmus+. O projeto está a
ser desenvolvido por uma
equipa de cinco
organizações da juventude
da Finlândia, República
Checa, Irlanda, Holanda e
Portugal:

YAD Youth Against
Drugs (Finlândia)
Future in Perspective
(Irlanda)
Quarter Mediation
(Holanda)
Rightchallenge
(Portugal)
AKLUB Centrum
Vzdelavani a Poradenstvi
(República Checa)
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O QUE É QUE PRETENDEMOS ALCANÇAR?
A equipa do projeto VIDA está a trabalhar no
desenvolvimento de um Compêndio de 12
Infográficos Interativos que visa abordar a
sensibilização para as drogas e o impacto do abuso
de substâncias na vida dos jovens. Os Infográficos
estão atualmente a ser finalizados e estarão
disponíveis em todas as línguas do consórcio em
Maio de 2021.

Além disso, estamos a
desenvolver um Programa de
Formação para os trabalhadores
de juventude, que visa contribuir
para para o desenvolvimento de
competências na área dos media,
para que os trabalhadores da
juventude se tornem capazes de
construir os seus próprios
infográficos interactivos e
adaptarem as suas atividades
educativas aos diversos públicosalvo. Estará disponível em todas
as línguas do consórcio no Verão
de 2021.

O Programa de Formação de
Liderança de Pares encontra-se na
fase inicial de desenvolvimento.
Este programa tem como objetivo
apoiar os jovens que trabalham na
linha da frente na sensibilização
para o consumo de substâncias,, ao
proporcionar-lhes recursos
educativos inovadores que possam
ser utilizados presencialmente e
online. O Programa de Formação
estará disponível em todas as
línguas do consórcio em Novembro
de 2021.

Por último (mas não menos
importante)... Estamos a
trabalhar no desenvolvimento
do VIDA MOOC, que
funcionará como um portal
interactivo que irá alojar todos
os materiais educativos nas 5
línguas do consórcio. Estará
totalmente disponível em
Maio de 2022. .

Embora a pandemia da covid-19 tenha impedido as
primeiras reuniões presenciais do projeto, a comunicação
online entre o consórcio VIDA tem sido constante. Temos
esperança que possamos reunir-nos presencialmente na
República Checa, no Verão de 2021.

Fica atento ao website do projeto VIDA!!
http://vida-eu.com

Clica aqui e segue o projeto VIDA no
Facebook!
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