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Initiativet forløb som beskrevet efter go ken else fra Europa Nævnet.
problemer me at afstemmer eltagernes kalen er og har be t EU Nævnet om
at kun bruger 1 eltager per program. Det fik vi lov til og så bare bar at går i
gang. Derfor har vi haft specielt i november Men et lykke es at lave alle
planlgat programmer.

Er aktivitetsmålene for projektet opnået? Anfør
mål og beskriv opfyl elsen.

Ja, aktivitetsmålene er opnået. Mål var at
inklu erer så mange som muligt eltagerne fra
Østjyllan i programmerne og at optage i TV
stu ie hos TV Huset i Åbyhøj.
Hvorle es har aktiviteten bi raget til u vikling af
Ve at lave programmerne me aktuelle emner og
ebat og oplysning om et europæiske fællesskab ve at bruge MEP fra Østjyllan /Mi tjyllan , 1
(EU)?
professor fra AU, 1 sikkerhe sexpert fra AU og 1
expert fra Aarhus kommune Han icaprå

Samarbej e me an re organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

rrangementstype
Arrangementer m.v.

Ra io/TV/Web

Ønskede oplysninger

Ja. ITVOJ har etableret samarbej e me Børne
Ung oms TV. Også me Ra iohuset Aarhus i
Aarhus Kommune, hvor ra io programmerne også
blev u sen t.

Faktiske forløb

Antal arrangementer?
Oplægshol ere/ ebattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)
Deltagergebyr?
Hvorle es blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afhol t?
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sen t? Hvilken kanal og på
hvilket ti spunkt?
TV/Ra io-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken a resse?

6 tv programmer, som efter kortbearbej else blev
Se ve lagt bilag "Deltagerliste"
Se ve lagt bilag "U sen elsesplan"

Ja. Programmerne er tilgænglige på internet som
Vi eo on Deman (VoD) på ITVOJ Vimeo www.itvoj. k (se ve lagt bilag "Vimeo's links" )
og på BURTs Youtube kanal.

Web mv.

Hvor an er ken skabet til
Formi ling foregik primært på ITVOJ Facebook
hjemmesi en, app'en blevet Gruppe. Men også gennem vores regional TV
u bre t.
station (ITVOJ) og gennem Ra iohusets ra io
stationer i Aarhus Kommune.

Hjemmesi er m.v. Angiv
venligst web-a resse.
Hjemmesi e: Hvor mange
besøgen e har si en pr.
måne , og hvor mange af
e besøgen e er unikke
brugere?
Antal publikationer/bøger
Publikationer/bøger mv.
mv.?
Oplag?
Distribution?
An et
Angiv aktivitet
Beskrivelse

www.itvoj. k
Ca. 700 per måne og 125 unikke brugere.
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