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U4EU
ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ…
… Εννέα Εθνικά U4EU βίντεο, στο οποίο
νέοι από κάθε χώρα που συμμετέχει στο
έργο μοιράζονται τις απόψεις και τις
ανησυχίες τους για ζητήματα ισότητας και
διακρίσεων, για την κλιματική αλλαγή, για
διάφορες ευρωπαϊκές κρίσεις, για την
ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
… Το U4EU ντοκιμαντέρ «Τι σημαίνει η
Ευρώπη
για
Μένα;»,
το
οποίο
περιλαμβάνει συνεντεύξεις νέων και από
τις 9 συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Βουλγαρία και Βέλγιο) και
παρουσιάζει συνολικά τις απόψεις και τις
ανησυχίες τους σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης. Αυτό το τελικό βίντεο θα
προβληθεί κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων
κοινοτικού διαλόγου και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με στόχο να δώσει φωνή
στους νέους πολίτες της Ευρώπης.
… Την πρώτη εκδήλωση κοινοτικού
διαλόγου, που έλαβε χώρα επιτυχώς στην
Γερμανία, από τις 18 έως τις 19
Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, νέοι/ες από 4 χώρες εταίρους
(Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βουλγαρία)
συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες
και εργαστήρια που στόχευαν στην
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ζητήματα
ισότητας και διακρίσεων, και με την
εύρεση
τρόπων
δημιουργίας
μιας
περισσότερο
δημοκρατικής
Ένωσης·
στόχευαν επίσης στο να αναπτύξουν οι
νέοι/ες
ένα
πιο
ισχυρό
αίσθημα
κυριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοινοτικού
διαλόγου στη Γερμανία, οι συμμετέχοντες έλαβαν
μέρος σε εργαστήριο για το περιβάλλον.

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ…
… Ακόμη έξι εκδηλώσεις κοινοτικού
διαλόγου στην Ολλανδία, την Ιταλία, το
Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και
την Ισπανία, που θα λάβουν χώρα από τον
Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του
2022.
Στη
διάρκεια
αυτών
των
εκδηλώσεων, το ντοκιμαντέρ «Τι σημαίνει
η Ευρώπη για Μένα;» θα προβληθεί στο
ευρύ κοινό. Επιπλέον, θα διοργανωθούν
ομιλίες από ακαδημαϊκούς και ειδικούς σε
θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως και
διάφορα
άλλα
εργαστήρια
και
δραστηριότητες. Ο σκοπός αυτών των
εκδηλώσεων είναι να ενθαρρύνουν την
ανταλλαγή απόψεων για μια πληθώρα
θεμάτων, να διευρύνουν τη γνώση των
συμμετεχόντων σχετικά με τους θεσμούς
και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις σε
σύγχρονα ευρωπαϊκά προβλήματα και να
προσκαλέσουν τους συμμετέχοντες να
οραματιστούν το μέλλον της Ευρώπης.

… την Ημέρα Πληροφόρησης, η οποία θα
διοργανωθεί στην Αθήνα (Ελλάδα).
Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών
από όλες τις συμμετέχουσες χώρες θα
συναντηθούν και θα αναδείξουν την
μεγάλη
σημασία
του
εθελοντισμού,
ενημερώνοντας τους πολίτες σχετικά με
τους τρόπους που αυτός μπορεί να
καλλιεργήσει αμοιβαίο σεβασμό και ανοχή
στη διαφορετικότητα. Η δραστηριότητα
στοχεύει επίσης να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει σχετικά με το «European
Solidarity Corps».
… Το εργαστήρι για τους νέους, το οποίο
θα
πραγματοποιηθεί
στη
Σόφια
(Βουλγαρία). Νέοι/νέες από όλες τις χώρες
εταίρους θα συμμετάσχουν σε αυτό το
εργαστήρι, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία
σε νέους ευρωπαίους να κάνουν προτάσεις
για το μέλλον της Ευρώπης.

ΤΑ ΤΕΛIΚΑ ΜΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ…
… Περίληψη των αποτελεσμάτων των
Κοινοτικών
Διαλόγων
θα
λάβει
ηλεκτρονική μορφή, με τίτλο «Τι Σημαίνει η
Ευρώπη για τους Νέους της: Απόψεις
Πεδίου»¨ . Η ηλεκτρονική αυτή έκδοση θα
διαδοθεί ευρέως σε όλη την Ευρώπη.
… Η διοργάνωση της Τελικής Σύσκεψης
του έργου, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα
τον Δεκέμβριο του 2022, με τη συμμετοχή
νέων
ανθρώπων
και
άλλων
ενδιαφερόμενων από όλες τις χώρες
εταίρους.

… Την προβολή του τελικού U4EU
ντοκιμαντέρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι
να δοθεί φωνή στους νέους ευρωπαίους
πολίτες.
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