
ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ...

... 7 εκδηλώσεις κοινοτικού διαλόγου
στην Ολλανδία, την Ιταλία, το Βέλγιο,
την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την
Γερμανία και την Ισπανία. Ο στόχος των
εκδηλώσεων ήταν να φιλοξενηθεί μια
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, να
αναπτυχθεί ένα ισχυρότερο αίσθημα
σύνδεσης με την ΕΕ καθώς και να
βρεθούν τρόποι για την διαμόρφωση
μιας δημοκρατικής και 
 προσανατολισμένης στους νέους
Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτών των
εκδηλώσεων, προβλήθηκε το
ντοκιμαντέρ U4EU "What Does Europe
Mean to Me?", ενώ διοργανώθηκαν
ενημερωτικές διαλέξεις και εργαστήρια.

…  Ενημερωτική Ημερίδα στην Αθήνα
στις 30 Μαΐου. Οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα
κλήθηκαν να μιλήσουν για τη σημασία
του εθελοντισμού σε διεθνές, ευρωπαϊκό
και τοπικό επίπεδο και να
παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Νέοι και
από τις εννέα χώρες εταίρους
συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση και
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και
ενημερώθηκαν για το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης. Ήταν μια εξαιρετική
ευκαιρία για την προώθηση του
διαλόγου και της αλληλεγγύης στους
νέους της Ευρώπης.
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… Η προβολή του Ντοκιμαντέρ U4EU στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προκειμένου να δοθεί φωνή στους Ευρωπαίους νέους πολίτες και να
ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην ΕΕ. Στόχος είναι οι ευρωπαϊκοί  φορείς
λήψης αποφάσεων να ακούσουν τις σκέψεις των νέων για την ΕΕ και να
αναδιαμορφώσουν τις επιλογές και τις αποφάσεις τους.

… Η ηλεκτρονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων των Κοινοτικών, με τίτλο
«Τι σημαίνει η Ευρώπη για τους νέους της Ευρώπης: Απόψεις από το πεδίο».
Αυτή η ηλεκτρονική δημοσίευση θα διαδοθεί ευρέως σε όλη την Ευρώπη για
να αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές συζητήσεις μεταξύ άλλων νέων
και φορέων της Ευρώπης. 

… Η τελική εκδήλωση θα διοργανωθεί στην Αθήνα (Ελλάδα) τον Ιούλιο, με τη
συμμετοχή νέων, φορέων και εκπροσώπων των εταίρων από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες για να παρουσιάσουμε τα παραδοτέα και να
γιορτάσουμε όλοι μαζί το κλείσιμο του έργου.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:

…… Το εργαστήριο για νέους που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία)
στις 13 Ιουνίου. Σε αυτό το εργαστήριο συμμετείχαν 32 νέοι από τις χώρες
εταίρους καθώς και από τις ΗΠΑ, την Αρμενία, την Ουκρανία και τη
Βουλγαρία, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε νέους Ευρωπαίους να
συντάξουν προτάσεις για το μέλλον της ΕΕ. Είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν διάφορα θέματα που αφορούν την ΕΕ και την κλιματική αλλαγή,
την ένταξη μεταναστών/προσφύγων, τη συμμετοχικότητα των νέων και την
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους

(Ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα / Εργαστήριο Νέων στην Σόφια)


