
ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των 
συγκρούσεων και της διαφορετικότητας.

 Ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή, σε συλλόγους, πλατφόρμες και οργανισμούς της 
κοινωνίας των πολιτών. 

 Αποτίμηση της συμμετοχής των νέων και του εθελοντισμού 
ως βασικές δραστηριότητες για την ενδυνάμωση της κουλτούρας 
των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών για τον εντοπισμό 
καλών πρακτικών και την ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή 
στον εθελοντισμό.  

 Προετοιμασία των νέων για να γίνουν ενεργοί πολίτες:
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 www.jucivol.eu
 www.facebook.com/jucivol

 JUCIVOL ErasmusPlus

www.jucivol.eu

ΕΤΑΙΡΟΙ 
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Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου 
(INEK-ΠEO)
Παύλος Καλοσυνάτος 
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 Βελτίωση των γνώσεων για τις κοινωνικές 
δεξιότητες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη.

  Ενθάρρυνση της γνώσης, της κατανόησης και της 
ευθύνης των δημοκρατικών αξιών και των βασικών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Συγχρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγχρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Το πρόγραμμα ασπάζεται τα ακόλουθα: 
 Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2000/C 364/01) & την Στρατηγική για την 
Αποτελεσματική Εφαρμογή [Com (2010) 57314]:  

 Καταπολέμηση των διακρίσεων στην κοινωνία 

 Καλύτερη προώθηση της δια-θρησκευτικής και 
διαπολιτισμικής κατανόησης 

 Βελτίωση της αποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 [Βρυξέλλες, COM 
(2011) 568 τελικό] 

 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013   

 Η συμπερίληψη των νέων πολιτών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στην κοινωνία ως 
δικαιούχοι του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Νέοι ηλικίας 15 – 30 χρόνων. 

 Νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

 Επαγγελματίες που εργάζονται με νέους. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 Κατάρτιση των νέων σχετικά με τα οφέλη και τις 
βασικές κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες που 
επιτυγχάνονται μέσω του εθελοντισμού. 

 Καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς σε καίριες 
στρατηγικές για την εμπλοκή των νέων σε 
εθελοντική εργασία.

 Πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης 
νέων και καθοδήγηση εκπαιδευτικών με νέους και 
επαγγελματίες. 

 Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού δικτύου 
εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων μερών στο 
τομέα του εθελοντισμού. 

 Αποτίμηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη που αποκτούνται από τους 
νέους εθελοντές όσον αφορά την συμμετοχή τους 
στα κοινά.    

 Διάδοση του προγράμματος Jucivol και των 
αποτελεσμάτων των δράσεων του στο ευρύ κοινό 
και στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

 Η ενδυνάμωση της κουλτούρας των δημοκρατικών 
αξιών και βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για την ενεργή 
συμμετοχή των νέων στα κοινά. 


