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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτού του 

αρχείου απηχούν τις απόψεις των 

συντακτών του και σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 

απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχει αυτή η 

δημοσίευση. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο EllE προκύπτει από τις τρέχουσες παγκόσμιες 

προκλήσεις και τις τοπικές ανάγκες των νέων. Η πρόοδος 

όσον αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη υπήρξε άνιση και  

οι προκλήσεις παραμένουν: πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν 

διακρίσεις, υψηλά επίπεδα φτώχειας, περιορισμένη 

πολιτική ένταξη και πρόσβαση σε συστήματα υγείας, 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αξιόλογες θέσεις εργασίας. 

Οι νέοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των επιπτώσεων 

των μη βιώσιμων μοντέλων λόγω της περιθωριοποίησής 

τους και της μεγαλύτερης ευπάθειας. Οι νέοι θα πρέπει 

να μάθουν, να αποκτήσουν ικανότητες για τη 

δημιουργία βιώσιμών μοντέλων ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς. Πρέπει να διαμορφώσουν την εικόνα του 

μέλλοντος για να τη δημιουργήσουν. Σε τοπικό επίπεδο, 

οι νέοι επηρεάζονται από την έλλειψη ευκαιριών από 

την κοινωνία και την αγορά εργασίας, στερούνται την 

γνώση να αποκτήσουν ικανότητες σχετικές με βιώσιμες 

μεθόδους ανάπτυξης. Το έργο EllE στοχεύει στη 

προώθηση της συμμετοχής και της συνεργασίας των 

νέων για βιώσιμη ανάπτυξη στις τρεις χερσονήσους της 

Νότιας Ευρώπης μέσω: της ενδυνάμωσή τους, της 

προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, και της 

οικοδόμησης ανθεκτικών κοινοτήτων και εθνών. 

Οι εικόνες και τα γραφήματα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από: https://pixabay.com/  

https://pixabay.com/
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Οι 17 ΣΒΑ καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξη: 

- Την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση. 

Οι στόχοι που τέθηκαν  είναι ένα σχέδιο που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ενός 

καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Η αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων 

προκλήσεων, οι οποίες καθημερινά όλο ένα και αυξάνονται, δεν είναι εύκολη. Ένας από τους 

πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση προβλημάτων είναι η συγκεκριμένη Ατζέντα. 

 

Η Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 επικεντρώνεται στην επίλυση 

κρίσιμων θεμάτων που απαιτούν προσοχή, με στόχο τη βελτίωση 

σημαντικών ζητημάτων - όπως η Φτώχεια, η Καλή Υγεία και η 

Ευημερία, η μηδενική πείνα και άλλα πολλά. 

 

 

 

Ας ανακεφαλαιώσουμε - Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης; 
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 Ενδυνάμωση – Εκμάθηση – Καθοδήγηση – Διάδοση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ευαισθητοποίηση – Κατανόηση – Δράση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Youth4SDGs Αλλάζοντας τους κανόνες…μεταμορφώνεται ο 
κόσμος! 

 
 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μέσω εκστρατειών που στοχεύουν στην προσέγγιση των νέων. 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: 
Εκπαιδεύοντας τους νέους για τους 17 ΣΒΑ και την επίδρασή τους έως το 2030. 

 

ΔΡΑΣΗ: 
Μέσω της προσθήκης νέων στην αναζήτηση λύσεων για το πως να συμβάλουν στους ΣΒΑ. 

 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
 

Ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής 

στην κοινωνία, 
καθιστώντας ορατά 

τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι 

νέοι  
 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

 
Ενθάρρυνση της 

αυτό-ενδυνάμωσης 
και ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων νέων  

 

ΚΑΘΟΔΗΓΙΣΗ 
 

Ενθάρρυνση της 
πρωτοβουλίας 

ανάπτυξης 
καθοδηγούμενη 

από νέους 
 

Η διαδικασία ενδυνάμωσης-εκμάθησης-
καθοδήγησης-διάδοσης σε κάθε τμήμα 
της αλυσίδας παρέχει υποστήριξη σε 

νέους με λιγότερες ευκαιρίες. 
 

ΔΙΑΔΟΣΗ 
 

Ενθάρρυνση και 
δημιουργία ενός 

Δικτύου 
ενδυναμωμένων 

νέων σε ΣΒΑ 
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“Το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας βρίσκεται στα χέρια μας. Βρίσκεται στα χέρια 
της σημερινής νεότερης γενιάς που θα περάσει τον πυρσό στις επόμενες.”(Ατζέντα του 2030, 

παράγραφος 53) 
 

Η Ατζέντα του 2030 είναι η φιλόδοξη απάντηση της διεθνής κοινότητας στις σημερινές πιεστικές 
προκλήσεις. 
Οι νέοι βαθιά ενσωματωμένοι στην Ατζέντα: 

→ Συγκεκριμένα κατονομάζει τους νέους ως «κρίσιμους παράγοντες αλλαγής». 
→ Οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα στους 17 στόχους. 
→ 65 από τους 169 ΣΒΑ αναφέρονται ρητά ή σιωπηρά στους νέους, με έμφαση στην 

ενδυνάμωση, στη συμμετοχή και στην ευημερία τους. 
→ Περισσότεροι από 20 στόχοι χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους κατανέμονται σε 9 ΣΒΑ: 1, 

2. 4, 5, 8, 10, 11, 13 και 16 
Ο Οδηγός καλύπτει αυτούς τους 9 ΣΒΑ, και με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια σύντομη ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
για το καθένα, καθώς και τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ που απευθύνονται κυρίως 
σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, σε ένα αποτέλεσμα συνεργασίας του έργου EllE. 
 
Όταν οι νέοι βελτιώνουν τις γνώσεις τους και ενισχύουν τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα 
υποστηρίζονται για την ενεργή συμμετοχή τους, μπορούν να οδηγήσουν την αλλαγή στις δικές τους 
κοινότητες και χώρες. 

 

 
 

                                     
Οι βασικές παραδοχές της θεωρίας της αλλαγής είναι: 

 
- Αν προωθήσουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες νέων, τότε θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις 
ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους, αλλά και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως πολίτες, ηγέτες, 
και παράγοντες αλλαγής τόσο στην κοινότητά τους, όσο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στη 
συνολική Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειρήνη. 

 
- Εάν οι νέοι που ενδυναμωθούν θα εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τότε θα 
μπορούν να συνεισφέρουν ως θετικοί παράγοντες αλλαγής. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      1.       
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Οι οδηγίες απευθύνονται σε οργανισμούς που ασχολούνται και εργάζονται με νέους. 
 
 

Για αυτόν τον λόγο, οι οδηγίες συνιστούν: 
  Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη δημιουργία στρατηγικού 

ενισχυμένου περιβάλλοντος για την ενδυνάμωση των νέων για πλήρη 
ένταξη και συμμετοχή και ηγεσία  

 Όσοι εργάζονται για/με νέους να έχουν τις ικανότητες και δεξιότητες να 
λαμβάνουν, να ακούν και να απαντούν στις φωνές των νέων και να 
προτείνουν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς για όλους.   

 Οι νέοι να έχουν βελτιωμένες δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να 
εκφράσουν τις ανάγκες τους και να προτείνουν λύσεις.  

 Αναγνώριση των επιτευγμάτων και της συμβολής των νέων. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.       
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Οργανισμοί που ασχολούνται με νέους 

Εργαζόμενοι που ασχολούνται με νέους 

 Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξετε τους νέους είναι να 
τους συμπεριλάβετε σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.  

      3.       

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ή ΤΟ 

ΕΡΓΟ ΣΑΣ 
 

Ελέγξτε τον Οδηγό 
και συμπεριλάβετε 
πρωτοβουλίες στη 
στρατηγική σας, ή  
επιλέξετε 
υπάρχουσες,  
και μάθετε τι 
μπορείτε να 
προσαρμόσετε, ή να 
αναβαθμίσετε  
σε αυτές. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 

 
Οργανώστε 
εσωτερικές 
εκστρατείες για τα 
μέλη και τους 
εθελοντές σας για να 
ξεκινήσετε κάποιες 
ενέργειες και να 
προσδιορίσετε το 
καλύτερο επίτευγμα. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ 

 
Μπορείτε να αυξήσετε 
την ευαισθητοποίηση 
και να εμπλέξετε άτομα 
εκτός/εντός του 
οργανισμού σας, 
διαδίδοντας τον Οδηγό 
μέσω των καναλιών σας 
και αφήνοντάς τους να 
υιοθετήσουν τις 
πρωτοβουλίες στην 
καθημερινή τους 
εργασία. 
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 

Αυτός ο Οδηγός θα σας 
βοηθήσει να κάνετε τα πρώτα 
σας βήματα, και να εμπλέξετε 
τους ανθρώπους σας. Αλλά 
καθώς οι Παγκόσμιοι Στόχοι 
είναι ευθύνη των 
κυβερνήσεων, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
των εταιριών, του τρίτου 
τομέα ή της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΚΟ κ.λπ., 
συνδεθείτε μαζί τους, ζητήστε 
τους βοήθεια και υποστήριξη, 
προτείνετέ τους συνεργασία 
και δικτύωση. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 
ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΑΣ 
Αναθεωρήστε έργα και 
πρωτοβουλίες που 
οργανώθηκαν από τις 
ΜΚΟ σας και δείτε 
πως οι ενέργειες από 
του Οδηγούς 
εντάσσονται στο 
σχέδιο του έργου σας 
και ενδυναμώνουν 
περισσότερους νέους. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ 

 
Επίσης, μπορείτε να 
επιλέξετε υπάρχοντα 
έργα που εκτελούνται 
από νέους στην τοπική 
σας κοινότητα, τα 
οποία χρειάζονται τη 
βοήθειά σας με 
εξειδίκευση ή πόρους. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΒΑ 

Μπορείτε να οργανώσετε 
εκπαίδευση ή εργαστήρια 
ή να χρησιμοποιήσετε το 
πρόγραμμα σπουδών των 
ΣΒΑ για να εκπαιδεύσετε 
τους νέους στους ΣΒΑ και 
να τους αφήσετε να 
εξερευνήσουν ποιες 
πρωτοβουλίες θέλουν να 
οργανώσουν. 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

Ένα μεγάλο μέρος των 
πρωτοβουλιών απαιτούν  
στήριξη των νέων για να  
υλοποιούν τις ιδέες τους και 
να υποστηρίξουν τους ΣΒΑ - 
Εξετάστε τον τρόπο με τον 
οποίο μπορείτε να τους 
παρέχετε χώρους ή 
ευκαιρίες. 
 

Αυτός ο Οδηγός δεν ικανοποιεί όλα όσα μπορούν να γίνουν για τους νέους στους Παγκόσμιους Στόχους. 
Θεωρήστε τον ως εργαλείο καθοδήγησης και συλλογής ιδεών σε τι μπορείτε να βοηθήσετε. Γίνετε καινοτόμοι 

και δημιουργήστε τις πρωτοβουλίες και δράσεις σας! (βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με την περιγραφή των 
Παγκόσμιων Στόχων). 
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Οι νέοι σε συνθήκες φτώχειας δυσκολεύονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
οργανισμών που ασχολούνται με τη νεολαία. Λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 
στις οποίες ζουν, έχουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 

⇒ Δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν οικονομική συνεισφορά. 
⇒ Δυσκολεύονται στο να αποκτήσουν τεχνολογικά εργαλεία για να ηγηθούν σε μία ένωση ή 

να καλύψουν βασικούς ρόλους. 
⇒ Συχνά δεν κατέχουν τα εργαλεία για να αυξήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. 
⇒ Δυσκολεύονται να ταξιδέψουν και αποκτήσουν εμπειρίες 
⇒ Δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν τις πληροφορίες ή οι πληροφορίες δεν φτάνουν σε 

αυτούς. 
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Το 2019, το 12,8 % των νέων εργαζομένων στον κόσμο ζούσε σε ακραία φαινόμενα φτώχεια, 
σε σύγκριση με μόνο το 6% όλων των ενηλίκων εργαζομένων. 

 

→ Να διαθέτετε στον οργανισμό σας ένα ταμείο αλληλεγγύης που θα επιτρέπει τη συμμετοχή 
όλων σε δραστηριότητες. 

→ Δημιουργία κοινών χώρων στους οποίους θα έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε 
τεχνολογικά εργαλεία. 

→ Παροχή δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης δωρεάν ή με επιδοτούμενα ποσά, για όσους ζουν 
σε συνθήκες φτώχιας. 

→ Ενεργοποίηση δραστηριοτήτων σχεδιασμού για την ανάκτηση οικονομικών πόρων για 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

→ Διαχειριστείτε τρόπους για να προσεγγίσετε αυτές τις πληροφορίες στους νέους. 
  

 

 Προβλέψτε αμοιβαίο κεφάλαιο έως και 3% των διαθέσιμων πόρων του συλλόγου, για να 
διασφαλιστεί η παγκόσμια πρόσβαση σε δραστηριότητες. 

 Δημιουργήστε επαφές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την δημιουργίας κοινών 
χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νέους με λιγότερες ευκαιρίες. 

 Να έχετε τουλάχιστον ένα νέο άτομο με λιγότερες ευκαιρίες στον τομέα λήψης αποφάσεων. 
 Δημιουργήστε στιγμές κοινού σχεδιασμού εντός των οργανισμών νέων, για να έχετε μια 

ανάλυση των αναγκών όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
βρίσκονται σε συνθήκες φτώχιας. 

 Δημιουργήστε ευκαιρίες στον οργανισμό για αυτούς τους νέους ανθρώπους ώστε να 
μάθουν συγκεκριμένα εργαλεία και ικανότητες 

 Εργαστήρια και ανοιχτοί χώροι για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν δωρεάν πρακτικές 
επαγγελματικές γνώσεις 
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Αρκετοί νέοι, κυρίως φτωχοί και ευάλωτες ομάδες, υποφέρουν από πείνα, αλλά και βρέφη, όπου 
δεν διαθέτουν ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή όλο το χρόνο. Ο στόχος αυτός επιδιώκει τον 
τερματισμό όλων των μορφών υποσιτισμού. 

⇒ Πολλές φορές, τα μόνα υγιεινά και πλήρη γεύματα που τρώνε οι νέοι αυτών των κοινωνικών 
ομάδων παρέχονται στα σχολεία και μόνο ένα γεύμα την ημέρα. 

→ Προωθήστε και κοινοποιήστε το ζήτημα του υποσιτισμού των νέων εντός της κοινότητας. 
→ Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τρέχον πρόβλημα και δείξτε σε αυτούς τους 

νέους ότι δεν πρέπει να ντρέπονται για αυτές τις καταστάσεις, αλλά αντιθέτως μπορούν να 
επικοινωνούν με οργανισμούς που ασχολούνται με νέους για να ζητήσουν βοήθεια. 

→ Νέοι με περισσότερες ευκαιρίες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα σε εβδομαδιαία βάση. 
→ Κάθε φορά που ένα οργανισμός που ασχολείται με νέους έχει μια εκδήλωση, αντί για 

δωρεάν είσοδο, κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να προσφέρει τρόφιμα, όπως ρύζι, γάλα, 
αυγά κ.λπ. Αυτά θα δοθούν αργότερα σε νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υποσιτισμού. 

  

 

 Δημιουργία προγραμμάτων σχετικά με την σπατάλη τροφίμων σε εστιατόρια, καφέ, 
αρτοποιεία κ.λπ., τα οποία αντί να πετιούνται στα σκουπίδια, οργανισμοί που ασχολούνται 
με νέους μπορούν να τα προσφέρουν σε νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα πείνας. 

 Πρωτοβουλία της Τράπεζας Τροφίμων σε συνεργασία με ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα. 
 Πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση για δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους με σκοπό την 

παροχή γευμάτων σε αυτούς τους νέους. 
 Οργάνωση γεωργικών εκτάσεων, όπου θα μπορούν να καλλιεργηθούν  υγιεινά και ποικίλα 

τρόφιμα, τα οποία θα δοθούν στη συνέχεια σε αυτούς τους νέους. 
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Όλοι οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Παρόλο που η εκπαίδευση δεν πρέπει να 
περιορίζεται στις εκτιμήσεις για τα μέσα διαβίωσης των νέων και στη μετάβαση στον κόσμο της 
εργασίας, είναι ευρέως αποδεκτό ότι αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης των νέων. 

⇒ Στο τέλος του 2019, εκατομμύρια παιδιά και νέοι ήταν ακόμα εκτός σχολείου και 
περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς που είναι στο σχολείο δεν πληρούσαν τα 
ελάχιστα πρότυπα επάρκειας στην ανάγνωση και την αριθμητική. 

⇒ Το 2018, 258 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι ηλικίας 6 έως 17 ετών δεν φοίτησαν 
ακόμη το σχολείο, το οποίο αντιπροσώπευε το 17 % του παγκόσμιου πληθυσμού αυτής της 
ηλικιακής ομάδας. 

Το κλείσιμο σχολείων για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του COVID-19 βλάπτει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και την κοινωνική και συμπεριφορική ανάπτυξη παιδιών και νέων. Παρόλο που η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται σε πολλούς μαθητές, παιδιά και νέους σε ευάλωτες και 
μειονεκτικές κοινότητες, όπως εκείνοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ακραία φτώχεια, 
εύθραυστα κράτη και καταυλισμούς προσφύγων, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση. Το ψηφιακό χάσμα 
θα διευρύνει τα υπάρχοντα κενά στην ισότητα όσον αφορά την εκπαίδευση. 

 

→ Συγκέντρωση και υποστήριξη πλατφορμών και φόρουμ που επιτρέπουν και προωθούν την 
παγκόσμια και διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ενδυνάμωση των νέων 
για την βιώσιμη ανάπτυξη και ειρήνη. 

→ Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς για τη βελτίωση των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. 

→ Δημιουργία προγραμμάτων (πρακτική άσκηση κ.λπ.) που δίνουν τη δυνατότητα στους 
νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 

  

 

 Ανάπτυξη Ημερολογίου που θα αποστέλλεται κάθε μήνα σε οργανισμούς και 
εργαζόμενους που ασχολούνται με νέους με τις εκδηλώσεις για τον επόμενο μήνα και 3 
προτεινόμενες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στην κοινότητά τους. 
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 Μέντορας νέων. Είναι ένας στοχαστικός, εμπνευσμένος και ένας ισχυρός τρόπος για να 
καθοδηγήσετε κάποιον προς ένα καλύτερο μέλλον. 

 Διδάξτε τους στόχους στους νέους, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δουν ότι είναι εφικτός 
ένας καλύτερος κόσμος. 

  
 

 

Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και απαραίτητο θεμέλιο για έναν 
ειρηνικό, ευημερούμενο και βιώσιμο κόσμο. Πολλές προκλήσεις παραμένουν: οι νόμοι που 
εισάγουν διακρίσεις και οι κοινωνικοί κανόνες παραμένουν διάχυτοι, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να υπό-εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας. 

⇒ Οι γυναίκες ξοδεύουν τρεις φορές περισσότερες ώρες από τους άνδρες σε δουλειές του 
σπιτιού που δεν πληρώνονται. 

⇒ Το 2019, κάθε πέμπτη νεαρή γυναίκα ηλικίας 20 έως 24 ετών παγκοσμίως παντρεύτηκε σε 
παιδική ηλικία, με τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών στην Αφρική. 

⇒ Το 2019, το 28% των διευθυντικών θέσεων στον κόσμο κατέχονταν από γυναίκες, με μια 
μικρή αύξηση από 25% το 2000. 

⇒ Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η εκπροσώπηση των γυναικών σε μονά ή κατώτερα σώματα 
του εθνικού κοινοβουλίου έφθασε το 24,9%, το οποίο είναι ελαφρώς υψηλότερο σε 
σύγκριση με το 22,3% το 2015. 

→ Προώθηση μιας μη δεσμευτικής προσέγγισης στις δραστηριότητες. 
→ Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου: Προσπάθεια προώθησης της διαφορετικότητας 

των φύλων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται οι δραστηριότητές σας 
(διοικητικό συμβούλιο, εσωτερική ομάδα, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις). 

→ Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται θα πρέπει να ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας 
των φύλων. 

→ Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων θα πρέπει να νοείται ως ισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων εκπροσώπησης των φύλων, σε σχέση με τα άτομα που δεν θέλουν να 
συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο φύλο (μη δυαδικό). 
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 Προώθηση της συμμετοχής και της ηγεσίας των νέων γυναικών στη δημόσια ζωή. 
 Θέσπιση πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι όλων των μορφών βίας στην εργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής/ και/ ή σωματικής κακοποίησης και της πρόληψης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 Εξασφάλιση επαρκούς συμμετοχής των γυναικών – 50% και άνω – στη λήψη αποφάσεων 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητες. 

 Προώθηση καλών παραδειγμάτων γυναικών σε ηγετικές θέσεις. 
 

 

⇒ Το πρωτοφανές σοκ για τις παγκόσμιες αγορές εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε 
μείωση περίπου 10,5 % των συνολικών ωρών εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020, που 
ισοδυναμεί με 305 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. 

⇒ Το 2018, ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 2%. 
Επιπλέον, το ποσοστό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν 4,5% το 2018, μικρότερο 
από το ρυθμό ανάπτυξης 7% που είχε καθοριστεί στην Ατζέντα του 2030. 

⇒ Το 2016, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 61 % των εργαζομένων ήταν σε άτυπη απασχόληση. 
⇒ Το 2019, το 22% των νέων στον κόσμο δεν ήταν στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 

κατάρτιση, αριθμός που δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το 2005. 
⇒ Σύμφωνα με στοιχεία για το 2019 από 102 χώρες, το 98% είχε στρατηγική για την 

απασχόληση των νέων ή σχέδιο ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον. 

→ Προτείνετε δραστηριότητες που έχουν την ικανότητα να αυξήσουν τις δεξιότητες των νέων. 
→ Χρήση των δραστηριοτήτων των οργανισμών, για την προώθηση της εξειδίκευσης των νέων 

σε συγκεκριμένα καθήκοντα. 
  

 

 Αύξηση των ευκαιριών για συναντήσεις μεταξύ νέων και οικονομικών φορέων της περιοχής. 
 Χρησιμοποιήστε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+ για να ενισχύσετε τον τομέα 

της κατάρτισης και της απασχόλησης. 
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 Δημιουργήστε συνδέσεις μεταξύ των οργανισμών νέων και σχολείων για την προώθηση 

ευκαιριών 
 

 

 

 

 

 

 

⇒ Η κρίση COVID-19 πλήττει περισσότερο τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους ανθρώπους 
και χώρες και απειλεί να έχει ιδιαίτερα επιζήμιες επιπτώσεις στις φτωχότερες χώρες. 

⇒ Σε 73 από τις 90 χώρες με συγκρίσιμα στοιχεία κατά την περίοδο 2012-2017, το κατώτερο 
40% του πληθυσμού είδε τα εισοδήματά του να αυξάνονται. 

⇒ Ένα στα πέντε άτομα ανέφερε ότι υπέστη προσωπικές διακρίσεις για τουλάχιστον έναν από 
τους δύο τομείς διακρίσεων μου απαγορεύονται από διεθνής νόμους ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

⇒ Το 2018, οι συνολικές ροές πόρων για την ανάπτυξη προς αναπτυσσόμενες χώρες από 
δωρητές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, πολυμερείς οργανισμούς και άλλους 
βασικούς παρόχους ανήλθε στα 271 δισεκατομμύρια δολάρια. 
 

 

→ Προσέγγιση ένταξης της διαφορετικότητας στους οργανισμούς που ασχολούνται με νέους: 
στην περίπτωση των νέων, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με σωματικές και νοητικές 
ιδιαιτερότητες, τους μετανάστες, τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό 
και τα άτομα που βρίσκονται σε κατώτερη οικονομική ή/και εκπαιδευτική κατάσταση. 

→ Αποτροπή της οικονομικής φτώχειας από διακρίσεις για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
των νέων 

→ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης για όλους 
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 Υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών ισότητας και ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των 
οργάνων διοίκησης των οργανισμών που ασχολούνται με νέους. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των νέων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν λόγω της 
οικονομικής ή κοινωνικής τους κατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

Η ταχεία αστικοποίηση είχε ως αποτέλεσμα έναν αυξανόμενο αριθμό κατοίκων των πόλεων, 
ανεπαρκή και υπερφορτωμένη υποδομή και υπηρεσίες και επιδείνωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 

⇒ Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο κάτοικοι των πόλεων παγκοσμίως υποφέρουν από 
έλλειψη επαρκούς στέγης, τρεχούμενου νερού στο σπίτι, κοινόχρηστες τουαλέτες, λίγα ή 
καθόλου συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, υπερπλήρεις δημόσιες συγκοινωνίες και 
περιορισμένη πρόσβαση σε επίσημες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 

⇒ Η πρόσβαση σε επαρκείς, αξιόπιστες και ασφαλείς δημόσιες συγκοινωνίες αποτελεί 
βασική αστική ανάγκη.  

⇒ Οι περισσότερες αστικές περιοχές κατέγραψαν μια γενική αύξηση της έκτασης της 
οικιστικής έκτασης (ορίζεται ως η παρουσία κτιρίων) ανά άτομο.  

⇒ Το μερίδιο της γης που διατίθεται στους δρόμους και τους ανοιχτούς χώρους, το οποίο 
είναι κρίσιμο για την παραγωγικότητα των πόλεων και τις κοινωνικές και υγειονομικές 
διαστάσεις των πληθυσμών τους, ήταν κατά μέσο όρο μόλις το 16 % παγκοσμίως. 

⇒ Οι βιομηχανικοί ρύποι και τα αστικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επιλεκτικά για τα θύματά 
τους – επιτίθενται πάντα στα φτωχότερα και πιο κοινωνικά και εκπαιδευτικά 
αποδυναμωμένα μέλη της κοινότητάς μας. 

⇒ Παράλληλα με την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι η αυξανόμενη εξαθλίωση των 
φτωχών του κόσμου. Πιστεύεται τώρα ότι 6 στα 10 από τα μελλοντικά μας παιδιά θα 
μεγαλώσουν σε πόλεις, σε συνθήκες φτώχειας, και σε κίνδυνο.  
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Η ταχεία αστική ανάπτυξη δημιουργεί τεράστιες ανισορροπίες μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και 
των αναγκών του πληθυσμού. Εάν οι πόλεις δεν αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο, ο αντίκτυπος 
αυτής της ανάπτυξης στις υποδομές τους θα είναι η συνέχιση της μεγάλης κλίμακας φτώχειας και 
των αστικών πόλεων. 

 

→ Μείωση του αστικού πληθυσμού. 
→ Βελτίωση των οικισμών σε αστικές περιοχές. 
→ Βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών 
→ Διεξαγωγή περιβαλλοντικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από 

οργανισμούς που ασχολούνται με νέους. 
→ Τοποθετήστε το ζήτημα της βιωσιμότητας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων κάθε 

οργανισμού. 
→ Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για τους οργανισμούς, τις ενέργειες που μπορεί να κάνει 

κάθε άτομο για να κάνει την κοινότητά του πιο βιώσιμη. 
 

 
  

 

 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κάθε πρωτοβουλίας εντοπίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα που 
πρέπει να ξεπεραστούν. 

 Προτείνετε στα σχολεία δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετέχουν τα παιδιά, με σκοπό 
τη βελτίωση της βιωσιμότητά τους. 

 Προτείνετε δράσεις κοινές με άλλες ενώσεις στην επικράτεια, για να εφαρμοστούν οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τους ΣΒΑ. 

 Συνεργασία με ιδρύματα και τοπικές αρχές για προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση 
των πόλεων. 

 Εκπαίδευση σε νέους που μπορούν να μετακινηθούν σε αγροτικές περιοχές. 
 Πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση για τη δημιουργία ανοιχτών χώρων στις πόλεις. 
 Ενημερώστε τους νέους για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. 
 Εφαρμογή κοινωνικών εκστρατειών για την προώθηση των ΣΒΑ. 
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Υπήρξε μια παγκόσμια μέση θερμοκρασία 1,1 ° C πάνω από τα εκτιμώμενα προβιομηχανικά 
επίπεδα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν κατά 6 % το 2020 και η 
ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε ως αποτέλεσμα των απαγορεύσεων ταξιδιών και της οικονομικής 
επιβράδυνσης λόγο της πανδημίας. Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές είναι μόνο προσωρινές, οπότε 
οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να επιταχύνουν τις μεταβάσεις που απαιτούνται για την 
επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με το περιβάλλον και να 
κάνουν συστημικές και μετασχηματιστικές αλλαγές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και των κλιματικά ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών, και να έχουν εθνική 
στρατηγική μείωσης του κινδύνου καταστροφών. 

⇒ Από το 1880 έως το 2012, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,85 ° C 
⇒ Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει αυξηθεί οι ποσότητες χιονιού και πάγου έχουν μειωθεί 

και η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει 
⇒ Δεδομένων των τρεχουσών συγκεντρώσεων και των συνεχιζόμενων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, είναι πιθανό ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, η αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη θα υπερβεί τους 1,5 ° C σε σύγκριση με το 1850 έως το 1900 για όλα τα σενάρια 
εκτός από ένα 

⇒ Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% 
από το 1990 

⇒ Η ιστορική Συμφωνία του Παρισιού παρέχει μια ευκαιρία στις χώρες να ενισχύσουν την 
παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας την αύξηση της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας αυτόν τον αιώνα πολύ κάτω από τους 2°C και να καταβάλουν 
προσπάθειες για να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη περισσότερο στους 
1,5°C 

 

→ Βαθιά κατανόηση της σημασίας της διατήρησης του περιβάλλοντος. 
→ Αξιολόγηση εκπομπών από κάθε δραστηριότητα. 
→ Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των τοποθεσιών των οργανισμών. 
→ Αξιολόγηση του αριθμού των ταξιδιών που απαιτούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων 

και τρόποι βελτίωσης. 
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→ Αξιολόγηση κατά πόσον είναι δυνατόν να εγκαταλείψετε τα ορυκτά καύσιμα για να 
εκτελέσετε τις δραστηριότητές τους. 

→ Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού και άλλα σχετικά 
πλαίσια/πρωτοβουλίες και τους στόχους τους που έχουν τεθεί για την κλιματική αλλαγή. 

→ Αλλαγή του τρόπου ζωής, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. 
  

 

 Οργανώστε κοινών ταξιδιών για τα μέλη των οργανισμών που ασχολούνται με νέους. 
 Δοκιμή περιβαλλοντικών επιπτώσεων https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx. 
 Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την μείωση του αποπτύματος άνθρακα 

https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-reduce-your-carbon-
footprint. 

 Έργα που προωθούν την ανακύκλωση και άλλες δραστηριότητες για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσια ιδρύματα. 

 Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ατόμων επιρροής στα μέσα μαζικής δικτύωσης 
για την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Δημιουργία ομάδων με εθελοντές που θα δείχνουν σε παιδιά και νέους φιλικούς προς το 
περιβάλλον τρόπους για να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

 Παγκόσμια προώθηση σημαντικών ημερομηνιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές ημέρες 
χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα επικοινωνίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-reduce-your-carbon-footprint
https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-reduce-your-carbon-footprint
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Σύμφωνα με την Ατζέντα 2030, θεωρείται ότι η ενδυνάμωση των νέων αποτελεί τόσο επιτακτική 
ανάγκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και μια έξυπνη επένδυση στην Βιώσιμη ανάπτυξη και 
ειρήνη. 
Οι νέοι σε συνθήκες φτώχειας δυσκολεύονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
οργανισμών που ασχολούνται με αυτούς. Λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις 
οποίες ζουν, έχουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 

⇒ Εξακολουθούν να υποφέρουν από στερεότυπα και μύθους που επιδρούν αρνητικά στη 
συμμετοχή τους για ειρήνη. 

⇒ Συχνά θεωρούνται απλώς θύματα ή δράστες και όχι ως πολίτες και βασικοί εταίροι για την 
ειρήνη. 

⇒ Οι προοπτικές αυτών των νέων συχνά διαστρεβλώνονται από μεταδοτικά στερεότυπα που 
τους συνδέουν με τη βία. 

⇒ Αυτοί οι νέοι συχνά θεωρούνται ως ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και μια απειλή 
που πρέπει να περιοριστεί, και αυτή η διαμόρφωση των νέων συμβάλλει στην περαιτέρω 
περιθωριοποίηση και στιγματισμό τους. 

Όλοι αξίζουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους σαν άτομα. Κάθε φωνή θα 
πρέπει να ακουστεί. Κάθε φωνή μετράει. 

→ Υποστήριξη της πολιτικής και των προγραμματικών προσπαθειών στον τομέα των νέων, της 
ειρήνης και της ασφάλειας. 

→ Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων και να εγγυώνται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους αναγνωρίζονται και επιβάλλονται. 

→ Προώθηση ενός περιβάλλοντος που αναγνωρίζει τη σημαντική και θετική συμβολή των 
νέων στην ειρήνη και την ασφάλεια, δημιουργώντας παράλληλα ασφαλείς χώρους και 
διευρύνοντας τις ευκαιρίες για τους νέους. 

→ Ενθάρρυνση της ενδυνάμωσης των νέων, της ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής στις 
κοινωνίες και τις δημοκρατικές πρακτικές και σε όλες τις διαδικασίες ζωτικής σημασίας. 

→ Αύξηση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
μεταξύ των οποίων ακούγονται οι φωνές των τοπικών παραγόντων. 
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→ Για να προσεγγίσουν τους πιο ευάλωτους και περιθωριοποιημένους, οι εργαζόμενοι νέων 
πρέπει να πάνε σε μέρη όπου βρίσκονται οι νέοι, να περνούν το χρόνο τους και να 
απομακρύνονται από δημαρχεία, επίσημα εργαστήρια κ.λπ. 

  

 

 Δημιουργία δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στις οποίες οι νέοι θεωρούνται ισότιμοι 
εταίροι. 

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις 
πολιτικές και τις πρακτικές οικοδόμησης της ειρήνης. 

 Εργασία για την παροχή ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στους νέους για δραστηριότητες 
πρόληψης της βίας και προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης. 

 Συμμετοχή των νέων στις προσπάθειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικοδόμηση 
της ειρήνης μέσω: εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατάρτισης για την 
οικοδόμηση της ειρήνης και ηγεσίας· Κοινωνικές δραστηριότητες υπό την ηγεσία των νέων 
με φορείς δικαιοσύνης, επανένταξη των νέων στις κοινότητες κ.λπ. 

 Δημιουργία συλλογικής γνώσης σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια και 
εξοικείωση των νέων με τις διατάξεις των αποφάσεων 2250 και 2419 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ενωμένων Εθνών. 

 Υποστήριξη για ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των νέων στη χάραξη 
πολιτικής σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Η συμμετοχή των νέων στην τοπική πολιτική είναι ζωτικής σημασίας για την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τους νέους. 

 Παροχή υποστήριξης στη διαμόρφωση και εφαρμογή νομοθετικών πλαισίων και πολιτικών, 
σε συνεργασία με κοινότητες που περιλαμβάνουν νέους, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους 
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δημοσίευση άρθρων φιλικών προς τους νέους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών αφηγήσεων για τον βίαιο εξτρεμισμό μέσω ιστιότοπων, μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και διαθέσιμων άρθρων σχετικά με τα τοπικά και εθνικά κανάλια επικοινωνίας. 

 Δημιουργία μιας δικτυακής κοινότητας ειρηνευτικών και ενεργών πολιτών για την ενίσχυση 
των αποκλεισμένων φωνών των νέων καταγράφοντας τις συζητήσεις για κοινωνικά 
ζητήματα και κοινοποιώντας τις στο διαδίκτυο. 

 Προώθηση σημαντικών ημερομηνιών σχετικά με τις ημέρες ειρήνης και ασφάλειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και ιστορικές αναμνήσεις μέσω όλων των μέσων επικοινωνίας. 

 Γίνετε μέλος της πρωτοβουλίας Youth4Peace υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για να προωθήσετε 
και να διατηρήσετε τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να υποστηρίξετε τη συμμετοχή των 
νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Είμαστε μια ομάδα με 5 οργανισμών από την Ιταλία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, 

και θα συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τη συμμετοχή και τη συνεργασία των νέων για βιώσιμη ανάπτυξη. 

 
 

GRAMIGNA OdV 
Είναι μια Ιταλική Οργάνωση που προσφέρει κοινωνική ένταξη και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη σε άτομα με μειονεκτική θέση στη γεωργία. 

 
 

EDUFONS – Centar za celozivotno obrazovanje 
Το EDUFONS ιδρύθηκε για να ενισχύσει την κοινωνική κοινότητα μέσω της 

δια βίου εκπαίδευσης, ενημέρωσης, προώθησης, ενεργού δημοκρατικού 

πολίτη, σεβασμού της διαφορετικότητας και απόκτησης βασικών 

ικανοτήτων. 

 
 

GEYC – Group of the European Youth for Change 
Πρόκειται για μια ρουμανική ΜΚΟ, αποστολή της οποίας είναι να 

ενδυναμώσει τους νέους να αλλάξουν την κοινότητά τους. Η GEYC συντονίζει 

τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου PRISMA. 

 
 

ASSOCIACAO CHECK-IN – COOPERACAO E 
DESENVOLVIMENTO 
Το Check-In – Cooperation and Development είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2010 στη Λισαβόνα. Συνεργάζεται στενά με 

ιδιωτικούς φορείς, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής. 

 
 

IED – Institute of Entrepreneurship Development 
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (IED) είναι μια ελληνική 

ΜΚΟ δεσμευμένη στην προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού πνεύματος. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως 

κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών, διεξάγει 

έρευνες και είναι σε θέση να παρέχει καινοτόμες λύσεις. 

https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna?lang=en
https://www.facebook.com/edufons.centar/
http://www.geyc.ro/
http://www.checkin.org.pt/
http://www.checkin.org.pt/
https://ied.eu/
http://www.geyc.ro/
http://www.checkin.org.pt/
https://ied.eu/
https://lentamente.wixsite.com/lentamentecoop/vuoto
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