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Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου από
τις 19 έως τις 20 Μαΐου 2022, με οικοδεσπότη την
Eurosuccess Consulting. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
οριστικοποιήσουν τη δομή των παραδοτέων και να
προγραμματίσουν την επερχόμενη κοινή εκδήλωση
κατάρτισης προσωπικού στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Η συνάντηση των εταίρων ήταν πολύ
εποικοδομητική: μετά την αξιολόγηση των beta
testers, το πρώτο παραδοτέο, το Webinar, είναι
έτοιμο και διαθέσιμο για όλους τους χρήστες που
ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την ενεργό
συμμετοχή των νέων σε πολιτιστικές, δημιουργικές
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, σε φάση ανάπτυξης βρίσκεται και το 2ο
παραδοτέο, η Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας. Οι
εταίροι έχουν προσθέσει το υλικό εκμάθησης
σχετικά με τη συμμετοχή των νέων και των νέων με
λιγότερες ευκαιρίες στις Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες και έχουν ολοκληρώσει
τη χαρτογράφηση των τοπικών φορέων των εταίρων
που εστιάζουν στον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα,
τις τέχνες, τη νεολαία και την κοινωνία των πολιτών.

Επιτέλους συναντηθήκαμε από κοντά!

Κύριοι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας με επίκεντρο τη
δημιουργικότητα, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην
κοινωνία και η υποστήριξη των εργαζομένων στη νεολαία, των καλλιτεχνών και των φορέων
χάραξης πολιτικής για την εξεύρεση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων στις νέες
προκλήσεις που έφερε η κρίση του Covid-19. 
Το έργο Building Better απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας, ενώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού, εκπαιδευτικά ιδρύματα και
τοπικές αρχές που βρίσκονται στη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Θυμάστε τους στόχους μας;



              Αυτή είναι η Τίνα.
Είναι 21 ετών και σπουδάζει Φυσική.
Παράλληλα εργάζεται σε μια καφετέρια για να
μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς της.
Όταν ξεκίνησε η πανδημία, δεν μπορούσε πλέον
να δουλέψει στο καφέ λόγω του κλειδώματος και
τα μαθήματα έπρεπε να γίνονται μέσω διαδικτύου.
Αυτή η κατάσταση την δυσκόλεψε στο να μπορεί
να πληρώσει τους λογαριασμούς κάθε μήνα,
καθώς οι γονείς της δεν μπορούν να τη στηρίξουν.
Στην αρχή ήταν αρκετά βολικό και επίσης
ενδιαφέρον να παρακολουθεί τα μαθήματα μέσω
διαδικτύου. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, η Τίνα
αισθάνθηκε κοινωνικά απομονωμένη και
καταθλιπτική.
Της έλειπαν οι φίλοι και η οικογένειά της...

              Αυτή είναι η Λίζα και αυτός είναι ο
Τιμ.
Η Λίζα και ο Tιμ είναι φίλοι και επιθυμούν να
υλοποιήσουν τα δικά τους θεατρικά έργα.
Ωστόσο, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν
συγκεκριμένο σχέδιο και δεν ξέρουν πραγματικά σε
ποιον να απευθυνθούν.
Ένας φίλος της Λίζα και του Τιμ, ο οποίος είναι
κινηματογραφιστής, δημιούργησε γι' αυτούς ένα
βίντεο- τρέιλερ του θεατρικού έργου για να τους
βοηθήσει να προωθήσουν την ιδέα τους.
Το βίντεο τρέιλερ στάλθηκε σε διάφορες
τοπικές οργανώσεις και μια μέρα η υπεύθυνη
πολιτισμού της ΜΚΟ "Νεολαία στις Τέχνες",
επικοινώνησε μαζί τους καθώς της άρεσε η ιδέα
του έργου...
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Ανακαλύψτε τις 4 θεματικές ενότητες του
Webinar μας!

Θέλετε να μάθετε πώς η Τίνα θα μπορούσε να
αλλάξει τη ζωή της;

Πρέπει να στηρίξουμε νέους ανθρώπους σαν
την Τίνα και να τους ενδυναμώσουμε!

Τότε, ακολουθήστε την Ενότητα 1 που σας
δίνει μια εικόνα των διαθέσιμων μεθόδων και

των εργαλείων για την υποστήριξη της
ευημερίας των νέων μέσω των τεχνών.

Νέοι άνθρωποι όπως η Λίζα και ο Tιμ χρειάζονται
τη στήριξή σας για να εκπληρώσουν τους στόχους

τους και να ασχοληθούν με τον πολιτιστικό και
δημιουργικό τομέα.

Αν θέλετε να μάθετε πώς να συνεργάζεστε με
διάφορους φορείς, να ανακαλύπτετε δυνατότητες

χρηματοδότησης και να διαχειρίζεστε
αποτελεσματικά το έργο σας, τότε το μόνο που

χρειάζεται να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την
Ενότητα 2!

https://building-better.eu/webinars/01/
https://building-better.eu/webinars/01/


             Ο Τομ είναι ένας νεαρός μαθητής που
αισθάνεται πολλές φορές αποκλεισμένος επειδή
πολλές από τις διαθέσιμες δραστηριότητες δεν
είναι προσβάσιμες γι' αυτόν.
Η Πέτρα είναι 19 ετών και εργάζεται σε μια
καφετέρια.
Δεν έχει σπουδάσει ακόμα γιατί δεν έχει αρκετά
χρήματα.
Ο Λουκάς είναι 17 ετών και έχει εγκαταλείψει
πρόωρα το σχολείο. Δεν είναι σε θέση να
συμμετέχει σε διαδικτυακά μαθήματα και
δραστηριότητες, καθώς δεν έχει βασικές
ψηφιακές δεξιότητες. 
Και αυτή είναι η Λούσι.
Είναι 24 ετών και σπουδάζει δημοσιογραφία.
Συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες
και ταξιδεύει στον ελεύθερο χρόνο της.
Η Λούσι, η Πέτρα, ο Tομ και ο Λούκας έχουν
διαφορετικές ικανότητες και υπόβαθρο.

             Αυτή είναι η Μαρτίνα.
Η Μαρτίνα εργάζεται στο πολιτιστικό και
κοινωνικό τμήμα του δήμου της πόλης της.
Η δουλειά της, όμως, είναι αρκετά
γραφειοκρατική,
ελέγχοντας έγγραφα, τα υπογράφει και τα
σφραγίζει, δέχεται αιτήσεις, συμβουλεύεται
πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς και ούτω
καθεξής.
Μια μέρα, κάποιοι νέοι που ασχολούνται με τις
τέχνες, ζήτησαν τη βοήθειά της προκειμένου να
οργανώσουν μια πολιτιστική εκδήλωση για τη
νεολαία.
Δυστυχώς, η πανδημία COVID-19
κατέστησε αδύνατο να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση πρόσωπο με πρόσωπο...
Μετά από λίγο καιρό ανακάλυψε πώς θα
μπορούσε να βοηθήσει τους νέους που
επιθυμούσαν να οργανώσουν την 
πολιτιστική εκδήλωση για τη νεολαία.
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Έχουν όμως ίσα δικαιώματα;
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ως προς τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εξ

αποστάσεως συμμετοχή, να βρείτε τους
κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης των

εμποδίων και να σχεδιάσετε δράσεις για να
τους ενθαρρύνετε να μαθαίνουν και να

συμμετέχουν διαδικτυακά, τότε το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να ακολουθήσετε

την Ενότητα 3!

Θέλετε να μάθετε πώς να υποστηρίζετε τους
νέους μέσω της χρήσης των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών
χώρων ώστε να τους εμπλέξετε ενεργά σε

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες;

 

Τότε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι
να ακολουθήσετε την Ενότητα 4!

 

Απολαύστε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μάθησης!

https://building-better.eu/webinars/01/
https://building-better.eu/webinars/01/


Building Better

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο
συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, πραγματοποιήθηκε
στο Ηράκλειο στις 19-21 Οκτωβρίου 2022. 

Η Elisia από το JKPeV, ο επικεφαλής εταίρος,
παρουσίασε την ενότητα: "Οργάνωση
πολιτιστικών και δημιουργικών εκδηλώσεων -
Πώς να εμπλέξετε τους νέους και να
εξασφαλίσετε την ενεργό συμμετοχή τους".
Ο Βασίλης από την Eurosuccess Consulting,
παρουσίασε την ενότητα: "Διαδικτυακή δέσμευση
και διαδικτυακή υποστήριξη για τη νεολαία".
Μια ενότητα αφιερωμένη στην "Εκμάθηση του
τρόπου δημιουργίας αποτελεσματικής
αφήγησης ιστοριών για πολιτιστικά πρότυπα",
διεξήχθη από τον Luca από το Sharing Europe.
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την ενότητα "Η
αναγνώριση των εμποδίων και οι απαραίτητες
ενέργειες για την υπέρβασή τους" που
παρουσιάστηκε από την Mαρία Γ. από την I-
Participate (Συμμετέχω).

Νοέμβριος, 2022

Ευκαιρία εκμάθησης στην Κρήτη

Crete, October 2022

Crete, O
ctober 20

22

Η ΒΒ Πύλη Συνεργασίας είναι ένας διαδικτυακός χώρος συμμετοχής
και μια πλατφόρμα όπου οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής, οι

νέοι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα
της νεολαίας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και οι νέοι και οι

καλλιτέχνες μπορούν να συνδεθούν και να λάβουν πληροφορίες
σχετικά με το πώς μπορούν να είναι πιο ενεργοί και να

υποστηρίξουν τους άλλους για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες
προκλήσεις που επέρχονται από την κρίση του Covid-19. 

Χάρτης
Με σκοπό να υποστηρίξουμε τη συνεργασία
διαφορετικών οργανισμών και ιδρυμάτων σε
ολόκληρη την Ευρώπη, χαρτογραφήσαμε
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που
εδρεύουν στις πόλεις των οργανισμών-εταίρων -
Δρέσδη, Φλωρεντία, Ηράκλειο, Λάρισα και
Λευκωσία - και επικεντρώνονται στον πολιτισμό,
τις τέχνες, τη νεολαία και την κοινωνία των
πολιτών. Έτσι, με το να γίνετε μέλος της ΒΒ Πύλης
Συνεργασίας, ο οργανισμός σας μπορεί να
συμπεριληφθεί και να προβληθεί, και επίσης
μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους
εκπροσώπους των άλλων οργανισμών!

Crete, October 2022

https://building-better.eu/portal/
https://map.building-better.eu/
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Ακολουθήστε μας!

building-better.eu
ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ;

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ!

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας

Jugend-& Kulturprojekt e.V.
 www.jkpev.de

Anelixis Development 
Consultants SA

 www.anelixisc.gr

Cyprus Academy of 
Local Government
http://aktacy.org/

Eurosuccess Consulting  
www.eurosc.eu 

Sharing Europe
 www.sharingeurope.eu

SIMMETECHO 
(I-Participate) 
iparticipate.gr

Εταιρικό σχήμα

The European Commission’s support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. 
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