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Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) είναι
δημόσιος οργανισμός, αρμόδιος για θέματα νεολαίας. Λειτουργεί από το 1994, συμβάλλοντας
ενεργά και ποικιλοτρόπως στην ενδυνάμωση
των νέων της Κύπρου. Διοικείται από επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Όραμα
Να εδραιωθούμε ως ο Οργανισμός που θέτει τους
νέους στο επίκεντρο, τους εμπνέει και τους ενδυναμώνει για να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Αποστολή
Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προφέρουμε τη δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο των
δυνατοτήτων τους μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο.

Πρώτιστος σκοπός του ONEK είναι η δημιουργική
συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία, εστιασμένων στις σύγχρονες προκλήσεις και
με τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους
νέους. Η πολιτεία μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα των νέων μόνο
όταν γνωρίζει καλά τις πραγματικές τους ανάγκες.
Ο ONEK, έχοντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το
κράτος προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση
των νέων, διεξάγει εξειδικευμένες μελέτες και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με τους
νέους, χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία, όπως
η ενεργοποίηση των Συμβουλευτικών του Σωμάτων,
η Εθνική Ομάδα Διαρθρωμένου Διαλόγου, οι ανοιχτές συζητήσεις και οι δημόσιες διαβουλεύσεις. Ως
εκ τούτου, κατά το 2017, υλοποιήθηκαν τα πιο κάτω
αναφορικά με:

έρευνες
Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που ενισχύουν το έργο
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στο θέμα χάραξης πολιτικών και παράλληλα σχεδιασμού νέων προγραμμάτων είναι
ο τομέας των ερευνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά
θέματα και τις ανάγκες που προβληματίζουν σήμερα τη νεολαία μας ο ΟΝΕΚ επέλεξε για το 2017 να ασχοληθεί με τις
εξής βασικές θεματικές:
(α) Project Based Learning
(β) Positive Youth Development
(γ) Skill Gap.
Τα πορίσματα των πιο πάνω ερευνών θα ανακοινωθούν το
2018 και παράλληλα θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΝΕΚ για
τον καθορισμό των πολιτικών του.

Ιδεοδρόμιο

εθνική στρατηγική
για τη νεολαία
Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (ΕΣΝ) της Κύπρου υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017 και
η επίσημη παρουσίασή της στο κοινό έγινε στις 30 Μαΐου στο
Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία μετουσιώνει το σχέδιο της
κυβέρνησης για ενδυνάμωση της νεολαίας σε πράξη. Πρόκειται για το πρώτο εξειδικευμένο έγγραφο πολιτικής για τους
νέους της Κύπρου, το οποίο σκιαγραφεί το όραμα της πολιτείας για τα επόμενα έξι χρόνια. Η ΕΣΝ καταγράφει τους στόχους
και τις προτεραιότητες σε οκτώ άξονες δράσης, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων. Παράλληλα, συγκροτείται ο
μηχανισμός μέσω του οποίου θα υλοποιούνται συγκεκριμένα
μέτρα και δράσεις, διασφαλίζοντας τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών. Έτσι εξασφαλίζεται ότι
οι πόροι που διαθέτει το κράτος αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από συνέργειες, μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία αποτελούμενη από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα, ο ίδιος μηχανισμός εγγυάται την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου με τους νέους και τη συμμετοχή
τους σε ό,τι τους αφορά, με τη δημιουργία της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί το σημείο συνάντησης και διαλόγου των διαφόρων κρατικών φορέων με
τους νέους. Η ΕΣΝ διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή των ιδίων
των νέων, και μάλιστα 3000 νέων, καθιστώντας τους βασικούς πλέον εταίρους της κυβέρνησης στη χάραξη, υλοποίηση
και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν.
Τον συντονισμό όλων των ενεργειών ανάπτυξης και εφαρμογής της ΕΣΝ έχει ο ΟΝΕΚ, εξυπηρετώντας έτσι τον βασικό πυλώνα της αποστολής του.

Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (Μάιος‘17)

Η Α’ Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 30
Ιουνίου 2017 με την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων από το Συμβούλιο της Ευρώπης
(ΣτΕ). Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του Τμήματος Νεολαίας του ΣτΕ προς τα κράτη μέλη του. Στόχος των μέτρων του ΣτΕ είναι η μεταφορά
γνώσης και καλών πρακτικών σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία, έναν τομέα τον οποίο
το ΣτΕ προωθεί σθεναρά, αντιμετωπίζοντας τους νέους πάντα ως τον πλούτο κάθε χώρας και αστείρευτη πηγή έμπνευσης, γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, απαράμιλλων
άλλων κοινωνικών ομάδων.
Η Συνάντηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη συζήτησης μεταξύ του ΟΝΕΚ, των κρατικών
υπηρεσιών και των νέων με σκοπό την πρακτική υλοποίηση των προτεραιοτήτων που
έθεσαν οι νέοι μέσα από την ΕΣΝ. Ο διάλογος με τους νέους ενισχύθηκε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης Opin, την οποία ο ΟΝΕΚ αξιοποιεί συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUth Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and
acrross Europe. Το EUth είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγημένο από το
Horizon 2020, στο οποίο συμμετέχουν 11 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες. Σκοπός του
είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και η
αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων.

Παράδοση Εθνικής Στρατηγικής για τη
Νεολαία στον Υπουργό Παιδείας (Απρίλιος‘17)

Πρωτόκολλο συνεργασίας TEΠAK Οργανισμού Νεολαίας (Μάιος‘17)

Παρουσίαση Εθνικής
Στρατηγικής για
τη Νεολαία
στο Υπουργικό
(Μάιος‘17)

συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για τη νεολαία
Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας για τη Νεολαία που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο εκάστης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στα συνέδρια Νεολαίας
και τις Συναντήσεις των Γενικών Διευθυντών που διεξάγονται σε κάθε
χώρα που προεδρεύει. Κατά το 2017 ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στις Ομάδες
Εργασίας Νεολαίας και στα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στα
πλαίσια της Προεδρίας της Μάλτας και της Προεδρίας της Εσθονίας. Τα
πορίσματα και τα κείμενα των εν λόγω συναντήσεων από κάθε Προεδρία κατέληξαν στο Συμβούλιο των Υπουργών για τελική έγκριση. Σημειώνεται παράλληλα ότι κατά το 2017, στο πλαίσιο της Προεδρίας της
Σλοβακίας έγινε η Γ’ αξιολόγηση/αναφορά του ανανεωμένου πλαισίου συνεργασίας για τη νεολαία 2010-2018 (EU Youth Report).

Τhe Art of Diversity
(Οκτώβριος‘17)

Κατά το 2017 συνεχίστηκε η διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου
με βάση και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής για τον Διαρθρωμένο Διάλογο (European Steering
Committee for Structure Dialogue) στην οποία συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
όλη διαδικασία εμπλέκει όλα τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν και
την Εθνική Ομάδα για τον Διαρθρωμένο Διάλογο. Στην Κύπρο η Εθνική Ομάδα του Διαρθρωμένου Διαλόγου συντονίζεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου
Παιδείας και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Συμβουλίου
Νεολαίας Κύπρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 διαβουλεύσεις σε πόλεις και χωριά, έγιναν
εκδηλώσεις για την περαιτέρω προώθηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου και έγιναν παράλληλα συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της
Ομάδας του Διαρθρωμένου Διαλόγου για τον σχεδιασμό δράσεων και
την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Διαβουλεύσεων.

youth wiki
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού,
με στόχο το Ανανεωμένο Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας για καλύτερη γνώση και κατανόηση των πολιτικών για τη νεολαία, έχει δημιουργήσει
το δίκτυο Youth Wiki. Σκοπός του είναι η συλλογή δεδομένων αναφορικά με τις εν λόγω
πολιτικές των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε συγκεκριμένη πλατφόρμα
που στόχο έχει να βελτιώσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημοσιότητα, την αξιοποίηση και ανανέωση των πολιτικών αυτών και ταυτόχρονα των αποτελεσμάτων τους.
Συμμετέχοντας στο Δίκτυο ο ONEK, κατά το 2017, συμπλήρωσε (ως και οι συμβατικές του
υποχρεώσεις με την ΕΕ) τα πρώτα ακόλουθα πέντε κεφάλαια, σε στενή συνεργασία με
τη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία:
1.
2.
3.
4.
5.

Εθνική Πολιτική για τη Νεολαία
Εθελοντικές Δραστηριότητες
Συμμετοχή
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα.

Συνεργασία
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας Οργανισμού

συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διευθύνουσα επιτροπή
για τη νεολαία του συμβουλίου της ευρώπης (CDEJ)
O ΟΝΕΚ συμμετέχει, δύο φορές σε ετήσια βάση, στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Εκεί συζητούνται πολιτικές και άλλα θέματα που αφορούν τις χώρες μέλη
της CDEJ και εφαρμόζονται στην πορεία οι ανάλογες στρατηγικές.
Αποκορύφωμα των εργασιών της Επιτροπής φέτος αποτέλεσε η Σύσταση CM/Rec(2017)4
της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του ΣτΕ, αναφορικά με την εργασία για τους
νέους (youth work). Το ΣτΕ μέσα από τη Σύσταση, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτική και πρακτικά μέτρα για την εργασία με τη νεολαία και καλεί τα κράτη
μέλη να υιοθετήσουν μέτρα που θα ενδυναμώσουν και θα παρέχουν την απαραίτητη
υποστήριξη στον τομέα της εργασίας με τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εργαστήρι «Από τον κύκλο στο κενό» (Ιούλιος‘17)

ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης για την
πολιτική για τη νεολαία (european
knowledge centre on youth policy EKCYP) του συμβουλίου της ευρώπης
Ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στις εργασίες των εθνικών ανταποκριτών του Κέντρου με σκοπό την παρακολούθηση της σύστασης και εφαρμογής
εθνικών πολιτικών για τη νεολαία.
H δουλειά των ανταποκριτών φέτος επικεντρώθηκε στην καταγραφή
της κατάστασης του τομέα της εργασίας με τη νεολαία (youth work) σε
κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν το 2018.

ηνωμένα έθνη
Ο ΟΝΕΚ λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές που προκύπτουν από τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των πολιτικών
του για τη Νεολαία. Παράλληλα κατά το 2017, ο ΟΝΕΚ συμμετείχε σε
συνέδριο των Η.Ε. και συγκεκριμένα στο 6ο Φόρουμ Νεολαίας της
ECOSOC που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2017 με δύο
εκπροσώπους (έναν εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΝΕΚ και ένα άτομο από οργάνωση νεολαίας).

κοινοπολιτεία
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ καλύπτει σε ετήσια βάση
την οικονομική συνεισφορά του για το Πρόγραμμα της Κοινοπολιτείας για τη Νεολαία, έτσι έγινε και το 2017 και παράλληλα λαμβάνει
υπόψη τα σχετικά προγράμματα που υπάρχουν και αφορούν τη νεολαία. Σημειώνεται παράλληλα ότι ενισχύει τη συμμετοχή των νέων
στο Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας με οικονομική και άλλη
στήριξη. Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με εκπροσώπους της Κοινοπολιτείας στο πλαίσιο συνεδρίου που είχε ο ΟΝΕΚ
τον Δεκέμβριο του 2017 (Youth Cooperation for Peace), όπου υπήρξε εκπροσώπηση και από την Κοινοπολιτεία. Ειδική αναφορά στο συνέδριο γίνεται ακολούθως.

Στις 13-14 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνέδριο
του Οργανισμού Νεολαίας με θέμα: Youth Cooperation for Peace (YouCoop):
Building Bridges to counter radicalization and extremism με τη συμμετοχή 30
νέων ηλικίας 18-35 ετών.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε αυτό συμμετείχαν νέοι και
νέες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ και τη Σλοβακία με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων για την εξεύρεση τρόπων για την προώθηση της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και της αντιμετώπισης των στερεοτύπων.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν δύο σημαντικές θεματικές:
1) 	η αναγνώριση/εξεύρεση της μέγιστης δυνατής συνεισφοράς των πολιτικών
για τη νεολαία για την πρόληψη του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και
2) 	η οικοδόμηση ανεκτικών κοινωνιών που προωθούν την κουλτούρα της ειρήνης.
Ορισμένα από τα πιο σημαντικά πορίσματα του συνεδρίου ήταν τα εξής:
Για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, οι κυβερνήσεις πρέπει να ενδυναμώσουν τους νέους με τους εξής τρόπους:
- 	Δημιουργία ειδικών ινστιτούτων νεολαίας για την ενδυνάμωση των νέων
- 	Προώθηση του τρόπου κριτικής σκέψης, της διαπαιδαγώγησης του πολίτη
και άλλα
- 	Εξάλειψη/μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων όπως η
ανεργία και η φτώχεια
- 	Αποκατάσταση της σχέσης του κράτους με τους πολίτες.

Youth Cooperation
for Peace (Δεκέμβριος‘17)

μνημόνια συνεργασίας
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους
φορείς, οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας, προχώρησε κατά το 2017 στην υπογραφή των εξής
μνημονίων συνεργασίας: α) με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γ) με το Πανεπιστήμιο UCLAN, δ) με το YoungShip.

Ημερίδα Πληροφόρησης για
το Πρόγραμμα Erasmus (Δεκέμβριος‘17)

πρωτοβουλίες νέων
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί δραστηριότητες
που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα νέων. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω
του εθελοντισμού, παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου.
Συγκεκριμένα το 2017 υπήρξαν τρεις περίοδοι υποβολής αιτήσεων.
Οι δύο πρώτοι κύκλοι ίσχυσαν με τον υφιστάμενο Οδηγό του Προγράμματος ο οποίος απευθυνόταν στις ακόλουθες ομάδες / κατηγορίες δικαιούχων:
1. 	Οργανώσεις Νεολαίας Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού
Σώματος
2. Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
3. Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας
4. Κέντρα Νεότητας
5. Πολιτιστικοί Φορείς και Σωματεία (υπό προϋποθέσεις)
6. Τμήματα Νεολαίας Σωματείων / Συλλόγων
7. 	Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων
(ΝΕΠΟΜΑΚ)
8. Άτυπες Ομάδες Νέων
9. Μη Κερδοσκοπικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
10. 	Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα για
νέους και φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες
11. 	Ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές πολιτικές οργανώσεις νεολαίας
Η τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων ίσχυσε με τον αναθεωρημένο
Οδηγό με τις εξής κατηγορίες:
(α) Νέοι και Ομάδες Νέων
(β) Οργανώσεις Νεολαίας
(γ) Κέντρα Νεότητας
Κατά τη διάρκεια του 2017, το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε και
αφορά 670 αιτήσεις ανέρχεται σε €906.000.

erasmus+ νεολαία
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Ο ΟNEK
είναι η Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του κεφαλαίου της νεολαίας και της μη τυπικής
μάθησης. Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+, βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.erasmusplus.cy.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και για το 2017 επιτεύχθηκε πλήρης δέσμευση των κονδυλίων
που διατέθηκαν στον ΟΝΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ Νεολαία.
Εντός του 2017, υποβλήθηκαν συνολικά 230 αιτήσεις, από τις οποίες, με βάση το διαθέσιμο κονδύλι της ΕΕ, εγκρίθηκαν οι 88. Από το σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων, τα
71 αφορούσαν σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας, τα 7 σχέδια Στρατηγικών
Συμπράξεων και τα 10 συναντήσεις στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου.
Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα σχέδια Κινητικότητας για το 2017, ο αριθμός των νέων
συμμετεχόντων ανέρχεται στους 1.664 και ο αριθμός των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) στους 469.
Ανάμεσα στους δικαιούχους για το 2017, περιλαμβάνονται μη κυβερνητικές/μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεολαίας, άτυπες ομάδες νέων,
πανεπιστήμια, ινστιτούτα ερευνών και ιδιωτικοί οργανισμοί.
Η Υπηρεσία συμμετείχε το 2017 στους εορτασμούς των 30 χρόνων από την έναρξη του
προγράμματος Erasmus, μαζί με Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος από όλη την Ευρώπη. Οι εορτασμοί στην Κύπρο ξεκίνησαν με επίσημη τελετή τον Ιανουάριο, συνεχίστηκαν με διάφορες εκδηλώσεις, συμμετοχές σε φεστιβάλ, διαγωνισμούς και ημερίδες και
ολοκληρώθηκαν με ένα μεγάλο φεστιβάλ που διοργανώθηκε από κοινού με το ΙΔΕΠ
Διά Βίου Μάθησης. Η Υπηρεσία γιόρτασε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας τον
Μάιο, με μια ολοήμερη εκδήλωση στη Λάρνακα, η οποία περιλάβανε ενημερωτικά περίπτερα, ζωντανή μουσική, κυνήγι θησαυρού, live link και άλλα. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πέραν των 1000 ατόμων. Τέλος, όπως κάθε χρόνο, η Υπηρεσία συνεργάστηκε
με άλλες υπηρεσίες και φορείς, όπως το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και
ενημερωτικών διαλέξεων, όπως οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης και η εκδήλωση διάδοσης καλών πρακτικών του Erasmus+.

Aπό το Εrasmus στο Εrasmus+ (Ιανουάριος‘17)

ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (EVS)
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες του Προγράμματος Erasmus+. Αφορά νέους 17-30 χρονών, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δημόσιους φορείς του εξωτερικού, για περίοδο
2-12 μηνών, αποκομίζοντας ποικίλες εμπειρίες και δεξιότητες. Τα έξοδα διαμονής, διακίνησης και διατροφής του εθελοντή, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αεροπορικών
εισιτηρίων καλύπτονται από το Πρόγραμμα, ενώ δίνεται ένα μηνιαίο επίδομα για βασικά
προσωπικά του έξοδα. Επιπλέον, ο εθελοντής εγγράφεται σε ειδικό σχέδιο ασφάλισης, ενώ
παρακολουθεί και μαθήματα της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην Οργάνωση.
Εντός του 2017 έλαβαν επιχορήγηση 22 σχέδια EEY, στο πλαίσιο των οποίων υλοποίησαν την
εθελοντική τους υπηρεσία στην Κύπρο 145 ξένοι εθελοντές.
Επίσης, το 2017 ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώσεων ανήλθε σε 19.
Στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της ΕΕΥ (EVS-TEC), η Εθνική Υπηρεσία
διοργάνωσε 11 εκπαιδεύσεις εθελοντών (On-arrival trainings και Mid-term evaluations).
Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τους ξένους εθελοντές που υλοποιούν την εθελοντική τους
υπηρεσία στην Κύπρο για περίοδο από 2 μήνες και άνω και σκοπό είχαν να βοηθήσουν στον
σχηματισμό ενός άτυπου δικτύου εθελοντών, στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα
προωθεί τη μάθηση, αλλά και στην αξιολόγηση των εμπειριών των εθελοντών.

Eργαστήρι commix

δραστηριότητες διακρατικών
συνεργασιών
Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή σεμινάρια
που προωθούν τις προτεραιότητές και τους στόχους του Προγράμματος Erasmus+. Μέσα από
αυτές τις δραστηριότητες, τόσο οι Υπηρεσίες όσο
και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν συνεργασίες και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές,
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος στην ευρύτερη κοινωνία.
Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα
που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας,
ανήκουν δηλαδή σε κάποια οργάνωση ή άτυπη
ομάδα νέων και υλοποιούν δραστηριότητες (π.χ.
σεμινάρια, φόρουμ, εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.
Εντός του 2017 συμμετείχαν πέραν των 200 ατόμων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σεμινάρια που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό στο πλαίσιο
του Προγράμματος Erasmus+. Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία που χειρίζεται
το Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, διοργάνωσε
στην Κύπρο δύο δραστηριότητες, You(th) in the
Centre of Youth Exchanges, στη Λευκωσία, και
Sports Activities as a tool for empowering social
inclusion, στην Κακοπετριά, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν γνώσεις και να ενισχύσουν σχετικές
δεξιότητες, όπως χρήση μητρικής και ξένης γλώσσας, μαθηματικές και τεχνολογικές ικανότητες,
αλλά και να αναπτύξουν πνεύμα πρωτοβουλίας
και επιχειρηματικότητας.

πρόγραμμα ενδυνάμωσης της
νεανικής επιχειρηματικότητας
Κατά το 2017 ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υλοποίησε το νέο αυτό πρόγραμμα, του
οποίου αποστολή είναι η υποστήριξη άνεργων νέων 15 μέχρι 29 ετών που θέλουν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και παράλληλα η προώθηση της επιχειρηματικής
κουλτούρας στην Κύπρο.
Το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο κοινό σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία παρουσία μεγάλου αριθμού νέων, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας, φορέων και
υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Μέσα από τον νέο αυτό υποστηρικτικό μηχανισμό θα παρέχεται η ευκαιρία στους νέους με
περιορισμένες γνώσεις και δικτύωση να ανακαλύψουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες, να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας για τους ίδιους, αλλά και για άλλους συνομήλικούς τους.
Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με την πραγματοποίηση κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
σε όλες τις πόλεις, διάρκειας 28 ωρών. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωσή τους, όλοι οι
συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές από έμπειρους επιχειρηματικούς μέντορες για περίοδο 6 μηνών.
Ταυτόχρονα, ο ΟΝΕΚ προχώρησε στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας για το
νέο αυτό Πρόγραμμα, www.youthentrepreneurshipcy.eu, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις ημερομηνίες και τις
επαρχίες υλοποίησης του κάθε κύκλου σεμιναρίων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
Το έργο χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Εργαστήρι Youth
Guarantee to
Activate and
Empower Youth
in Cyprus
(Nοέμβριος‘17)

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Active Youth (Νοέμβριος‘17)

youth guarantee to ACTIVate and empowerYOUTH
in Cyprus: an integrated communications
campaign (project acronym: active youth)
Η έναρξη του νέου αυτού Προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου άρχισε το
2017 και έχει στόχο να ενημερώσει και να «ενεργοποιήσει» τους νέους (κυρίως τους
NEETs - not in education, employment or training) για τα σχέδια απασχόλησης που υπάρχουν διαθέσιμα προς αξιοποίηση, να τους οδηγήσει να εγγραφούν στη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης και να τους βοηθήσει επί της ουσίας στην αναζήτησή τους για απασχόληση,
εκπαίδευση ή κατάρτιση μέσα από τα Σχέδια που εμπίπτουν στη Σύσταση «Εγγύηση για τη
Νεολαία» της ΕΕ. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και η εκπαίδευση τόσο των νέων όσο και άλλων φορέων που εμπλέκονται
με τη νεολαία μέσα από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια.
Η Σύσταση «Εγγύηση για τη νεολαία» θεσπίστηκε από την ΕΕ με σκοπό όλοι οι νέοι κάτω
των 25 ετών να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή
άσκηση εντός περιόδου 4 μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται
από την επίσημη εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου θα γίνουν δύο μεγάλες έρευνες και 10 ομάδες εστίασης για ανίχνευση της παρούσας κατάστασης και του επιπέδου γνώσης των νέων για το
Youth Guarantee και ακολούθως θα γίνει μια μεγάλη εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ ενώ παράλληλα θα επιλεγούν 5 νέοι ως πρεσβευτές του youth guarantee και θα συμμετάσχουν
σε αυτή την εκστρατεία μέσω των σποτ αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές, κτλ. Επίσης,
στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα www.youthguarantee.
org.cy στην οποία παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και επίσης
συγκεντρώνονται ευκαιρίες για κατάρτιση, εκπαίδευση και απασχόληση στην Κύπρο.
Εταίροι του ΟΝΕΚ για την υλοποίηση του Active Youth είναι το Τμήμα Εργασίας -Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και ο Κυπριακός
Οργανισμός Κέντρων Νεότητας.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

συνέδριο επιχειρηματικότητας
και νεοφυών επιχειρήσεων
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο Δήμος Λάρνακας, το
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας
και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας διοργάνωσαν, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του
Ισραήλ στην Κύπρο και το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων
Λάρνακας, το 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων στις 7 Δεκεμβρίου 2017.
Ομιλητές από το Ισραήλ, τη χώρα που αποκαλείται
Start-up Nation, ανέδειξαν τη σημαντικότητα των
νεοφυών επιχειρήσεων για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Στο συνέδριο συμμετείχαν
πέραν των 100 νέων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν ενδιαφέροντα θέματα σε σχέση με τη δημιουργία και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και
ακολούθως να συμμετέχουν σε ομαδικά εργαστήρια
που επικεντρώθηκαν σε εξειδικευμένα θέματα σε
σχέση με την επικοινωνία, την προώθηση, την εξεύρεση κονδυλίων και άλλα θέματα που σχετίζονται με την
ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης. Τέλος, στο πλαίσιο
του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας στον οποίο νικητές αναδείχθηκαν η κ. Ραφαέλα Αριστείδου και η ομάδα του κ.
Μάριου Γεωργίου.

1st Entrepreneurship and Start-up
Conference (Δεκέμβριος‘17)

youth makerspace larnaka
Το Youth Makerspace Larnaka είναι βασισμένο στα πρότυπα των Makerspaces τα οποία αναπτύσσονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή κοινότητες στο εξωτερικό και
παρέχει πρόσβαση στους νέους σε υψηλού επιπέδου και
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Οι χώροι τύπου «makerspaces» αντιπροσωπεύουν τον
εκδημοκρατισμό του σχεδιασμού, της μηχανοποίησης, της
κατασκευής και της εκπαίδευσης.
Το νέο αυτό Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας και
παρουσιάστηκε στο κοινό κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου
2017 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα.
Στον νέο αυτό χώρο οι νέοι μπορούν να μάθουν για την
τεχνολογία, χειροτεχνίες (crafts) και άλλες δημιουργικές κατασκευαστικές διαδικασίες και μεθόδους, να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και τις δεξιότητες αυτές. Το
δημιουργικό φάσμα που καλύπτεται είναι τεράστιο! Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 3D printers, laser cutters, drones,
virtual reality, ρομποτική, arduino, rasberry pi και πολλά
άλλα. Ταυτόχρονα, στον χώρο πραγματοποιούνται διάφορα
εργαστήρια είτε για εκμάθηση της χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού αλλά και ανάπτυξης ιδεών, projects, κτλ.
Επίσης, ο χώρος αυτός λειτουργεί και ως Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης των Νέων του αντίστοιχου Προγράμματος του ΟΝΕΚ.
Το Youth Makerspace Larnaka απευθύνεται σε παιδιά και
νέους ηλικίας 6-35 χρόνων καθώς και σε οργανωμένα
σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και σχολείων και άλλους.

Lights ON
Nέοι Στόχοι
Νέα Εποχή
(Νοέμβριος‘17)

νεανική επιχειρηματικότητα
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρέχοντας πληροφορίες για το
Πρόγραμμα καθώς και υποστήριξη των νέων, ηλικίας 20-40
ετών, για την υποβολή αιτήσεων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί
στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδότησης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων
κατάρτισης, για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων η οποία έμεινε ανοιχτή μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.
Για την παρουσίαση του Σχεδίου έγιναν, στις 12 Δεκεμβρίου στα
γραφεία του ΟΝΕΚ στη Λευκωσία και στις 18 Δεκεμβρίου στα
γραφεία του ΟΝΕΚ στη Λεμεσό, σεμινάρια στα οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός νέων.

Πρόγραμμα
«Ανακαλύπτω
την Κύπρο»
(Ιούλιος’17)

κέντρα πληροφόρησης νέων (ΚΕΠΛΗ)
Βασικός σκοπός των Κέντρων είναι να παρέχουν στους νέους γενική
πληροφόρηση για θέματα που τους ενδιαφέρουν, καθοδηγώντας τους
προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα. Παρέχουν ουσιαστικά one stop-shop υπηρεσίες στους νέους:
1.	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση καριέρας, ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη
νέων στα θέματα επιχειρηματικότητας κ.ά.,
2. Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων
3.	Πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.
4.	Πληροφορίες για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για τους νέους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής
του δικτύου Eurodesk Κύπρου.
Υπάρχουν Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό. Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι κατά
το 2017 ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο
Σωτήρας, προχώρησε στη δημιουργία του νέου Κέντρου Πληροφόρησης
Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου επεκτείνοντας έτσι τη φυσική παρουσία
του Οργανισμού Νεολαίας και καλύπτοντας πλέον γεωγραφικά όλες τις
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.
Όλα τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα και τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων
(ERYICA). Με τα ΚΕΠΛΗ μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μέσω των
emails που θα βρει στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στον παγκύπριο αριθμό 77772757.
Το 2017 τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν εκδηλώσεις και συμμετείχαν σε
φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, σχολικές ημερίδες και παρουσιάσεις, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στις 50 με κύριες θεματικές: Εργασία, Κινητικότητα, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων και σε αυτές που συμμετείχαν τα ΚΕΠΛΗ παρευρέθηκαν πέραν των 4000 ατόμων.

καλοκαιρινές σχολές ενδυνάμωσης μαθητών
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού διοργάνωσαν τις
Καλοκαιρινές Σχολές Ενδυνάμωσης Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Οι Σχολές είχαν
διάρκεια δύο εβδομάδων και υλοποιήθηκαν στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης. Σε αυτές συμμετείχαν 50 συνολικά μαθητές, οι οποίοι, μέσα από τη συμμετοχή σε
πολλές δράσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές εξορμήσεις είχαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν προσωπικά και συναισθηματικά και να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να γίνουν
πιο αποδοτικοί τόσο ως μαθητές αλλά και ως ενεργοί πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.

Μαθητικό
Φόρουμ για τη
Διαφορετικότητα
και την Ένταξη
(Μάρτιος‘17)

eurodesk κύπρου
Σκοπός του Eurodesk είναι να πληροφορεί τους νέους και τα άτομα τα οποία
ασχολούνται με τη νεολαία σχετικά με
ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφορίες για θέματα όπως εργασία, σπουδές, κινητικότητα,
εθελοντισμός, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, μη τυπική μάθηση κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο
eurodesk@onek.org.cy ή στην Ευρωπαϊκή
Δικτυακή Πύλη Νεολαίας ή στο τηλέφωνο
77772757. Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί σε 34 ευρωπαϊκές χώρες και στην
Κύπρο υλοποιείται από τον ΟΝΕΚ.
Κατά το 2017, πέραν της συμμετοχής σε
φεστιβάλ, ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκθέσεις στις
οποίες συμμετείχε, το Eurodesk Κύπρου
συνδιοργάνωσε μεγάλο φεστιβάλ στη
Λάρνακα σε συνεργασία με την Εθνική
Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ Νεολαία. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2017 και περιλάβανε διάφορες δράσεις και δρώμενα, live
link, flash mob, ζωντανή μουσική από νεανικό συγκρότημα. Οι συμμετέχοντες είχαν
επίσης την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κινητικότητας και εθελοντισμού που τους παρέχει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+
και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

εκστρατεία «time to move»
Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία του δικτύου Eurodesk η οποία ξεκίνησε το 2014.
Πρόκειται για μια συλλογή από διάφορες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που αφορούν τους νέους, είτε online είτε offline,
και διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο. Στην Κύπρο η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε κατά το 2017, όπως και κάθε χρόνο
από το Eurodesk Cyprus καθώς και τα Κέντρα Πληροφόρησης
Νέων του ΟΝΕΚ, τα οποία αποτελούν πολλαπλασιαστές του
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εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν στο κοινό οι εκατοντάδες δυνατότητες μέσω των
οποίων μπορεί κάποιος να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει
μέρος σε ένα διεθνές πρόγραμμα, να εξερευνήσει την Ευρώπη
ή να αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται για το μέλλον του.

φωτογραφικός διαγωνισμός
«από τη γειτονιά σου στην ευρώπη»
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Time to Move, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν παγκύπριο ερασιτεχνικό φωτογραφικό διαγωνισμό με
θέμα «Από τη γειτονιά σου στην Ευρώπη» ο οποίος αποσκοπούσε να κινητοποιήσει τους νέους να επιλέξουν διάφορες
πτυχές του τρόπου ζωής τους στις οποίες επιθυμούν να δώσουν
έμφαση και κίνηση και να εκφραστούν μέσα από μια δημιουργική, καλλιτεχνική διαδικασία. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, εκτελεστικού γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Έκθεση Φωτογραφίας
Move - Motivating
(Μάρτιος‘17)

ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη νεολαίας
Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας περιέχει πληροφορίες και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν εννέα βασικές κατηγορίες πληροφοριών, όπως εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση,
δημιουργικότητα και πολιτισμός, υγεία και ευημερία, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός, συμμετοχή, ταξίδια κ.ά. Η Πύλη Νεολαίας καλύπτει 34 χώρες και είναι
διαθέσιμη στις επιλεγμένες γλώσσες των χωρών αυτών. Ο ΟΝΕΚ είναι αρμόδιος για τη
διαχείριση της Πύλης Νεολαίας για την Κύπρο.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
και Διαχείριση Σταδιοδρομίας
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
παρέχονται σε νέους μέχρι 35 χρονών, με στόχο να τους βοηθήσουν να κάνουν όσο το δυνατό καλύτερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, στο στάδιο σχεδιασμού της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας αλλά και κατά την αναζήτηση εργασίας. Παρέχουν καθοδήγηση και στήριξη,
η οποία αφορά την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, τον εντοπισμό ή και
δημιουργία ευκαιριών, την ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, τη συνέντευξη εργασίας, την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, την ενημέρωση για
ευρωπαϊκές και εθνικές ευκαιρίες κ.ά. Κατά το 2017 στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών,
ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρείχε επίσης στους συμβουλευόμενους δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Συνολικά κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν 1.515 εξατομικευμένες
συναντήσεις των συμβούλων του ΟΝΕΚ με νέους για τα πιο πάνω θέματα.

Παρουσίαση
Makerspace

Τηλεφωνική Γραμμή 1410
& Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
Στη γραμμή 1410 μπορούν να καλούν οι νέοι που αναζητούν υπεύθυνες απαντήσεις για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους,
αλλά και για πιο σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα
σεξουαλικότητας, διατροφικές διαταραχές κ.ά. Οι Σύμβουλοι της
1410 χειρίζονται όλα τα περιστατικά με τον ίδιο επαγγελματισμό και
χωρίς διακρίσεις, τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν
οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Η γραμμή λειτουργεί ολόχρονα
από Δευτέρα μέχρι Κυριακή και οι κλήσεις προς αυτή είναι δωρεάν.
O διαδικτυακός χώρος της Υπηρεσίας 1410, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.onek.org.cy, χειρίζεται τα ίδια θέματα, ακολουθεί τις
ίδιες αρχές και διέπεται από την ίδια δεοντολογία με τη Γραμμή 1410.
Η συνομιλία που γίνεται με τον Σύμβουλο μέσω του λογισμικού είναι
εμπιστευτική και δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτήν κανένας άλλος, πέραν
του καλούντος και του συμβούλου.
Τα δύο προγράμματα δέχθηκαν περισσότερες από 1000 κλήσεις. Οι
καλούντες ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ενώ ηλικιακά το
μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων προήλθε από έφηβους και νεαρούς ενήλικες (ηλικίες 15-29 ετών). Η Γραμμή 1410 φαίνεται να καθιερώνεται στη συνείδηση του μαθητικού πληθυσμού ως ένας χώρος
όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να εκφράσουν τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Τα κυριότερα θέματα που
απασχόλησαν τους μαθητές που κάλεσαν τη Γραμμή αφορούσαν τις
οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις ομότιμων, το άγχος και τις φοβίες,
τον σχολικό εκφοβισμό, τη σωματική και ψυχολογική βία και την αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα.
Ως θέματα εστίασης ή προβληματισμού εντοπίζονται όπως και σε
προηγούμενες χρονιές, η Συμβουλευτική Γονέων (απορίες και προβληματισμοί αναφορικά με τις εξαρτήσεις στους εφήβους, διαχείριση
ανεπιθύμητων συμπεριφορών και διαχείριση ζητημάτων όπως το διαζύγιο και τα παιδιά), τα ερωτήματα αναφορικά με τις ουσίες εξάρτησης, τα προβλήματα σχέσεων και η ψυχική υγεία των καλούντων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση»
Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρόταση» είναι η παροχή στήριξης και συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επιθυμούν να μοιραστούν τις προσωπικές
τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιον εξειδικευμένο Σύμβουλο για θέματα όπως: (α) Δυσκολίες στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές ή συζυγικές),
(β) Προβληματισμοί για θέματα εξαρτήσεων, (γ) Βία στην οικογένεια, (δ)
Αντικοινωνική/παραβατική συμπεριφορά, (ε) Οτιδήποτε άλλο απασχολεί
και προβληματίζει.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση» εξυπηρέτησαν συνολικά 265
άτομα, με το ποσοστό γυναικών να φτάνει το 80%. Διεξήχθησαν 998 συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 2017 έναντι 724 που διεξήχθησαν το 2016.
Αναλυτικά έγιναν με αναλογία: 64,5% Ατομικές, 23% Γονιών, 7% Ζεύγους
και 1,5% Οικογενειακή Συνάντηση (με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών).
Αναφορικά με την έκβαση των περιστατικών, καταμετρήθηκαν 55 διακοπές της συνεργασίας (ποσοστό 20%), 85 περιστατικά ολοκλήρωσαν
τη διαδικασία (ποσοστό 32%%) και 125 ήταν σε εξέλιξη με αναμενόμενη ολοκλήρωση μέσα στο 2018 (ποσοστό 48%). Η διαχείριση του άγχους
και των αρνητικών συναισθημάτων ήταν το κυριότερο αίτημα αφού αναφέρθηκε από 124 περιστατικά. Ως δεύτερο σε συχνότητα αίτημα παρουσιάζεται η Συμβουλευτική Γονέων (περιλαμβάνει τη διαχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών παιδιών και εφήβων), το οποίο αναφέρθηκε από
118 περιστατικά. Τρίτο σε συχνότητα αίτημα, το οποίο προβάλλεται από
104 περιστατικά, είναι τα προβλήματα σχέσεων. Συνοψίζοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αφορούν δημογραφικά στοιχεία φαίνεται ότι 54%
των ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες από το Σύμπλεγμα Λεμεσού-Πάφου και το
υπόλοιπο 46% από το σύμπλεγμα Λευκωσίας-Λάρνακας. Ποσοστό 16,2%
ήταν έφηβοι 15 έως 18 ετών και 51,5% ήταν νεαροί ενήλικες 19 έως 35
ετών. Τα άτομα που δεν βρίσκονταν σε κάποια σταθερή σχέση κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αποτελούσαν το 44,5%. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 41,1% ολοκλήρωσαν κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3
ετών και 43,4% των συμβουλευόμενων εργάζεται με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης ενώ «Άνεργος» δηλώνει το 18,5%.

Ψυχολογικές
Πρώτες Βοήθειες
από τη Μικρή
Άρκτο

«Μικρή Άρκτος»
Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» είναι η
ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να
μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.
Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια, οι νέοι που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες
και δεξιότητες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.
Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε νέους ηλικίας 16 έως 35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και ομάδες.
Το 2017 διεξήχθησαν 15 Προγράμματα Ομαδικών συναντήσεων όπου συμμετείχαν συνολικά
177 άτομα και 87 αποσπασματικές δράσεις όπου συμμετείχαν συνολικά 1405 άτομα. Συνολικά
από τη «Μικρή Άρκτο» εξυπηρετήθηκαν 1582 άτομα έναντι 667 που εξυπηρετήθηκαν το 2016.
Η πλειοψηφία των δράσεων έγινε σε χώρους του Οργανισμού Νεολαίας, όμως ένας πολύ σημαντικός αριθμός διεξήχθη σε Κέντρα Νεότητας και σε σχολεία. Η «Μικρή Άρκτος» συμμετείχε
στην Εβδομάδα για το Αλκοόλ που διοργάνωσε το ΑΣΚ καθώς και σε δράσεις γνωστοποίησης
που διοργάνωσε ο ΟΝΕΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ και στο Mall of Cyprus.

Πολύκεντρα - «The Steamers»
Μέχρι τον Ιούλιο του 2017 λειτουργούσε σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο το πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας».
Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργική απασχόληση των νέων και η κινητοποίησή τους για συμμετοχή στα
κοινά. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, λειτούργησαν
εργαστήρια διαφόρων θεματικών όπως Μουσική, Χορός,
Γυμναστική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τέχνη, Θέατρο και
άλλα. Επιπλέον το πρόγραμμα ενθάρρυνε τη φιλοξενία
και διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων
από τους ίδιους τους νέους και τις οργανώσεις τους. Κατά
την περίοδο 2016-2017 μέσω του προγράμματος διεξήχθησαν 134 εργαστήρια ως εξής:
Πολύκεντρο
		
Λευκωσίας
Λεμεσού
Πάφου

Αριθμός
Εργαστηρίων
38
21
75

Αριθμός
Συμμετεχόντων
217
148
513

Αναγνωρίζοντας ο Οργανισμός Νεολαίας τις σύγχρονες
ανάγκες των νέων οι οποίες διαφαίνονται καθημερινά
μέσα από τις έρευνες αλλά και δημόσιες διαβουλεύσεις
που διεξήχθησαν μεταξύ των νέων, προχώρησε στη μετεξέλιξη του προγράμματος «Πολύκεντρα», υιοθετώντας
ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία «The Steamers».

Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,
Maths) o Οργανισμός Νεολαίας εγκαινίασε μια νέα γκάμα εργαστηρίων, συνδυάζοντας
τη Ρομποτική, τη Φωτογραφία και τον Προγραμματισμό με τις Τέχνες, τη Μουσική και το
Θέατρο. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από ειδικούς εκπαιδευτές στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε Λευκωσία, Λεμεσό και
Πάφο κάθε απόγευμα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των νέων μας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσωπική τους ανάπτυξη και ευεξία. Διά της συμμετοχής
των νέων στα διάφορα εργαστήρια ενισχύεται επίσης η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα
και άλλες χρήσιμες δεξιότητες των νέων που μπορούν να τους βοηθήσουν στην καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία και ανέλιξη. Για ορισμένους
από αυτούς τους νέους, η συμμετοχή στα διάφορα εργαστήρια μπορεί να αποτελέσει
ένα σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή τους σε πιο τυπικά προγράμματα εκπαίδευσης,
κατάρτισης ή ακόμα και απασχόλησης.

Τελική Εκδήλωση Πολυκέντρου
Λευκωσίας (Ιούνιος‘17)

Τελική Εκδήλωση
Πολυκέντρου
Λεμεσού
(Mάιος‘17)

Tελική Εκδήλωση
Πολυκέντρου Πάφου
(Ιούνιος‘17)

Εργαστήρι
δημιουργικής
γραφής

ευρωπαϊκή κάρτα νέων
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, για νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων, παρέχει
ωφελήματα και εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο
στην Κύπρο όσο και σε άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, ο
ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναλαμβάνει την έκδοση και δωρεάν παραχώρηση της Φοιτητικής Ταυτότητας, η
οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και δίδεται σε
όλους τους φοιτητές αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών.
Κατά το 2017 εκδόθηκαν συνολικά 7520 κάρτες για νέους και φοιτητές.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας και του Υπουργείου Άμυνας, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν και
αυτή τη χρονιά δωρεάν 4200 περίπου κάρτες για νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς. Ακόμη, κατά το 2017 ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε στις
εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-4 Ιουνίου στο
Βελιγράδι της Σερβίας.
To 2017 διοργανώθηκε, μεταξύ 30-31 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Classic
στη Λευκωσία, διεθνές σεμινάριο με θέμα “Countering violent extremism
and youth radicalisation: using the European Youth Card to promote
peaceful communities”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχο είχε να συνεισφέρει με ωφέλιμες και παραγωγικές ιδέες
στην καταπολέμηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού ανάμεσα στους Ευρωπαίους νέους. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος 40 περίπου εκπρόσωποι Υπουργείων ή Κυβερνητικών Υπηρεσιών που
ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, νεολαίας και κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι οργανώσεων-μελών της EYCA, εκπρόσωποι ΜΚΟ, νέοι με
μεταναστευτικό υπόβαθρο κ.ά.
Στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφελημάτων προς τους κατόχους, ο Οργανισμός προχώρησε στην παραχώρηση χρήσιμων δώρων για
τους κατόχους (tablets, smartphones, laptops κ.ά.), αλλά και εισιτηρίων για
καλλιτεχνικά γεγονότα (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.) και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσα από διαγωνισμούς στο διαδίκτυο.

υπαίθριος χώρος
εκδηλώσεων νεολαίας
Ο ΟΝΕΚ έχει εξασφαλίσει τον σχετικό εξοπλισμό και έχει
εγκαταστήσει την αναγκαία υποδομή στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία, ώστε να μπορούν να διοργανώνονται δραστηριότητες από νέους και οργανωμένα
σύνολα νεολαίας. Ο ΟΝΕΚ μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν
τον εξοπλισμό που διαθέτει σε οργανώσεις νεολαίας και
έναντι χρέωσης σε τρίτους φορείς. Ο εξοπλισμός παραχωρείται επίσης για δραστηριότητες που διοργανώνονται και σε
άλλους χώρους, πέραν της Τάφρου της Πύλης Αμμοχώστου.

δημοτικά & κοινοτικά
συμβούλια νεολαίας
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας αποτελούν
έναν θεσμό που υπηρετεί τη συνεχή και ουσιαστική σύνδεση
και τον διάλογο της νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινοτικές
Αρχές. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού δίνεται η δυνατότητα
στους νέους και στις οργανώσεις τους να έχουν ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων εντός του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.
Ο ρόλος του ΟΝΕΚ έχει χαρακτήρα οικονομικής, τεχνικής και
συμβουλευτικής στήριξης προς τα Δημοτικά και Κοινοτικά
Συμβούλια Νεολαίας.
Κατά το 2017 ιδρύθηκαν πέντε νέα Δημοτικά και Κοινοτικά
Συμβούλια Νεολαίας, τρία Κοινοτικά (Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου, Μηλιάς και Κ. Δικώμου) και δύο Δημοτικά (Σωτήρας και
Γερίου). Ο ΟΝΕΚ συνέχισε τη στήριξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο αναφορικά με τον ρόλο τους, συμμετέχοντας ενεργά
στις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις των σωμάτων,
αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων επιχορηγώντας τη δράση τους.

Φεστιβαλ Νέων
(Σεπτέμβριος‘17)

φεστιβάλ νέων
Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε το Φεστιβάλ Νέων, ένα φεστιβάλ το οποίο όχι απλώς απευθύνεται στους νέους, αλλά και
στο οποίο οι νέοι πρωταγωνιστούν αποκλειστικά, παρουσιάζοντας το έργο τους,
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και φυσικά διασκεδάζοντας.
Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακροπόλεως και
σε αυτό νέοι δημιουργοί και νεολαιίστικες οργανώσεις συναντήθηκαν, αλληλεπίδρασαν και ψυχαγωγήθηκαν μέσα από εκθέσεις, εργαστήρια, εγκαταστάσεις,
κατασκευές, παιχνίδια, συναυλίες και πολλές άλλες δραστηριότητες.
Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει τους νέους ως το πιο ζωντανό και ελπιδοφόρο κομμάτι του τόπου μας και ταυτόχρονα να εμπνεύσει ακόμα περισσότερους
νέους να εμπλακούν ενεργά σε δημιουργικούς τομείς της κοινωνικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
Με το σύνθημα Up to You(th), το Φεστιβάλ έστειλε το μήνυμα πως η δύναμη και η
ελπίδα βρίσκονται στα χέρια της νέας γενιάς και πως από τους νέους, όλους μαζί
και τον καθένα χωριστά, εξαρτάται το τώρα και το αύριο.

καλοκαιρινή σχολή ενδυνάμωσης youth leadership academy
Ο ΟΝΕΚ διοργάνωσε τη 2η Καλοκαιρινή Σχολή Ενδυνάμωσης μεταξύ 28/6 - 2/7/2017 στην Κακοπετριά, στην οποία συμμετείχαν 30
νέοι και νέες από όλη την Κύπρο ηλικίας 19 με 26 ετών.
Στόχος της Σχολής ήταν η ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που οραματίζονται τη θετική αλλαγή και την πρόοδο της κοινωνίας. Το πρόγραμμα εισήγαγε τους νέους σε δημιουργικούς τρόπους σκέψης και
στην αναζήτηση ευκαιριών ανάδειξης ηγετικών ικανοτήτων οδηγώντας τις καινοτόμες ιδέες που είχαν στην πραγματοποίησή τους.
Υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών και facilitators οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες και απέκτησαν νέες γνώσεις και
εμπειρίες. Ήρθαν σε επαφή με τη μεθοδολογία του Design Thinking
με εκπαιδεύτρια τη Νατάσα Χρίστου, έμαθαν τις βασικές αρχές μιας
σωστής παρουσίασης μπροστά σε κοινό από τον εκπαιδευτή Λεωνίδα Αλεξάνδρου, γνώρισαν τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη και πώς
αυτή μπορεί να συνδυαστεί με το «επιχειρείν» μελετώντας καλές
πρακτικές και αναπτύσσοντας επιχειρηματικά σχέδια με την ομάδα
εκπαιδευτών της ΜΚΟ «Ακτή» και εμπνεύστηκαν από τις εμπειρίες
ατόμων που κυνήγησαν τα όνειρά τους ακούγοντας την προσωπική
ιστορία του Γιώργου Ανδρέου, του πρώτου Κύπριου που ανέβηκε
στο Έβερεστ, και του γνωστού stand-up comedian Λούη Πατσαλίδη.
Η Καλοκαιρινή Σχολή του ΟΝΕΚ συνδύασε τη θεωρία με την πράξη αφού οι συμμετέχοντες, μετά τα εργαστήρια και τις διαλέξεις
που παρακολούθησαν, εργάστηκαν ομαδικά για να εντοπίσουν
θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της
Κακοπετριάς, τα οποία ακολούθως μελέτησαν και πρότειναν επιχειρηματικές ιδέες για την επίλυσή τους. Τις επιχειρηματικές αυτές
ιδέες παρουσίασαν κατά την τελευταία ημέρα εργασιών ενώπιον
του προέδρου του ΟΝΕΚ, της προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Τροόδους, του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΝΕΚ και παραγόντων
και κατοίκων της Κακοπετριάς. Μάλιστα για κάποιες από αυτές επιδείχθηκε ενδιαφέρον για χρηματοδότησή τους από την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Τροόδους.

2nd Youth Leadership
Summer School (Ιούλιος‘17)

βραβεία νεολαίας
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε μαζί με τον Συνεργατισμό για πρώτη φορά τα «Βραβεία Νεολαίας» με στόχο
την ανάδειξη και επιβράβευση των νέων που αναπτύσσουν
αξιόλογη δράση στον τομέα με τον οποίο ασχολούνται.
Τα «Βραβεία Νεολαίας» θα επιβραβεύουν νέους που μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις/πρωτοβουλίες/έργα/επιτεύγματα έχουν
ξεχωρίσει σε διάφορους τομείς και έχουν αναδειχθεί σε θετικά
πρότυπα, ενθαρρύνοντάς τους να πιστέψουν στις δυνατότητές τους
και στην προσπάθεια για το καλύτερο.
Οι βραβευθέντες επιλέγηκαν μέσα από αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία, ενώ η πρώτη τελετή έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 2017, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Οι κατηγορίες στις
οποίες απονεμήθηκαν τα Βραβεία Νεολαίας ήταν οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Βραβείο Περιβαλλοντισμού
Βραβείο Καινοτομίας
Βραβείο Επιστημών
Βραβείο Πολιτισμού
Βραβείο Επιχειρηματικότητας
Βραβείο Αθλητισμού
Βραβείο Προσφοράς
Βραβείο «Νέος/Νέα της Χρονιάς»
Βραβείο «Οργάνωση της Χρονιάς»
Βραβείο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Βραβεία Νεολαίας
(Φεβρουάριος‘17)

εκπαίδευση προσωπικού ΟΝΕΚ
Το 2017 πραγματοποιήθηκε διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλο το προσωπικό,
στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι και μέλη του προσωπικού συναποφάσισαν τους στόχους
και την αποστολή του Οργανισμού, χαράσσοντας έτσι το όραμα του Οργανισμού που όλοι
πλέον ασπάζονται και βιώνουν σαν κινητήρια δύναμή τους.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης καταγράφηκαν οι αξίες και οι συμπεριφορές
που θα καθοδηγούν τους ανθρώπους του Οργανισμού σήμερα και στο μέλλον εγκαθιδρύοντας έτσι ένα δυνατό πλέγμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του προσωπικού. Το πλέγμα αυτό της συνεργασίας θα βασίζεται στην αναγνώριση, την ειλικρινή
συνεργασία και την αποτελεσματική επικοινωνία. Η ομάδα με το τέλος του εκπαιδευτικού
διημέρου δεσμεύτηκε για συνεχή και κοινή προσπάθεια για επίτευξη των στόχων.

Κοπή Βασιλόπιτας
(Φεβρουάριος‘17)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 104,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Sofocles Tower
(3ος, 4ος και 5ος όροφος)
Τηλ.: +357-22402600/2
Φαξ: +357-22402700
E–mail: info@onek.org.cy

www.onek.org.cy
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