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ΠΟΙΟΙ  
ΕΙΜΑΣΤΕ
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.

Ǉ  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. 

Ǉ  ΑΠΌΣΤΌΛΉ 
Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προφέρουμε τη δυ-
νατότητα να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους 
μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα 
και ποιοτικές υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο. 
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ΣΥΜΒΟΛΉ 
ΣΤΉ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΉ 
ΝΕΟΛΑΙΑ
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Πρώτιστος σκοπός του ΟΝΕΚ, ο οποίος απορρέει και από τον περί Ορ-
γανισμού Νεολαίας Νόμο, είναι η δημιουργική συμβολή στη διαμόρφω-
ση πολιτικών σε θέματα νεολαίας, εστιασμένων στις σύγχρονες προ-
κλήσεις και με τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους.
Από το 2017, ο ΟΝΕΚ συντονίζει την υλοποίηση της Εθνικής Στρα-
τηγικής για τη Νεολαία (2017-2022), η οποία αποτελεί το πρώτο 
έγγραφο πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο. Μία εκ των βασι-
κών αρχών της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των νέων στη λήψη 
αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η στενή συνεργασία 
μεταξύ όλων των κρατικών φορέων που υλοποιούν προγράμματα 
και δράσεις για τη νεολαία.
Έχοντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το κράτος προτάσεις πολι-
τικής για την ενδυνάμωση των νέων, ο ΟΝΕΚ διεξάγει εξειδικευμένες 
έρευνες για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων, διαβουλεύσεις και 
ανοικτές συζητήσεις με τους νέους/ες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά 
εργαλεία, όπως η λειτουργία των Συμβουλευτικών Σωμάτων, η Σύνο-
δος Νέων και η Εθνική Ομάδα Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία. 
Επιπρόσθετα, ο ONEK συμμετέχει σε ομάδες εργασίας σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρ-
φωση πολιτικής για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και αντλώντας 
καλές πρακτικές. 
Κατά το 2020, υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής του ΟΝΕΚ, 
το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και τον συντονισμό των 
πιο πάνω θεμάτων, τα ακόλουθα:

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΙΆ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΓΙΆ 
ΤΗ ΝΕΟΛΆΙΆ
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ΕΡΕΥΝΕΣ
Οι έρευνες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που ενι-
σχύουν το έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στο θέμα της 
χάραξης πολιτικών για τους νέους, καθώς αποτυπώνουν τις πραγ-
ματικές τους ανάγκες και αντιλήψεις. 
Κατά το 2020, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε, σε συνεργασία 
με ερευνητικό οργανισμό, στη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας 
«Νέο-Βαρόμετρο», με στόχο την αποτύπωση των αναγκών, των εν-
διαφερόντων και των αντιλήψεων των νέων, ηλικίας 14-35 ετών. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε δύο φορές εντός του 2020, με τη συμ-
μετοχή 1000 νέων σε έκαστη έρευνα, οι οποίοι επιλέγηκαν με τη 
μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. 
Το πρώτο Νέο-Βαρόμετρο πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο δί-
μηνο του 2020 και κάλυψε διάφορες θεματικές, όπως εκπαίδευση, 
απασχόληση, ενεργή συμμετοχή, θέματα υγείας, πίστη και θρη-
σκεία, μετανάστευση, διεθνείς σχέσεις, ΕΕ και, τέλος, προσδοκίες 
για το μέλλον.
Το δεύτερο Νέο-Βαρόμετρο πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες 
Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 και πέραν των θεματικών που αναφέρ-
θηκαν στο πρώτο Νέο-Βαρόμετρο, περιέλαβε επίσης μια ειδική 
ενότητα για την πανδημία της νόσου Covid-19 και τη συμμετοχή 

ΕΡΓΆΣΤΗΡΙ 
SOCIAL 
MEDIA
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των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, ενόψει των βουλευτικών 
εκλογών του 2021. 
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΟΝΕΚ, η έρευνα Νέο-Βαρόμετρο 
θα διενεργείται δύο φορές ετησίως. 
Ο ΟΝΕΚ στηρίζει επίσης τη διεξαγωγή ερευνών που πραγματοποι-
ούνται από ερευνητές, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους φορείς για 
θέματα που αφορούν άμεσα τη νεολαία της Κύπρου.
Κατά το 2020 διενεργήθηκε από το Alexander College, με τη συμ-
βολή του ΟΝΕΚ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, η έρευνα «Η σχέση 
των νέων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και το Διαδί-
κτυο». Σκοπός της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει τα επίπεδα ενδεχό-
μενου εθισμού των Κύπριων νέων στα ΜΚΔ και της προβληματικής 
χρήσης του διαδικτύου και να θέσει υπόψη των ενδιαφερομένων, 
της κοινωνίας και της πολιτείας τα ευρήματα, ώστε να συζητηθεί και 
τελικά να θεσμοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική έρευνας, 
πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης. 
Τα αποτελέσματα των πιο πάνω ερευνών έχουν δημοσιευθεί στη σε-
λίδα του Τμήματος Πολιτικής http://www.youthpolicy.onek.org.cy/.

ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ 
ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΟΛΑΙΑ (2017-2022)
Σε συνέχεια σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημε-
ρομηνίας 18 Μαΐου 2017, ο Οργανισμός Νεολαίας αποτελεί τον συ-
ντονιστικό φορέα για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για 
τη Νεολαία (2017-2022). 
Στο πλαίσιο Εφαρμογής και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατη-
γικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), ο ΟΝΕΚ πραγματοποίησε συνάντηση με 
τα Μέλη της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης στις 22/01/2020, για ενημέρωση σχετικά με τη 
μέχρι στιγμής πορεία της Στρατηγικής και συντονισμό για τα επό-
μενα βήματα. 
Στη συνέχεια, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε στον καταρτισμό 
των ακόλουθων εγγράφων της Στρατηγικής, τα οποία υπέβαλε στον 
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την 
προώθησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο:
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1. Το Β’ Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, το 
οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις και τα προγράμματα των κρα-
τικών φορέων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν 
εντός της τριετίας 2020-2022 για τη νεολαία.

 Όπως και στην περίπτωση του Α’ Σχεδίου Δράσης 2017-2019, για 
τον καταρτισμό του Β’ Σχεδίου συνεργάστηκαν από κοινού πάνω 
από 20 δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν στη Διυπηρεσια-
κή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία, καταγράφοντας σε ένα ενι-
αίο έγγραφο τα μέτρα που υλοποιούνται ήδη ή προγραμματίζο-
νται άμεσα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανά θεματική 
Ενότητα της ΕΣΝ. 

2. Την Ανάλυση του Β’ Σχεδίου Δράσης, στην οποία καταγράφονται 
τα κύρια συμπεράσματα από την επεξεργασία των μέτρων. Η 
αναφορά σημειώνει πόσα μέτρα αφορούν κάθε προτεραιότητα 
/ θεματική ενότητα της ΕΣΝ, εντοπίζει τις προτεραιότητες της 
Στρατηγικής που δεν υλοποιούνται καθόλου, εστιάζει σε τυχόν 
κενά και επικαλύψεις με συγκεκριμένες εισηγήσεις προς βελτί-
ωση, διερευνά κατά πόσο τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά την 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΆΙΔΕΙΆΣ  
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ηλικιακή ομάδα στόχο της ΕΣΝ ή αν αφορούν τον γενικό πληθυ-
σμό, κατά πόσο εφαρμόζουν διατομεακή συνεργασία, αν διαθέ-
τουν προϋπολογισμό και από πού προέρχεται η χρηματοδότηση 
και, τέλος, αν διαθέτουν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης.

3. Την Α’ Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 
2017-2019, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την ενδιάμεση αξιολό-
γηση της Στρατηγικής. Το έγγραφο αυτό αποτελεί προϊόν συνερ-
γασίας με τη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας και περιλαμβάνει 
την πρόοδο υλοποίησης των μέτρων που είχαν περιληφθεί στο 
Α’ Σχέδιο Δράσης 2017-2019. 

 Τα πιο πάνω θα τροφοδοτήσουν τον διάλογο για τη νέα Στρα-
τηγική για τη Νεολαία με ορίζοντα το 2030, με απώτερο σκοπό 
την από κοινού πλέον θέσπιση στρατηγικών στόχων, οι οποίοι 
θα βασίζονται στην τεκμηρίωση και τις πραγματικές ανάγκες και 
απόψεις των ίδιων των νέων.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ME TH NEΟΛΑΙΑ
Η διενέργεια διαβουλεύσεων με τους νέους αποτελεί μέρος της υλοποί-
ησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επίτευξη του οράματος της Εθνικής Στρατηγικής για την 
ενδυνάμωση όλων των νέων της Κύπρου, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
στους νέους να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση και τη βελτίωση 
των πολιτικών που τους επηρεάζουν.

Διαβουλεύσεις με τους νέους των ορεινών 
και των πεδινών περιοχών 
Κατά το 2020, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δύο διαβουλεύσεις 
με τους νέους των πεδινών και των ορεινών περιοχών.
Στο πλαίσιο των ανοιχτών συναντήσεων, 60 νέοι και νέες από διά-
φορες περιοχές της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικά με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την επιχειρηματική ανάπτυξη των 
περιοχών και τη στήριξη των νέων γεωργών.
Τα πορίσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων παρουσιάστηκαν από 
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τους ίδιους τους νέους που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις, στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 21/07/2020, 
ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος, κ. Κώστα Καδή και του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας, 
κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη. 

Ήλεκτρονική διαβούλευση για το Πλάνο Ανάκαμψης 
«Next Generation EU»
Με αφορμή την υιοθέτηση του πλάνου Στήριξης «Next Generation EU» 
από τους ηγέτες των Κρατών Μελών στις 21/07/2020, διενεργήθηκε 
από τον ΟΝΕΚ στις 18/09/2020 ηλεκτρονική διαβούλευση με τη νεο-
λαία, με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για μεταρρυθμίσεις και ενέρ-
γειες που χρειάζεται να γίνουν και την προώθησή τους από πλευράς 
ΟΝΕΚ στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Στη διαβούλευση συμμετείχαν συνολικά 30 νέοι/νέες από όλη την Κύ-
προ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλουν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία του εθνικού πλάνου, 
γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές:
1. Αγορά εργασίας, κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση και ανθρώπινο 

κεφάλαιο.
2. Προς μια ψηφιακή εποχή αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.
3. Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία.
4. Νέο μοντέλο ανάπτυξης και οικονομική διαφοροποίηση.
Τα αποτελέσματα των πιο πάνω διαβουλεύσεων έχουν αναρτηθεί στη 
σελίδα του Τμήματος Πολιτικής. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COVID-19
Ανταποκρινόμενος άμεσα στις συνθήκες που προκάλεσε η πανδη-
μία Covid-19, ο ΟΝΕΚ προέβη στη σύσταση ad hoc Ομάδας Εργα-
σίας, αποτελούμενης από εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και 
λειτουργούς του ΟΝΕΚ, με στόχο την υποβολή εισηγήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στη νεολαία και τις 
οργανώσεις νεολαίας. Η ομάδα πραγματοποίησε τις συναντήσεις της 
διαδικτυακά, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2020. 
Τα μέλη της Ομάδας κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κατάσταση που 
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ΔΙΆΒΟΥΛΕΥΣΗ 
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ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ 
ΆΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΆΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΆΣ, ΆΓΡΟΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
ΚΆΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
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βιώνουν οι νέοι, να καταγράψουν καλές πρακτικές από την Κύπρο και 
το εξωτερικό και να προτείνουν λύσεις και προτάσεις για την επόμε-
νη μέρα της πανδημίας, προς όφελος των νέων και των οργανώσεων 
νεολαίας.
Τα απορρέοντα των εργασιών της εν λόγω Ομάδας έχουν προωθηθεί 
στους αρμόδιους φορείς του κράτους και έχουν τύχει επεξεργασίας 
από τον ΟΝΕΚ για τη δρομολόγηση συγκεκριμένων ενεργειών που 
εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του. 
Η δράση της ομάδας και οι εισηγήσεις/καλές πρακτικές που έχουν 
καταγραφεί περιγράφονται στη αναλυτικά στη σελίδα του Τμήματος. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ/ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΟΛΑΙΑ 
(youth work)
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για θέ-
ματα νεολαίας στην Κύπρο, υλοποιεί μια σειρά ενεργειών και δράσε-
ων για την ενίσχυση της εργασίας με/για τη νεολαία στην Κύπρο και 
την αναβάθμιση της ποιότητάς της.
Προς αυτή την κατεύθυνση και στη βάση των εισηγήσεων των εμπει-
ρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) κατά την επίσκεψή 
τους στην Κύπρο το 2019, ο Οργανισμός Νεολαίας προέβη εντός του 
2020 στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για το Youth Work για την ολι-
στική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της εργασίας με/για 
τη νεολαία και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για 
την ενίσχυση του εν λόγω τομέα στην Κύπρο. 
Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους του ΟΝΕΚ και δύο συντο-
νιστικών σωμάτων νεολαίας – του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και 
του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ).
Σκοπός της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οδικού 
χάρτη, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ποιοτικής εργασίας με τη 
νεολαία στην Κύπρο. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΟΛΑΙΑ
Ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε και το 2020 στις εργασίες που δι-
εξάγονται στο πλαίσιο των Ομάδων Εργασίας για τη Νεολαία του Συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2020 οι πλείστες εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιασκέψεις και όχι με φυσική παρουσία 
λόγω της πανδημίας Covid-19. Ως εκ τούτου οι Προεδρίες τόσο της 
Κροατίας όσο και της Γερμανίας, πέραν των δικών τους θεματικών 
προτεραιοτήτων, ασχολήθηκαν και με το θέμα της πανδημίας ετοιμά-
ζοντας ειδικά ερωτηματολόγια με βάση τα οποία συλλέχθηκαν από 
τα Κράτη Μέλη οι θέσεις τους για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν 
οι νέοι κατά την πανδημία όπως επίσης και προτάσεις/λύσεις για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 
ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆ 
ΚΆΙ ΘΆΛΆΣΣΆ
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Επιπλέον κάθε κράτος που προέδρευε ξεκινώντας το α’ εξάμηνο με 
την Προεδρία της Κροατίας είχε τις δικές του προτεραιότητες οι οποί-
ες ήταν: α) Ενίσχυση των ευκαιριών για νέους αγροτικών και απομα-
κρυσμένων περιοχών, β) Ευαισθητοποίηση για τα θέματα νεολαίας 
μέσω της πληροφόρησης και της ενίσχυσης των πόρων, γ) Ενίσχυση 
του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τη Νεολαία, δ) Συνέχιση Εργασιών για 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Erasmus+. Στο πλαίσιο της 
Προεδρίας της Κροατίας πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα αποτε-
λέσματα του 7ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας, που 
στην πορεία κατέληξε σε Ψήφισμα από το Συμβούλιο των Υπουργών.
Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας συζητήθηκαν οι εξής προτε-
ραιότητες/θεματικές: α) Νεολαία και Δημοκρατία στην Ευρώπη (τομέ-
ας ενεργοποίησης), β) Εργασία για τους νέους στην Ευρώπη (τομέας 
ενίσχυσης), γ) Ανταπόκριση στην πανδημία Covid-19 και στις συνέ-
πειές της πάνω σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα λάβει, δ) Συζήτηση 
για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Erasmus+.
Στο πλαίσιο των δύο Προεδριών πραγματοποιήθηκαν και οι Ευρωπα-
ϊκές Σύνοδοι Νεολαίας. Η Σύνοδος στην Κροατία πραγματοποιήθηκε 
και με φυσική παρουσία (όχι με τη συνολική παρουσία όλων των εκ-
προσώπων από τα Κράτη Μέλη λόγω της πανδημίας), ενώ η Σύνοδος 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
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Νέων της Γερμανικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου 
με τηλεδιάσκεψη.
Τα αποτελέσματα των συζητήσεων των Ομάδων Εργασίας για τη Νε-
ολαία, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων που πραγματοποιή-
θηκαν στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Νεολαίας κατέληξαν για συζήτηση 
και έγκριση στο Συμβούλιο των Υπουργών που πραγματοποιήθηκε σε 
έκαστη Προεδρία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Κατά το 2020 η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας συνε-
χίστηκε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεματική του 
7ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας αποφασίστηκε από 
το Τρίο Προεδρίας Ρουμανία-Φινλανδία-Κροατία με αποκορύφωμα την 
παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του κύκλου στο πλαίσιο της 
Προεδρίας της Κροατίας, όπου και κατέληξε σε Ψήφισμα από το Συμ-
βούλιο των Υπουργών. Στην Κύπρο συνεχίστηκαν οι εργασίες για τη δι-
αδικασία του Διαλόγου από την Εθνική Ομάδα του η οποία απαρτίζεται 
από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, τον Οργανισμό Νεολαίας και το Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου, το οποίο και συντονίζει την όλη διαδικασία. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Διαλόγου πραγματοποιήθηκαν, κατά το 2020, 10 δι-
αβουλεύσεις (1 διαβούλευση με φυσική παρουσία και 9 διαδικτυακές) 
και συμμετείχαν 130 άτομα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώ-
σεις για την περαιτέρω προώθηση του Διαλόγου και συναντήσεις μετα-
ξύ των εκπροσώπων της Εθνικής Ομάδας για τον σχεδιασμό δράσεων 
και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Διαβουλεύσεων. Σημειώνεται 
επίσης ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαλόγου συμμετείχαν τρεις 
εκπαιδευτές για τις διάφορες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
για την εκπαίδευση των ατόμων που απαρτίζουν την Ομάδα των Youth 
Ambassadors. Η Ομάδα των Youth Ambassadors απαρτίζεται από 16 
ενεργά μέλη τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σε όλες τις 
επαρχίες. Ο Οργανισμός Νεολαίας επιχορηγεί κάθε χρόνο ή ανά δύο 
έτη (ανάλογα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) τη δράση της 
Εθνικής Ομάδας και στην προκειμένη περίπτωση του συντονιστή της 
Ομάδας που είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. 
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YOUTH WIKI
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕ, Youth Wiki, η οποία περιλαμβάνει 
στρατηγικές, μέτρα και δράσεις που υλοποιούν τα διάφορα Κράτη 
Μέλη για τη νεολαία, συμπλήρωσε το 2020 πέντε χρόνια λειτουργίας.
Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το Youth Wiki έχει βοηθήσει τόσο 
την ΕΕ όσο και τα Κράτη Mέλη στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, 
οι οποίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι. Επιδίωξη του Youth Wiki, μέσα από την παροχή 
αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών, είναι να καταστεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο στα χέρια όλων όσων εργάζονται με και για τους νέους.
Εντός του 2020, πέρα από τις ενέργειες προβολής και προώθησης 
της πλατφόρμας –με αφορμή και τα 5 χρόνια λειτουργίας της– ο 
ΟΝΕΚ, υπό την ιδιότητα του εθνικού ανταποκριτή και ως ο αρμόδιος 
φορέας για θέματα πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο, προέβη στη 
συλλογή, ανανέωση και δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών 
για τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο στον τομέα της νε-
ολαίας, με τη στενή συνεργασία της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας 
για τη Νεολαία. 
Επιπρόσθετα, εντός του 2020, η ΕΕ ετοίμασε συγκριτικές αναφορές 
για τις θεματικές «Εκπαίδευση & Κατάρτιση», «Απασχόληση & Επιχει-
ρηματικότητα» και «Εργασία με/για τη Νεολαία», τις οποίες μπορεί 
κάποιος να βρει στη σελίδα του Youth Wiki.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ 
ΤΉ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ (CDEJ)
Κατά το 2020, ο Οργανισμός συμμετείχε στις δύο συναντήσεις της 
Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (CDEJ) που πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη λόγω 
και της πανδημίας, ενώ επίσης με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκαν 
και οι εργασίες του Προεδρείου της Επιτροπής στο οποίο συμμετέχει 
ως Μέλος ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΝΕΚ. Θεματικές που συ-
ζητήθηκαν κατά το 2020 στο πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης: (1) Νέα Στρατηγική για τη Νεολαία του Τμήματος Νεολαίας 
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του ΣτΕ, (2) Η ανάγκη για ανανέωση της Δημοκρατίας (Revitalizing 
Democracy), (3) Ανθρώπινα Δικαιώματα και η πρόσβαση σε αυτά από 
τη Νεολαία, (4) Εργασία με τη Νεολαία / Youth Work, (5) Νεολαία και 
κλιματική κρίση, (6) Νεολαία και Τεχνητή Νοημοσύνη, (7) Δικαιώματα 
των μειονοτήτων.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική για τη Νεολαία 
(European Knowledge Centre on Youth Policy - EKCYP) του Συμβου-
λίου της Ευρώπης 
Ο ΟΝΕΚ, με τη ιδιότητα του εθνικού ανταποκριτή, συμμετείχε στις 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης, μέσω της συλλογής, προ-
ώθησης δεδομένων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών για θέματα 
πολιτικής για τη νεολαία. 
Εντός του 2020, ο ΟΝΕΚ προέβη στην ετοιμασία αναθεωρημένου 
εγγράφου (country sheet), στο οποίο περιγράφονται τα θέματα πο-
λιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο και το οποίο έχει δημοσιευθεί στη 
σελίδα του EKCYP.
Υπό το φως της επικρατούσας κατάστασης και των συνθηκών που 
δημιούργησε η πανδημία της νόσου Covid-19, οι εργασίες του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Γνώσης κατά το 2020 επικεντρώθηκαν στη συλλογή, 
μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας στους νέους και 
τις οργανώσεις νεολαίας, όπως επίσης και την ανάπτυξη του τομέα 
εργασίας με/για τη νεολαία (youth work). 

ΥΠΟΓΡΆΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΓΆΝΩΣΗ OXYGONO
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ΉΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΉ
Οι πολιτικές για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες των Ηνωμένων 
Εθνών λαμβάνονται υπόψη στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου όπως και σε άλλες πολιτικές και 
προγράμματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2020 δεν πραγματοποιήθη-
καν σεμινάρια ή φόρουμ λόγω της πανδημίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ καλύπτει σε ετήσια βάση 
την οικονομική συνεισφορά του προς το Πρόγραμμα Νεολαία της 
Κοινοπολιτείας και επιπλέον συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα 
που αφορούν τους νέους. Ενισχύει επίσης τη συμμετοχή των νέων 
στο Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας με οικονομική και άλλη 
στήριξη. Κατά το 2020 λόγω της πανδημίας επηρεάστηκαν σε με-
γάλο βαθμό οι εργασίες του προγράμματος Νεολαίας της Κοινοπο-
λιτείας, και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ Νεολαίας της 
Κοινοπολιτείας ή άλλα σχετικά συνέδρια. Η ετήσια συνδρομή του 
ΟΝΕΚ προς το πρόγραμμα ανήλθε το 2020 στις 31.735 αγγλικές 
στερλίνες. Η συνδρομή καθορίζεται από τους διοργανωτές και το 
ποσό συνήθως είναι πάγιο χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ή με πολύ 
μικρές αυξομειώσεις.

ΜΝΉΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης συ-
νεργασιών 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 2019 στην υπογραφή νέων 
Μνημονίων Συνεργασίας με: 1) το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού, 2) την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, 3) το 
Alexander College, 4) την PricewaterhouseCoopers (PwC), 5) το 
UNYSA Cyprus, 6) το Interreg Mediterranean, 7) το Cyprus Computer 
Society (CCS).
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ΥΠΟΓΡΆΦΗ 
ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆΣ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΙΕΡΙΔΗ
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ΔΉΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ) αποτελούν 
θεσμό που υπηρετεί τη σύνδεση και τον διάλογο της νεολαίας με τις 
Δημοτικές και τις Κοινοτικές Αρχές. Στο πλαίσιο του θεσμού δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους και στις οργανώσεις τους για 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 τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. 
Ο αριθμός των Δημοτικών και των Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 
κατά το 2020 ανήλθε στα 37 συνολικά.
Κατά το 2020 ο ΟΝΕΚ συνέχισε τη στήριξη των Δημοτικών και των 
Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας τόσο σε συμβουλευτικό επίπε-
δο αναφορικά με τον ρόλο τους αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα 
«Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγώντας τη δράση τους. Ο αριθμός 
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τα ΔΗΣΥΝ για επιχορήγηση 
προς το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων ανήλθε στις 17 με αιτούμε-
νο ποσό €50.785,00 και εγκρίθηκαν 14 αιτήσεις με συνολικό ποσό 
€37.082,00. Επιπλέον οικονομική στήριξη υπήρξε μέσα από το πρό-
γραμμα Recover του ΟΝΕΚ.

YOUNG CITIES
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προ-
χώρησαν κατά το 2020 στην υλοποίηση του προγράμματος Young 
Cities. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι μια ολιστική προσέγγιση με σκο-
πό την ενδυνάμωση των νέων ώστε να καταστούν φορείς θετικής αλ-
λαγής στην πόλη τους. 
Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία στους νέους για καλλιέρ-
γεια σύγχρονων δεξιοτήτων, για προαγωγή της κουλτούρας της ενερ-
γής πολιτότητας και της ευκαιρίας να αναπτύξουν τον εαυτό τους και 
να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν (Δήμος), 
επιφέροντας οι ίδιοι θετικές αλλαγές που βελτιώνουν τόσο τη δική 
τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους. Από πλευράς πρόληψης 
το Πρόγραμμα δύναται να έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, αφού 
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προσβλέπει σε βελτίωση του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου 
οι νέοι ζουν, αναπτύσσονται και αλληλοεπιδρούν. 
Για το πρόγραμμα αυτό, έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία «think and 
do» και έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής: α) δημιουργία πλατφόρμας 
νέων, οι οποίοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν στις πόλεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να προτεί-
νουν λύσεις και β) να «πράξουν», υλοποιώντας τις ιδέες τους μέσα 
από συνέργειες και στενή συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερομέ-
νους («stakeholders»). 
Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα τρεις 

ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ 
YOUNG CITIES
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ακριτικοί Δήμοι σε πιλοτική βάση (Αθηένου, Αγλαντζιά, Δερύνεια). Σε 
κάθε Δήμο δημιουργήθηκε μια ομάδα νέων ηλικίας 14-30 ετών οι οποίοι 
έτυχαν της απαραίτητης εκπαίδευσης σε θέματα ηγεσίας και δημιουρ-
γικότητας, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών και εμψυχωτών 
νεολαίας σε μια συνολική διάρκεια εκπαίδευσης των 10 εβδομάδων.
Πιο ειδικά κατά το 2020: 
(1) Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνολικά 63 νέων (37 νέες και 26 νέοι), 
(2) Στον Δήμο Δερύνειας συμμετείχαν 25 νέοι και νέες, στον Δήμο 
Αθηένου 21, στην Αγλαντζιά 17, 
(3) Οι ηλικίες των ατόμων: 19-35, μέσος όρος 27,5 ετών, 
(4) Συναντήσεις: έχουν πραγματοποιηθεί τρεις προπαρασκευαστικές 
συναντήσεις στους τρεις Δήμους και 22 συναντήσεις συνολικά (9 Δε-
ρύνεια, 9 Αθηένου, 4 Αγλαντζιά). 
Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα:
- Διεξαγωγή συζητήσεων, ανταλλαγή απόψεων και εργαστήριων με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση, κατανόηση και κατάρτιση των νέων σε 
θέματα που αφορούν την τοπική τους κοινότητα.
- Ευαισθητοποίηση των ευρύτερων τοπικών κοινωνιών των Δήμων για 
τη θετική δυναμική της νεανικής συμμετοχικότητας και δημιουργίας 
μέσα από ενημερωτικές δράσεις.
- Aνάπτυξη σχεδίου δράσης εφαρμογής προτεινόμενων δράσεων 
στον Δήμο.
- Δημιουργία μηχανισμών (τεχνολογικά εργαλεία) και μεθόδων (κα-
τάρτιση νέων) για διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από ανάδοχο φορέα κα-
τόπιν διαδικασίας προσφορών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
πρώτο τρίμηνο του 2021.
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ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ 
YOUNG CITIES
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ 
ευκαιρίες 
χρηματοδότησης
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ
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 εθε-
λοντισμού, παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμμετέχουν 
ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα 
της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα το 2020 ίσχυσαν 3 περίοδοι υποβολής αιτήσεων που 
απευθύνονταν στις ακόλουθες ομάδες/κατηγορίες δικαιούχων:
1.  Άτυπη Ομάδα Νέων 
2.  Νέος/α μέχρι 35 χρόνων 

6Ο TCP FORUM 
SOCIAL 
INNOVATION 
FOR SOCIAL 
INCLUSION
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3. Οργανώσεις Νεολαίας με αποδεδειγμένη παγκύπρια δράση 
4. Οργανώσεις Νεολαίας χωρίς παγκύπρια δράση
5. Κέντρα Νεότητας
6. Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας 
Κατά τη διάρκεια του 2020, στο Πρόγραμμα υποβλήθηκαν 500 αιτή-
σεις με αιτούμενο ποσό €1.691.285. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 344 και 
το επιχορηγούμενο ποσό ανήλθε στα €833.853. Οι δράσεις που επι-
χορηγήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές δραστηριότη-
τες (θεατρικές, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, ατομικές 
εκθέσεις, φεστιβάλ νεολαίας κ.ά.), εκπαιδευτικές εκδρομές, συνέδρια, 
σεμινάρια και εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ενίσχυση των 
Οργανωμένων Συνόλων Νεολαίας με τεχνολογικό και άλλο εξοπλι-
σμό, καθώς και ενίσχυση των Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας για 
τα οποία καταβλήθηκε το ποσό των €350.000. Επίσης, κάθε χρόνο 
μέσω του ίδιου Προγράμματος στηρίζονται και οι Απόδημοι Κύπριοι 
Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ) για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς 
και για τη γνωριμία τους με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. 
Το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, το πρόγραμμα δεν κατέστη 
δυνατόν να εφαρμοστεί.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ReCOVer20
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, 
προκήρυξε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το «ReCOVer20». Σκοπός 
του Προγράμματος ήταν η χρηματοδότηση δράσεων, προγραμμάτων 
ή δραστηριοτήτων που στόχευαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσε-
ων της πανδημίας, αναδεικνύοντας παράλληλα το αίσθημα της αλ-
ληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης σε άτομα, σε ομάδες ατόμων 
και σε κοινότητες που έχουν επηρεαστεί με την κρίση της πανδημίας. 
Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν η κινητοποίηση των ίδιων 
των νέων έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις στους 
τομείς του πολιτισμού, της πρόληψης, της ενημέρωσης, και της αντι-
μετώπισης ψυχοκοινωνικών και άλλων προβλημάτων που προέκυψαν 
μέσα από την πανδημία.
Ίσχυσαν 2 περίοδοι υποβολής αιτήσεων που απευθύνονταν στις ίδιες 
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ομάδες/κατηγορίες δικαιούχων όπως και στο Πρόγραμμα «Πρωτο-
βουλίες Νέων». 
Συνολικά υποβλήθηκαν 177 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό €815.476. 
Από αυτές εγκρίθηκαν οι 86 και το επιχορηγούμενο ποσό ανήρθε στα 
€266.151. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που εγκρίθηκαν αφο-
ρούσαν κυρίως καινοτόμες δραστηριότητες προσαρμοσμένες κυρίως 
στις νέες συνθήκες ζωής που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ERASMUS+ ΝΕΟΛΑΙΑ» 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+ επιχορηγεί δραστηριότητες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητι-
σμού 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+ βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy. 
Η αξιοποίηση των κονδυλίων που διατέθηκαν στον ΟΝΕΚ από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση του Προγράμματος έχουν αξιο-
ποιηθεί πλήρως και για το 2020. 
Εντός του 2020, υποβλήθηκαν συνολικά 228 αιτήσεις, από τις οποί-
ες, με βάση το διαθέσιμο κονδύλι της ΕΕ, εγκρίθηκαν οι 69. Από το 
σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων, τα 53 αφορούσαν σχέδια κινητι-
κότητας στον τομέα της νεολαίας (33 ανταλλαγές νέων και 20 κινη-
τικότητες ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαί-
ας), τα 7 αφορούσαν σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων και τα 3 σχέδια 
Συμπράξεων για Δημιουργικότητα, υποδράση της Βασικής Δράσης 2, 
η οποία στηρίχθηκε από την ΕΕ κατά τον τρίτο κύκλο υποβολής αι-
τήσεων του 2020, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν από την πανδημία Covid-19 και τα 6 σχέδια αφορού-
σαν συναντήσεις στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου (4 εθνικές 
και 2 διακρατικές δραστηριότητες). 
Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα σχέδια Κινητικότητας για το 2020, ο 
αριθμός των νέων συμμετεχόντων ανέρχεται στους 1.469 και ο αριθ-
μός των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 
(youth workers) στους 635. 
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Στους δικαιούχους για το 2020, περιλαμβάνονται μη κυβερνητικές / 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεο-
λαίας, άτυπες ομάδες νέων, πανεπιστήμια, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.ά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία επηρέασε σημαντικά την υλοποίη-
ση των εγκεκριμένων σχεδίων και κατ’ επέκταση των σχετικών διακρα-
τικών κινητικοτήτων, εφόσον τα περισσότερα σχέδια έλαβαν παράτα-
ση για υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιπλέον, δημιούργησε 
αρκετά προβλήματα στα σχέδια που έτρεχαν κατά τη φάση λήψης 
περιοριστικών μέτρων από τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά με τη στήριξη της 
Υπηρεσίας, δόθηκαν λύσεις και διευκολύνσεις ακόμα και οικονομική 
στήριξη όπου χρειαζόταν, συνεισφέροντας έτσι στην ομαλή ολοκλή-
ρωση των τρεχόντων σχεδίων. 
Κατά το 2020, η Υπηρεσία διοργάνωσε ή συμμετείχε σε πολλές εκ-
δηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, ειδικά προσαρμοσμένες  στις 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τα μέτρα περιορισμού της εξά-
πλωσης της νόσου Covid-19. Οι πλείστες εκδηλώσεις είχαν διαδικτυ-
ακό χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη  διαδραστικότητα, για να 
κρατείται ψηλά ο βαθμός ενεργής εμπλοκής των νέων.  Η κυριότερη 
δραστηριότητα πληροφόρησης και  προώθησης του προγράμματος 
ήταν, όπως κάθε χρόνο, το «Erasmus Festival»: Στο πλαίσιο των εορ-
τασμών των #ErasmusDays2020, ο ΟΝΕΚ σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μά-
θησης  διοργάνωσαν  το 4ο Φεστιβάλ  Erasmus, το οποίο για πρώτη 
φορά  πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά.  Κύριο σλόγκαν της φετινής 
εκδήλωσης  ήταν  το  «Erasmus+  Moving  Forward»  θέλοντας να με-
ταφέρει στο ευρύ κοινό εν καιρώ Covid-19 το θετικό πνεύμα για συ-
νεχή εξέλιξη και ανάπτυξη μέσω των ευκαιριών που προσφέρει το 
Πρόγραμμα Εrasmus+. Το Erasmus+Virtual Festival διεξήχθη στις 15-
17 Οκτωβρίου 2020 και περιλάβανε την τελετή έναρξης η οποία με-
ταδόθηκε ζωντανά από το ΡΙΚ με καλεσμένους τους διευθυντές των 
εθνικών υπηρεσιών του Erasmus+ στην Κύπρο και τον επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια σειρά από διαδικτυα-
κές συζητήσεις και διαλέξεις σε διάφορα θέματα που αφορούν το νέο 
πρόγραμμα Erasmus+ που θα τρέξει την περίοδο 2021-2027 και την 
τελετή λήξης που μεταδόθηκε από το ΡΙΚ1 και περιλάμβανε ένα τη-
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λεπαιχνίδι γνώσεων και μίνι συναυλία. Ταυτόχρονα, ετοιμάστηκαν και 
παρουσιάστηκαν βίντεο testimonials από δικαιούχους του προγράμ-
ματος, έτρεξαν δύο διαδικτυακοί διαγωνισμοί, και έγινε ευρεία εκστρα-
τεία πληροφόρησης σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά κανάλια και έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Στο πλαίσιο 
των διαδικτυακών συζητήσεων, ο ΟΝΕΚ διοργάνωσε τη συζήτηση με θέ
μα «Erasmus+ Time to Move Forward», όπου δικαιούχοι του προγράμ-
ματος μαζί με λειτουργό της Εθνικής Υπηρεσίας συζήτησαν για το πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Erasmus+. 
Η συνεχής παρουσία της Υπηρεσίας σε όλα τα μεγάλα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης αλλά και ΜΜΕ ήταν ολόχρονη, προσφέροντας άμεση 
πληροφόρηση και ενημέρωση με φιλικό προς τους νέους τρόπο. 
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, η Υπηρεσία συνεργάστηκε με άλλες υπη-
ρεσίες και φορείς, όπως το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, την Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ιδιωτικά και δημόσια 
πανεπιστήμια, το Παγκύπριο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντισμού και 
πολλές ΜΚΟ για τη διοργάνωση διαφόρων κυρίως διαδικτυακών εκ-
δηλώσεων, ενημερωτικών διαλέξεων και δραστηριοτήτων διάδοσης 
καλών πρακτικών. 
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ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ERASMUS+ 
Κατά το 2020 ξεκίνησε η διαδικασία για την ετοιμασία της εντελώς 
καινούργιας ιστοσελίδας της Εθνικής Υπηρεσίας του Erasmus+ για το 
πρόγραμμα την περίοδο 2021-2027. Στη διαδικασία, που αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το πρώτο δίμηνο του 2021, εμπλέκονται ενεργά νέοι 
και νέες από όλη την Κύπρο.

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ – ERASMUS+ 
Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών είναι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες ή σεμινάρια που προωθούν τις προτεραιότητες 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, συμ-
βάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος 
στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται σε 
άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας, ανήκουν δηλα-
δή σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων και υλοποιούν δραστη-
ριότητες (π.χ. σεμινάρια, φόρουμ, εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη 
ομάδα στόχου.  
Εντός του 2020, συμμετείχαν 140 άτομα σε εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες που έλαβαν χώρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, είτε με 
φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. 
Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία που χειρίζεται 
το Πρόγραμμα  Erasmus+ Νεολαία, υλοποίησε τις ακόλουθες τρεις 
δραστηριότητες: 
- T.O.T.E.E. ΙΙ, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, με φυσική πα-
ρουσία, αρχές Μαρτίου 2020 και στο οποίο συμμετείχαν 23 εκπαι-
δευτές των χωρών μελών της Στρατηγικής Σύμπραξης Youth@Work. 
Στόχος η ενημέρωση των εκπαιδευτών γύρω από τις προτεραιότη-
τες της Στρατηγικής και η ανάπτυξη συναφών εκπαιδευτικών προ-
τάσεων-δραστηριοτήτων. 
- Towards Collaborative Practice Forum: Social Innovation for 
Social Inclusion, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά με τη συμ-
μετοχή 70 ατόμων από 17 διαφορετικές χώρες. Το εν λόγω Φόρουμ 
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στόχευε στην κατάρτιση των συμμετεχόντων σε βασικές αρχές της 
κοινωνικής καινοτομίας και του ρόλου της στην κοινωνική έντα-
ξη, στην παρουσίαση της δράσης σχετικών τοπικών κοινωνικών 
επιχειρήσεων της Κύπρου και στη δικτύωση των συνέδρων για 
τη μελλοντική υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Erasmus+. 
- Leadership  as  a  vehicle  for  Youth  Participation, το οποίο διορ-
γανώθηκε διαδικτυακά κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, όπου οι 24 
σύνεδροι διερεύνησαν τις έννοιες της συμμετοχής και της ηγεσίας 
και συζήτησαν τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούν οι ίδιοι να 
ενδυναμώσουν τη νεολαία τους έτσι ώστε να συμμετέχει πιο ενεργά 
στα κοινά. 
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία, εντός του 2020, συμμετέχει ενεργά στις 
Στρατηγικές Συμπράξεις Youth@Work και New Waves of Youth Partic
ipation, με στόχο την προώθηση των προτεραιοτήτων της απασχολη-
σιμότητας, επιχειρηματικότητας και συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο, 
την κατάρτιση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαιούχων του 
Προγράμματος Erasmus+, καθώς και την ανάπτυξη ουσιαστικών συ-
νεργασιών και συνεργειών με άλλους σχετικούς φορείς, έξω από τον 
τομέα της νεολαίας.

EURODESK ΚΥΠΡΟΥ
Σκοπός του Eurodesk είναι η πληροφόρηση σχετικά με ευρωπα-
ϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους αλλά 
και γενικά τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία, προ-
σφέροντας 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 υποβάλουν το ερώτημά τους 
στο  eurodeskcy@eurodesk.eu, στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη 
Νεολαίας μέσω της υπηρεσίας «Ask a question», ή στα τηλέφωνα 
22402613/641. Το  Eurodesk  συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, λειτουργεί σε 36 ευρωπαϊκές χώρες, και στην Κύ-
προ η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείρισή του είναι ο Οργανισμός 
Νεολαίας. 
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ΕΝΉΜΕΡΩΣΉ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΚΙΝΉΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Κατά το 2020, το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε σε κυρίως διαδικτυα-
κά φεστιβάλ, ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις των Εθνικών Υπηρε-
σιών του Erasmus+ και εκδηλώσεις οργανώσεων νεολαίας και πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση σε 
νέους/νέες αλλά και σε όσους εργάζονται με τη νεολαία. Επίσης, το 
Δίκτυο είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου 
αναρτώνται καθημερινά ποικίλες ευκαιρίες για νέους/νέες, σχολεία, 
εκπαιδευτές και οργανώσεις. 
Το  Eurodesk  παρέχει  επίσης ενημέρωση σε ενδιαφερόμενους για 
την Πρωτοβουλία της ΕΕ, το «Discover EU», που απευθύνεται σε νέ-
ους/νέες ηλικίας 18 ετών, η οποία όμως λόγω της πανδημίας κατά το 
2020 ήταν ανενεργή, όπως επίσης και για το Πρόγραμμα της ΕΕ «Ευ-
ρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν 
άτομα 18-30 ετών. 

ΕΠΕΚΤΑΣΉ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Το Eurodesk Κύπρου κάθε χρόνο προβαίνει σε πρόσκληση υποβο-
λής ενδιαφέροντος για πολλαπλασιαστές/συνεργάτες του Δικτύ-
ου, με στόχο  την υποστήριξη και την προώθηση των υπηρεσιών 

BE ACTIVE 
2020
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που παρέχει το Eurodesk. Το 2020 συνέχισε τη συνεργασία του με 
τις 5 συνολικά μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες, μαζί με τα 
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ, λειτουργούν ως σημεία 
πληροφόρησης (info points) για ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότη-
τας για τους νέους/νέες. 

ΕΘΝΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
Το Δίκτυο συνέχισε την αναβάθμιση της εθνικής ιστοσελίδας eurodesk.
onek.org.cy, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν συ-
γκεντρωμένες όλες τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενημερώνονται 
για εκδηλώσεις και νέα του Δικτύου. Ακόμη, στην ιστοσελίδα του Δι-
κτύου αναρτώνται εμπειρίες/ιστορίες από άτομα που είχαν την ευ-
καιρία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
«TIME TO MOVE»
Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εκ-
στρατεία του δικτύου Eurodesk η οποία υλοποιείται κάθε Οκτώβριο. 
Πρόκειται για μια συλλογή από διάφορες δραστηριότητες και εκδη-
λώσεις που αφορούν τους νέους και στόχο έχει την ενημέρωσή τους 
για ευκαιρίες κινητικότητας. Στην Κύπρο, η εκστρατεία αυτή πραγ-
ματοποιήθηκε κατά το 2020  διαμορφωμένη ειδικά στις συνθήκες 
που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας, από το Eurodesk Κύπρου 
καθώς και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ και οργανώ-
σεις νεολαίας, που αποτελούν τους πολλαπλασιαστές/συνεργάτες 
του Eurodesk. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκστρατείας, διορ-
γανώθηκαν  τόσο διαδικτυακές όσο και  φυσικές  διαδραστικές  δρα-
στηριότητες, όπως  δεντροφυτεύσεις, εργαστήρια ανακύκλωσης 
υλικών, εργαστήρια δεξιοτήτων ζωής, κυνήγι θησαυρού, γνώσεων, δι-
αδικτυακές παρουσιάσεις και ενημερωτικές δραστηριότητες σε πα-
νεπιστήμια, ετοιμασία βίντεο testimonials, αναρτήσεις σε ηλεκτρο-
νικά μέσα, συνέντευξη στην εκπομπή του ΟΝΕΚ  Up  To  You(th).  Η 
εκστρατεία  Time  to  Move  συμμετείχε και στο Φεστιβάλ  Erasmus, 
που διοργανώθηκε από τις δύο Υπηρεσίες του Erasmus+, τον Οργα-
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νισμό Νεολαίας και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, με τον φωτογραφι-
κό διαγωνισμό «Από τη γειτονιά σου στην Ευρώπη». Όλες οι εκδη-
λώσεις παρουσιάζονται στη σελίδα  https://eurodesk.onek.org.cy/
timetomove2020/ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΑΠΟ ΤΉ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΠΉ» 
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Time to Move, τα Κέντρα Πληροφόρη-
σης (ΚΕΠΛΗ) διοργάνωσαν έναν Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφί-
ας με θέμα «Από τη γειτονιά σου στην Ευρώπη», ο οποίος αποσκο-
πούσε να δώσει τη δυνατότητα στους νέους ηλικίας 15-30 χρόνων 
που ζουν στην Κύπρο, και γενικότερα στην Ευρώπη, να εκφράσουν 
και να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό φακό την καθημε-
ρινότητά τους, τα ταξίδια, τις εξερευνήσεις και όλα όσα θέλουν να 
δείξουν και να μοιραστούν. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε εις 
μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, εκτελεστικού γραμματέα 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉΣ»
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες 
για όσους νέους μεταξύ 18-30 χρονών επιθυμούν να κάνουν εθελο-
ντισμό, πρακτική άσκηση και εργασία στην Κύπρο και το εξωτερικό 
αλλά και να υλοποιήσουν τα δικά τους Σχέδια Αλληλεγγύης σε τοπικό 
επίπεδο αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινωνικές προκλήσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα όπου οι νέοι Κερδίζουν 
Δίνοντας, μιλά στην καρδιά της Ευρώπης και αναδεικνύει την αγάπη 
προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον του. 
Στο πλαίσιο του Σώματος υλοποιούνται προγράμματα που καταπιά-
νονται με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η πρόληψη φυσικών κα-
ταστροφών, η παροχή βοήθειας σε κέντρα όπου φιλοξενούνται αιτη-
τές  ασύλου, η αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων, η 
προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά. 
Ο ΟNEK έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία στην Κύπρο η οποία εί-
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ναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Προγράμματος. Όλες οι πλη-
ροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα  http://
eusolidaritycorps.onek.org.cy/. 
Εντός του 2020 υποβλήθηκαν συνολικά 34 αιτήσεις, από τις οποίες οι 20 
αφορούσαν Σχέδια Εθελοντισμού (Volunteering Project), οι 11 αφορού-
σαν τα Σχέδια Αλληλεγγύης (Solidarity Project), οι 2 ετήσιες αιτήσεις το 
πλαίσιο των Συμπράξεων Εθελοντισμού (Volunteering Partnership) και η 
1 αφορούσε την Πρακτική Άσκηση και Εργασία (Traineeships and Jobs). 
Από το σύνολο των αιτήσεων εγκρίθηκαν οι 30, καθότι 3 Σχέδια Εθε-
λοντισμού απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν 
συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία και 1 Σχέδιο Αλληλεγγύης 
απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. 
H Εθνική Υπηρεσία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνωστοποίηση των 
Έργων Αλληλεγγύης κατά το 2020 αφού είναι μία από τις δράσεις του 
Προγράμματος που χρηματοδοτεί τους νέους για την υλοποίηση σχε-
δίων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να απαιτείται κινητικότητα από ή προς 
άλλες χώρες. Η κατάσταση με την πανδημία Covid-19 είχε αναδείξει 
έντονα την αξία των Έργων Αλληλεγγύης, τόσο ως δράσεων που προ-
ωθούν από την ίδια τη φιλοσοφία τους την αλληλεγγύη, που είναι ζη-
τούμενη ως έννοια και πράξη όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες μας, αλλά 
και ως δράσεων που ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες και τη νεανική 
πρωτοβουλία. Η Δράση αυτή παρέχει σε μια ομάδα, τουλάχιστον πέ-
ντε νέων, την ευκαιρία να φανούν αλληλέγγυοι αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη και τη δέσμευση να λειτουργήσουν ως καταλύτης θετικής 
αλλαγής στην τοπική κοινότητά τους. Μέσα από στοχευμένη λοιπόν 
στρατηγική προώθησης υλοποιήθηκε τόσο διαδικτυακή εκστρατεία 
ενημέρωσης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και μέσα 
από την υλοποίηση 6 διήμερων διαδικτυακών σεμιναρίων προσεγγί-
ζοντας πάνω από 100 ενδιαφερόμενους οι οποίοι προέρχονταν από 
Κέντρα Νεότητας, Τοπικές Αρχές, οργανώσεις νεολαίας και άλλες μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις που ασχολούνται κυρίως με νέους με λιγό-
τερες ευκαιρίες. Ως αποτέλεσμα, οι αιτήσεις αυξήθηκαν από 1 το 2019 
σε 11 το 2020. 
Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων των εγκεκριμένων σχεδίων για το 
2020, αναμένεται ότι συνολικά 271 νέοι εθελοντές θα εμπλακούν σε 
σχέδια εθελοντισμού που υλοποιούνται είτε στην Κύπρο είτε στο εξω-
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τερικό. Στους αιτητές για το 2020 περιλαμβάνονταν άτυπες ομάδες 
νέων, τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
και οργανώσεις νεολαίας, από διάφορες περιοχές της Κύπρου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 819 Κύπριοι νέοι έχουν μέχρι τώρα εκφράσει το 
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέσω της Ευρωπαϊ-
κής Δικτυακής Πύλης Νεολαίας, και πιο συγκεκριμένα το 2020 υπήρ-
ξαν 194 νέες εγγραφές. Βάσει των στατιστικών στοιχείων 30,9% των 
εγγεγραμμένων είναι άνδρες, 69,1% γυναίκες, 65% είναι μεταξύ 17-25 
χρονών ενώ 35% άνω των 25. Οι προτιμήσεις τους κατανέμονται ως 
εξής: για εθελοντισμό ενδιαφέρεται το 10,3%, για Πρακτική Άσκηση 
και Εργασία το 9%, και για τις δύο Δράσεις το 78,9%. 
Επίσης, το 2020 ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώσε-
ων ανήλθε στις 31, με 6 νέες οργανώσεις να λαμβάνουν το Σήμα Ποιό-
τητας (Quality Label) του Σώματος, μία ακόμα έχει υποβάλει αίτηση για 
να το λάβει και δύο που είχαν κάνει αίτηση και είχαν απορριφθεί. Το 
Σήμα Ποιότητας αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιονδήποτε φορέα 
επιθυμεί να εμπλακεί στο Πρόγραμμα και δίνει πρόσβαση στην πλατ-
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φόρμα του Σώματος όπου είναι εγγεγραμμένοι οι ενδιαφερόμενοι νέοι. 
Παρ’ όλα αυτά δεν οδηγεί αυτόματα σε επιχορήγηση. Σημειώνεται ότι 
φορείς που κατείχαν διαπίστευση στο πλαίσιο του Erasmus+ μπορού-
σαν αυτόματα να συμμετέχουν σε σχέδια εθελοντισμού του Σώματος. 
Στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης (TEC) του Σώ-
ματος, η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε, εντός του 2020, 10 εκπαιδεύ-
σεις (On - arrival trainings, Midterm evaluations και Training for organ
isations having been awarded recently the Quality Label). Τα δύο πρώ-
τα είδη εκπαιδεύσεων αφορούσαν τους ξένους εθελοντές που υλο-
ποιούν την εθελοντική τους υπηρεσία στην Κύπρο για περίοδο από 
δύο 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. Η Εκπαίδευση οργανώσεων που έλαβαν πρόσφατα το 
Σήμα Ποιότητας του Σώματος σκοπό είχε να στηρίξει τις νέες οργανώ-
σεις, παρέχοντας επαρκή κατανόηση των βασικών αξιών και χαρακτη-
ριστικών του Σώματος, των ρόλων και των ευθυνών κάθε οργανισμού 
καθώς και των ατόμων που θα εμπλακούν στα σχέδια, την απόκτηση 
πρακτικών και τεχνικών γνώσεων για την ανάπτυξη, υλοποίηση και δι-
αχείριση των σχεδίων τους, ούτως ώστε να υλοποιήσουν επιτυχημένα 
και ποιοτικά σχέδια. 
Τέλος του 2020, και συγκεκριμένα μεταξύ 16-18 Δεκεμβρίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά η ετήσια συνάντηση με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν το Σήμα Ποιότητας και τους Κύπριους 
εθελοντές (που είχαν συμμετάσχει σε σχέδια εθελοντισμού κατά το 
2018-2020). Η συνάντηση με τους κατόχους Σήματος Ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και Διαπίστευσης Erasmus+ είχε 
στόχο την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε αλλά και της πρώτης 
περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος, να δώσει χώρο στις οργα-
νώσεις για ανατροφοδότηση και συζήτηση με την Εθνική Υπηρεσία, να 
τις ενημερώσει για τις προκαταρκτικές πληροφορίες που αφορούν τη 
νέα προγραμματική περίοδο, να τις φέρει κοντά σε μια προσπάθεια 
δημιουργίας δεξαμενής αλληλοϋποστήριξης μέσα από την ανταλλαγή 
ιδεών και πρακτικών που βοήθησε όλους να θυμηθούμε το όραμά μας 
και να θέσουμε καινούργιους στόχους. Η δε συνάντηση με τους εθε-
λοντές είχε στόχο να ενημερώσει τους/τις νέους/νέες για καινούργιες 
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ευκαιρίες που θα τους φανούν χρήσιμες, να τους βοηθήσει να αξιο-
λογήσουν την εμπειρία της συμμετοχής τους στα προαναφερόμενα 
προγράμματα δίνοντας ανατροφοδότηση στην Εθνική Υπηρεσία και, 
τέλος, να εξερευνήσουν μαζί μας τρόπους αξιοποίησης των γνώσεων 
που απέκτησαν. 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η Εθνική Υπηρεσία της Κύ-
πρου βρισκόταν με κάθε διαθέσιμο τρόπο κοντά στις οργανώσεις και 
τους εθελοντές που βρίσκονταν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Κατά την περίοδο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλω-
σης της Covid-19, η Εθνική Υπηρεσία προσάρμοσε τις πιο πάνω εκπαι-
δεύσεις/συναντήσεις και τις εφάρμοσε διαδικτυακά, διατηρώντας έτσι 
επαφή με τους εθελοντές και τις οργανώσεις στηρίζοντάς τους και σε 
αυτή τη δοκιμασία. Υπήρχε καθημερινή επικοινωνία μέσα από ποικί-
λα κανάλια και πραγματοποιούνταν ατομικές/ομαδικές συναντήσεις 
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μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες για διάφορα θέματα που απασχο-
λούσαν τους δικαιούχους, τους εθελοντές αλλά και δυνητικούς αιτη-
τές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, λειτουργός της 
υπηρεσίας επισκέφθηκε τους νέους εθελοντές που βρίσκονταν το δι-
άστημα αυτό στη χώρα μας, μοιράζοντάς τους δώρα, χαρίζοντας χαμό-
γελα, δείχνοντας έμπρακτα λίγη από την κυπριακή φιλοξενία και την 
εορταστική διάθεση παρ’ όλες τις αντιξοότητες. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμμετείχε επίσης σε όλες τις εκδη-
λώσεις του Erasmus+, παρέχοντας πληροφορίες για τις ευκαιρίες που 
προσφέρει.

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΉΣ 
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες 
που διαχειρίζονται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) ένα εργα-
λείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες 
του εν λόγω Προγράμματος, με στόχο τόσο την ποιοτική εφαρμογή 
του αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπού του στην ευρύτερη κοι-
νωνία. 
Κατά το 2020, συμμετείχαν 32 άτομα σε τέτοιου είδους δραστηριό-
τητες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξω-
τερικό. 
Για την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαιούχων του 
ΕΣΑ, η Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, από το 2020 συμμετέχει στις 
Στρατηγικές Συμπράξεις: 1) για την κοινωνική ένταξη και 2) για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση όσων εργάζονται με τη νεολαία 
(youth workers). Οι Συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που στοχεύ-
ουν στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτι-
κών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν 
τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία που χειρίζεται το Πρόγραμμα 
ΕΣΑ, διοργάνωσε 9 διαδικτυακές συναντήσεις για τη δραστηριότητα 
«Inspiring Mentors», στην οποία είχαν τη δυνατότητα να συμμετά-
σχουν μέχρι και 25 άτομα που επιθυμούσαν να γίνουν μέντορες εθε-
λοντών σε σχέδια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αναπτύσ-
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σοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα αυτό. 
Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά τέλος του 2020, 8 από αυτά τα άτομα είχαν την ευκαιρία 
να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους από οργανισμούς που διαθέ-
τουν το Σήμα Ποιότητας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μελλοντικής 
συνεργασίας. Μέσα από τις εικονικές δραστηριότητες είχαν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα και οι περισσότεροι 
μέντορες εξέφρασαν την επιθυμία συνεργασίας με τους οργανισμούς 
αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των μεντόρων στην Κύπρο.

ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΆΓΩΝΙΣΜΟΎ 
ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆΣ 
MOVE
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ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑ-
ΤΙΚΟΤΉΤΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ 
ΤΉΣ ΝΕΑΝΙΚΉΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής Επι-
χειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες καθώς και υπο-
στήριξη 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 μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε εκτάκτως τον Δεκέμβριο του 
2020 και αξιολόγησε τις Αιτήσεις που παρέπεμψε η Επιτροπή Ενστά-
σεων του Υπουργείου.

ΕΚΠΆΙΔΕΎΣΗ 
ΚΆΙ ΚΆΡΙΕΡΆ
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ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ
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ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉΣ ΝΕΩΝ 
(ΚΕΠΛΉ)
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) είναι ένα πρόγραμμα του Ορ-
γανισμού Νεολαίας Κύπρου, το οποίο στόχο έχει την παροχή γενικής 
πληροφόρησης στους νέους για θέματα που άπτονται των ενδιαφερό-
ντων και των αναγκών τους, μέσα σ’ ένα άνετο, ασφαλές, μοντέρνο και 
πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον. Τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα 
πρότυπα των Youth Information Centres της Ευρώπης και οι πληροφο-
ρίες παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πληρο-
φοριών για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και 
Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA). Επίσης, τα Κέντρα Πληροφόρησης εί-
ναι σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης Eurodesk 
στην Κύπρο.
Παράλληλα, στόχος τους είναι να ενδυναμώνουν τους νέους στα πρώτα 
τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα 
άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που 
τυχόν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα στη ζωή τους.
Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση για θέματα που τους αφο-
ρούν και τους απασχολούν καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το 2020 τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν 84 συνολικά εκδηλώσεις, εκ 

ΕΚΠΆΙΔΕΎΣΗ 
ΚΆΙ ΚΆΡΙΕΡΆ
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των οποίων οι 56 ήταν με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων 
στους χώρους των ΚΕΠΛΗ και οι 35 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. 
Τα ΚΕΠΛΗ ανταποκρίθηκαν άμεσα και επιτυχώς στις νέες συνθήκες 
και τα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία Covid-19 τόσο στον καθο-
ρισμό των θεματικών των εργαστηρίων/δράσεων όσο και στα πρα-
κτικά ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση – μικρότεροι αριθμοί 
συμμετεχόντων, δυνατότητα υλοποίησης δράσης διαδικτυακά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν εργαστήρια 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, διαλέξεις και συζητήσεις για θέματα εκπαί-
δευσης και σπουδών, εργαστήρια ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος, 
και συμμετείχαν σε φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, σχολικές 
ημερίδες και εκθέσεις που διοργάνωσαν τρίτοι φορείς. Κύριες θε-
ματικές των διαφόρων δράσεων που υλοποιήθηκαν από τα ΚΕΠΛΗ 
είναι η Εργασία, η Κινητικότητα, η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Επιχειρη-
ματικότητα και η Εκπαίδευση. Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων και διαδικτυακά 
συμμετείχαν 2.734 άτομα (1.472 συμμετέχοντες με φυσική παρου-
σία και 1.262 συμμετέχοντες με διαδικτυακή παρουσία). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ
ΣΧΟΛΉ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ ΜΑΘΉΤΩΝ
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και 
Πάφου διοργανώνουν ετησίως τις Καλοκαιρινές Σχολές Ενδυνάμωσης 
Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους χώρους τους, οι οποίες έχουν 
καταστεί πλέον ετήσιος θεσμός για τον ΟΝΕΚ. 
Προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία και 
έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την προστασία και την ασφάλεια των 
νέων, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν για πρώτη φορά διαδικτυακά την Κα-
λοκαιρινή Σχολή Ενδυνάμωσης Μαθητών. Το ενδιαφέρον πρόγραμμα 
που καταρτίστηκε περιλάμβανε εργαστήρια διαχείρισης συναισθη-
μάτων, φωτογραφίας, δημιουργίας διαδικτυακού ηλεκτρονικού παι-
χνιδιού και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η διαδικτυακή σχολή είχε 
διάρκεια 10 ημέρες και σκοπός των εργαστηρίων ήταν η προσωπική 
και συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων που 
θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γίνουν πιο αποδοτικοί τόσο 
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ως μαθητές αλλά και να γνωριστούν, να συνυπάρξουν και να συνερ-
γαστούν σε κάθε στάδιο της σχολής με άλλους συνομήλικούς τους. 
Η διαδικτυακή διοργάνωση αποτέλεσε μια πρόκληση για τα ΚΕΠΛΗ 
αλλά και τους ίδιους τους συμμετέχοντες, την οποία αντιμετώπισαν 
με επιτυχία, εφόσον δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανα-
πτύξουν νέες μεθόδους επικοινωνίας αλλά και δεξιότητες που θα 
χρειαστούν μελλοντικά.

ΕΚΠΆΙΔΕΎΣΗ 
ΚΆΙ ΚΆΡΙΕΡΆ
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ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ 
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ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΚΑΘΟΔΉΓΉΣΉΣ 
ΚΑΡΙΕΡΑΣ (ΥΚΚ)
Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας είναι ένα πρόγραμμα του Οργα-
νισμού Νεολαίας Κύπρου το οποίο, μέσα από τους τέσσερις πυλώνες 
δράσης του, προσφέρει στους νέους διαφορετικών ηλικιών και δια-
φορετικών αναγκών, καθοδήγηση στα θέματα σπουδών και καριέρας, 
καθώς και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.
Απευθύνεται σε: μαθητές, φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία 
και εργαζόμενους νέους. Οι τέσσερις πυλώνες της Υπηρεσίας Καθο-
δήγησης Καριέρας, οι οποίοι προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους 
νέους, είναι οι εξής:
1)  Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγ-

γελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας: 
 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις των συμβούλων επαγγελματικού προσα-

νατολισμού και καθοδήγησης καριέρας του ΟΝΕΚ με μαθητές, 
φοιτητές και νέους. Οι θεματικές για τις εξατομικευμένες συνα-
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ντήσεις ποικίλλουν: καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων για 
τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, βοήθεια στη συμπλήρωση των 
αιτήσεων για εισαγωγή σε δημόσια πανεπιστήμια, πληροφορίες 
για σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργία βιογρα-
φικού σημειώματος, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 
των νέων κ.ά.

 Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων του Οργανισμού Νεολαίας.

 Συνολικά κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν 1.663 εξατομικευμέ-
νες συναντήσεις των Συμβούλων του ΟΝΕΚ με νέους για θέματα 
σχετικά με εκπαίδευση, σπουδές, συνέντευξη εργασίας, ετοιμασία 
βιογραφικού σημειώματος κ.ά. Λόγω των νέων δεδομένων και των 
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν παγκύπρια κατά το 
2020 η παροχή των υπηρεσιών της ΥΚΚ έγινε σε μεγάλο βαθμό δι-
αδικτυακά. Ως εκ τούτου, 343 από τις προαναφερθείσες ατομικές 
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

2) Διεξαγωγή Τεστ Σταδιοδρομίας και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
 Το τεστ σταδιοδρομίας είναι ένα πολύτιμο υποστηρικτικό και 

βοηθητικό εργαλείο για τους συμβούλους για την παροχή εξατο-
μικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει των ενδιαφερό-
ντων και των ικανοτήτων του κάθε νέου. Απευθύνεται κυρίως σε 
μαθητές (Γυμνασίου/Λυκείου/Τεχνικής Σχολής), φοιτητές, αλλά 
και άλλους νέους.

 Μέσα από τη διεξαγωγή του τεστ, οι νέοι μπορούν να φτάσουν 
στην αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν κάποια κρυφά τα-
λέντα, ικανότητες, δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς τους, τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλουν στην πιο 
κατάλληλη επιλογή του κλάδου σπουδών και της επαγγελματικής 
κατεύθυνσης που θα επιλέξουν.

3) Διοργάνωση Εργαστηρίων Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δε-
ξιοτήτων

 Ένας τρίτος πυλώνας της Υπηρεσίας είναι η διοργάνωση εργαστη-
ρίων ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills), για νέους που 
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και νέους που ήδη εργάζονται. 
Σκοπός των εργαστηρίων είναι αφενός η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πλοήγησης στην αγορά εργασίας (όπως ετοιμασία βιογραφικού 
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ΕΚΠΆΙΔΕΎΣΗ 
ΚΆΙ ΚΆΡΙΕΡΆ

σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά, καλές 
πρακτικές αναζήτησης εργασίας κ.ά.), και αφετέρου η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως ηγετική ικανότητα 
και λήψη αποφάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παρουσίαση 
και επικοινωνία κ.ά.) που βοηθούν τους νέους να επιτύχουν ως 
επαγγελματίες.

 Η σειρά εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων με τίτλο «Μείνε στον 
στόχο» που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown 
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του Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά συγκεντρώ-
νοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

4) Career Academies
 Τα Career Academies του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι 

μονοήμερες ή διήμερες διοργανώσεις που προσφέρουν ολοκλη-
ρωμένη πληροφόρηση και κατάρτιση για θέματα καριέρας από 
κορυφαίους στο είδος τους εισηγητές.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρα-
κολουθούν με εντατικούς ρυθμούς ενημερωτικές διαλέξεις και 
inspirational speeches από νέους επαγγελματίες ή άλλους ομι-
λητές από το επιχειρηματικό οικοσύστημα και συμμετέχουν 
ενεργά σε βιωματικά εργαστήρια. Μέσα από την ενεργή τους 
συμμετοχή έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, 
να δικτυωθούν και κυρίως να αναπτυχθούν σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

GET 
CONNECTED 
FAIR 2020

60



VIRTUAL CAREER ACADEMY 
Λόγω του lockdown τον Mάρτιο 2020 το Career Academy που ήταν 
προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαρτίου 2020 
δυστυχώς ακυρώθηκε λίγες μόνο μέρες πριν την υλοποίηση. Εντού-
τοις, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα, η ΥΚΚ προχώρησε στη δι-
οργάνωση ενός Virtual Career Academy στις 9-12 Δεκεμβρίου 2020, 
στο οποίο συμμετείχαν διαδικτυακά 300 συνολικά άτομα, τα οποία 
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε εργαστήρια για τη δη-
μιουργία του βιογραφικού τους σημειώματος, να παρακολουθήσουν 
μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από διακεκριμένους επαγγελματί-
ες σχετικά με τις επιτυχημένες συνεντεύξεις για δουλειά, να μάθουν 
για τον ψηφιακό οδηγό για το μέλλον και γενικά να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και να ενταχθούν 
πιο κατάλληλα προετοιμασμένα στην αγορά εργασίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ
Τηλεφωνική Γραμμή 1410 & Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
Στη γραμμή 1410 μπορούν να καλούν οι νέοι που αναζητούν υπεύθυ-
νες απαντήσεις για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, 
αλλά και για πιο σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα σε-
ξουαλικότητας, διατροφικές διαταραχές κ.ά. Οι Σύμβουλοι της γραμ-
μής 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 ιστο-
σελίδα www.onek.org.cy, χειρίζεται τα ίδια θέματα και διέπεται από 
τις ίδιες αρχές και τη 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 δέχτηκαν 2.018 κλήσεις (1.985 τηλεφωνικώς και 
33 μέσω διαδικτύου). Εν μέσω πανδημίας λειτούργησε και γραμμή για 
τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στην εν λόγω γραμμή 
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δεχτήκαμε 41 κλήσεις Οι καλούντες ήταν στην πλειοψηφία τους γυ-
ναίκες με μια ελάχιστη διαφορά από τους άντρες της τάξης του 0,6%. 
Ηλικιακά το μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων προήλθε από ενήλικες 
(ηλικίες 36+) με αμέσως επόμενους τους νέους ηλικίας 26-35 ετών. 
Τα κυριότερα θέματα αφορούσαν το άγχος, τη διαχείριση άλλων αρ-
νητικών συναισθημάτων (θλίψη, απογοήτευση κ.λπ.) σε συνδυασμό 
με τη νόσο Covid-19, δυσκολίες στις σχέσεις, την ψυχική νόσο, την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα. 
Ως θέματα ενδιαφέροντος ή προβληματισμού εντοπίζονται, όπως και 
σε προηγούμενες χρονιές, η Συμβουλευτική Γονέων (απορίες και προ-
βληματισμοί αναφορικά με τις εξαρτήσεις στους εφήβους, διαχείριση 
ανεπιθύμητων συμπεριφορών).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ 
«ΠΡΟΤΑΣΉ»
Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρόταση» είναι η παροχή 
στήριξης και συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογέ-
νειες 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 
180 άτομα, με το ποσοστό γυναικών να φτάνει το 77,8%. Κατά τη δι-
άρκεια του 2020 διεξήχθησαν 1.092 συναντήσεις. 190 παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης και 56 διαδικτυακά. Αναλυτικά έγιναν 
με αναλογία: 90,5% Ατομικές, 2,7% Ζεύγους, 1,6% Οικογενειακές Συ-
ναντήσεις (με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών) και 5% συνδυασμός 
των πιο πάνω. Αναφορικά με την έκβαση των περιστατικών, καταμε-
τρήθηκαν 35 διακοπές της συνεργασίας (ποσοστό 19,4%), 74 περι-
στατικά ολοκλήρωσαν τη διαδικασία (ποσοστό 41,1%) και 57 ήταν 
σε εξέλιξη με αναμενόμενη ολοκλήρωση μέσα στο 2021 (ποσοστό 
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31,7%). Η διαχείριση του Άγχους και των Αρνητικών Συναισθημάτων 
ήταν το κυριότερο αίτημα αφού αναφέρθηκε από 74 περιστατικά. 
Δεύτερο σε συχνότητα αίτημα είναι η προσωπική ενδυνάμωση το 
οποίο αναφέρθηκε σε 53 περιστατικά. Ως τρίτα σε συχνότητα αιτήμα-
τα παρουσιάζονται το προβλήματα σχέσεων (ερωτικών, συντροφικών) 
(48 περιστατικά) και η διαχείριση άλλων αρνητικών συναισθημάτων 
όπως θλίψη, απογοήτευση που αναφέρθηκαν από 43 περιστατικά. 
Συνοψίζοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αφορούν δημογρα-
φικά στοιχεία φαίνεται ότι 60% των ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ «ΜΙΚΡΉ ΑΡΚΤΟΣ»
Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων 
«Μικρή Άρκτος» είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της προσω-
πικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατό-
μου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις 
της καθημερινότητας.
Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστή-
ρια, 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 13 έως 
35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε 
οργανωμένα σύνολα και ομάδες.
Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν 58 ομάδες ψυχοεκ-
παίδευσης στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 479 άτομα. Αναφορικά 
με τα αποσπασματικά βιωματικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν συνο-
λικά 73 και συμμετείχαν περισσότερα από 1.356 άτομα. Τα θέματα 
που ζητήθηκαν περισσότερο και πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση καθώς και διαχείριση άγχους και άλλων αρνητικών 
συναισθημάτων που επέφερε η νόσος Covid-19.
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THE STEAMERS
Το 2020 το πρόγραμμα STEAMers αντιμετώπισε αρκετές προκλή-
σεις ένεκα της πανδημίας Covid-19 και των επιπτώσεων που αυτή 
είχε στη διά ζώσης εκπαίδευση. Σε αρκετές περιπτώσεις και λόγω 
των πρωτοκόλλων που εκδίδονταν από το Υπουργείο Υγείας, το 
πρόγραμμα χρειάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του. Προς αντι-
μετώπιση της ιδιάζουσας κατάστασης, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύ-
πρου προχώρησε στην υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
σχεδόν για όλα τα θεματικά εργαστήρια του προγράμματος, αντα-
ποκρινόμενος στις προσδοκίες των παιδιών αλλά και των ενηλίκων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε όλες 
τις επαρχίες. Συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα 67 εργαστήρια τα οποία αριθμούν 392 άτομα στο σύνολο 
για τη σχολική χρονιά 2020. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ο Οργα-
νισμός Νεολαίας, με ταχύτατες διαδικασίες μετέτρεψε σε διαδικτυακά 
τα 35 εξ αυτών. Συγκεκριμένα όλα τα εργαστήρια χορού, θεάτρου, πιά-
νου, δημιουργικής γραφής και τέχνης πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 
Αντιστοίχως στην επαρχία Λεμεσού γίνονται διαδικτυακά τα 10 εκ των 
συνολικά 16 εργαστηρίων που αρχικά περιλαμβάνονταν στο πρόγραμ-
μα, με σύνολο συμμετεχόντων τα 75 άτομα. Σε αυτά συγκαταλέγονται 
τα εργαστήρια θεάτρου, ρομποτικής, πιάνου, κιθάρας και δημιουργικής 
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γραφής. Παρομοίως και στην επαρχία Λευκωσίας η εξ αποστάσεως δι-
δασκαλία λειτούργησε επιτυχώς με συνολικά 24 εργαστήρια, όπου 90 
άτομα συμμετείχαν μέσω τηλεκπαίδευσης στο πρόγραμμα. 
Η προσπάθεια είναι συνεχής και αδιάλειπτη για την αύξηση των ευ-
καιριών για όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος The SΤΕ-
ΑΜers, με απώτερο σκοπό τη συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισ-
σοτέρων νέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι την εξάλειψη 
της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα. 
Μέσα από τις πλατφόρμες ZOOM και ΤEAMS που χρησιμοποιούνται 
για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
διατηρούν επαφή με τα μαθήματά τους και να αξιοποιούν τα εργα-
λεία και τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 
Κύριος στόχος της υλοποίησης των διαδικτυακών εργαστηρίων είναι 
οι μαθητές να αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητές τους, να ξεδιπλώ-
νουν στο έπακρο τα ταλέντα και να ξεφεύγουν από τη θλίψη και τη 
στασιμότητα που ίσως μακροπρόθεσμα προκαλέσει η πανδημία. 
Παράλληλα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το διάστημα της παν-
δημίας και των απαγορεύσεων στην κυκλοφορία, ο Οργανισμός Νεο-
λαίας ενίσχυσε τη διαδικτυακή προβολή του προγράμματος The SΤΕ-
ΑΜers με στοχευμένες αναρτήσεις και καμπάνιες. Ένα παράδειγμα 
που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2020, σε περίοδο απαγόρευσης κυκλο-
φορίας στην Κύπρο, είναι τα 15 Tips & Suggestions για δημιουργική 
απασχόληση στο σπίτι. Επίσης έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση του 
κοινού μέσω της νέας ιστοσελίδας του προγράμματος, στην οποία 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν πληροφορίες για τα προσφε-
ρόμενα διαδικτυακά πλέον εργαστήρια, για το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
καθώς και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για όλες τις 
δράσεις του προγράμματος The SΤΕΑΜers.
Αδιαμφισβήτητα η τηλεκπαίδευση ανοίγει νέους ορίζοντες στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, καταργεί σύνορα και 
αποστάσεις, συμβάλλει στη μετάδοση της πληροφορίας και της γνώ-
σης χωρίς φυσική επαφή. Σε αυτήν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι σύμμαχος και όχι εχθρός, παρά τις δυ-
σκολίες που ξεπροβάλλουν, και ο Οργανισμός Νεολαίας προσπάθησε 
και συνεχίζει να προσπαθεί για ίσες ευκαιρίες και συμπερίληψη όλων 
στη νέα πραγματικότητα μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα.
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YOUTH MAKERSPACE LARNAKA 
Το Youth Makerspace Larnaka άρχισε τη λειτουργία του στις 10 Μαρ-
τίου 2018 και έκτοτε αποτελεί έναν καινοτόμο χώρο, όπου οι νέοι 
μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα projects, να αναπτύξουν τις 
ιδέες τους και να αξιοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για να δη-
μιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα και να υλοποιήσουν της επιχει-
ρηματικές τους ιδέες. 
Το Youth Makerspace Larnaka στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο 
κτήριο το οποίο παραχωρεί δωρεάν ο Δήμος Λάρνακας στον Οργανι-
σμό Νεολαίας, και το οποίο επί αγγλοκρατίας στέγαζε την οικία του 
Άγγλου διοικητή. Στη νέα του τώρα μορφή και χρήση, οι νέοι που το 
επισκέπτονται μπορούν να μάθουν για νέες μορφές τεχνολογίας πα-
ρακολουθώντας ένα εκ των πολλών εξειδικευμένων εργαστηρίων που 
διοργανώνει ο ΟΝΕΚ, να εμπλακούν και να αναπτύξουν δημιουργικές 
κατασκευαστικές διαδικασίες και μεθόδους, να μοιραστούν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώ-
ση και τις δεξιότητες αυτές. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 3D printers, 
laser cutters, drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, raspberry pi 
και πολλά άλλα. 
Το Youth Makerspace Larnaka απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλι-
κίας 6-35 χρόνων καθώς και σε οργανωμένα σύνολα νέων, τάξεις ή 
ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. Όλες οι 
δράσεις του προγράμματος καθώς και η χρήση του εξοπλισμού προ-
σφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους νέους.
Κατά το 2020 το Youth Makerspace πραγματοποίησε πάμπολλες 
εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 
επισκέφθηκαν 276 συνολικά άτομα, εκ των οποίων οι 14 επισκέψεις 
πραγματοποιήθηκαν από οργανωμένα σύνολα. 
Προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες που δεν επέτρεπαν τη φυσική 
παρουσία των συμμετεχόντων στον χώρο του προγράμματος, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2020 το Youth Makerspace διοργάνωσε 26 δι-
αδικτυακά εργαστήρια για makers με στόχο την εκπαίδευση στη 
χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού που διατίθεται στον χώρο. Το 
Μakerspace συμμετείχε σε 9 διαδικτυακές εκδηλώσεις και εκθέσεις 
τεχνολογίας και καινοτομίας που διοργανώθηκαν διαδικτυακά. Διορ-
γανώθηκαν επίσης 11 εκδηλώσεις στον χώρο εφαρμόζοντας όλα τα 
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σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν σε 
θέματα που σχετίζονται με νέες μορφές τεχνολογίας. Επίσης, ο χώρος 
παραχωρήθηκε για χρήση από ΜΚΟ νεολαίας, πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και άλλους οργανωμένους φορείς που ασχολούνται με νέους 
ή με θέματα νεολαίας, έτσι ώστε να υλοποιήσουν κάποια δράση ή 
εργαστήρι τους. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά το 2020 το Youth Makerspace 
Larnaka δημιούργησε το δικό του εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την 
ενδυνάμωση των νέων δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικής 
και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης να εμπλακούν ενεργά σε δημιουρ-
γικές δραστηριότητες θεματολογίας STEAM. Συγκεκριμένα, το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία επίλυσης προ-
βλήματος, τη μεθοδολογία σχεδιαστικής σκέψης ενώ ταυτόχρονα 
αναπτύσσει δεξιότητες του 21ου αιώνα. Μέσα από το εκπαιδευτικό 
εργαστήριο οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη, 
δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, κριτική σκέψη, δεξιότητες επι-
κοινωνίας, συνεργασίας κ.ά.

MOBILE MAKERSPACE
Η επιτυχής πορεία του προγράμματος Youth Makerspace Larnaka 
από το 2018 και έπειτα, ώθησε τον Οργανισμό Νεολαίας στη δημι-
ουργία μιας κινητής μονάδας, του Mobile Makerspace. Πρόκειται για 
μια ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα, η οποία διαθέτει τον ίδιο 
σχεδόν εξοπλισμό με το Youth Makerspace Larnaka. 
Η κινητή μονάδα έχει τους ίδιους στόχους με το Youth Makerspace 
Larnaka, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαι-
ρίες που διαμένουν σε γεωγραφικά απομονωμένες ή απομακρυσμέ-
νες περιοχές και οι οποίοι δεν μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο του 
Youth Makerspace στη Λάρνακα. Σκοπός της κινητής μονάδας είναι 
να επισκέπτεται σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα σε αγροτικές 
ή γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, με στόχο την υλοποίηση ερ-
γαστηρίων χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που θα φιλοξενείται σε 
αυτό. Τα εργαστήρια θα υλοποιεί ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό το 
οποίο θα εφαρμόζει τα προαναφερθέντα σχέδια μαθήματος που έχει 
ετοιμάσει ειδικά για τον σκοπό αυτό ο ΟΝΕΚ. Μέσω της δημιουργίας 
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της κινητής μονάδας ο ΟΝΕΚ στοχεύει να διαδώσει σε ακόμη μεγαλύ-
τερο αριθμό νέων τις νέες αυτές τεχνολογίες και να φέρει τους νέους 
σε επαφή με αυτές, έτσι ώστε να τους κινήσει την περιέργεια, να τους 
δώσει την ευκαιρία και να τους παρακινήσει να ασχοληθούν περαιτέ-
ρω με αυτές.
Κατά το 2020 η κινητή μονάδα Mobile Makerspace πραγματοποίη-
σε 15 συνολικά επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία ανά το παγκύπριο 
και 1.238 άτομα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εξοπλισμό που 
στεγάζεται σε αυτό και να συμμετέχουν σε εργαστήρια τεχνολογίας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εκδίδεται σε νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων 
και παρέχει στους κατόχους της διάφορα προνόμια, όπως εκπτώσεις 
σε ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετοχές και σεμινάρια τόσο 
στην Κύπρο, όσο και σε άλλες 40 χώρες της Ευρώπης (100.000 προ-
νόμια). Λόγω της Covid-19, η Υπηρεσία ενέτεινε τις προσπάθειές της 
για την παροχή περισσότερων ωφελημάτων για τους νέους, πολλά 
από αυτά αναπτύχθηκαν και διαδικτυακά (συνολικά τα ωφελήμα-
τα σε εκπτώσεις αυξήθηκαν το 2020 στα 170). Πολλοί κάτοχοι της 
κάρτας συμμετείχαν σε έρευνες, καταγραφή των νέων αναγκών και 
προτάσεων για αντιμετώπισή της πανδημίας, σεμινάρια, συνέδρια με 
τηλεργασία. Κατά το 2020 οργανώσαμε τη δημιουργία της νέας μας 
εφαρμογής (APPLICATION) μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να δη-
λώσουν συμμετοχή για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και να ενημερω-
θούν εύκολα και γρήγορα καθώς και να απολαύσουν τα ωφελήματα 
από όλες τις χώρες και διαδικτυακά, On-line.
Επιπρόσθετα ο ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
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Πολιτισμού, εκδίδει μαζικά και δωρεάν τη Φοιτητική Ταυτότητα, η 
οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, για τους 
φοιτητές αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγράμματα σπου-
δών στην Κύπρο και Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό. Κατά το 2020 
έγιναν ενέργειες για την εξασφάλιση συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσον αφορά την έκδοση συνδεδεμένης ενι-
αίας κάρτας με τα πανεπιστήμια αυτά. Ταυτόχρονα προωθήθηκε με 
επιτυχία και η έκδοση «συνδεδεμένης κάρτας» (co-branded card) σε 
συνεργασία με το City Unity College.
Επίσης τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας 
εκδίδουμε δωρεάν την Κάρτα για όλους τους νεοσύλλεκτους στα ΚΕΝ. 
Το 2020 λόγω της πανδημίας λειτούργησε και το ΚΕΝ Λευκωσίας για 
σκοπούς αποσυμφόρησης των άλλων ΚΕΝ. Τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας εκδώσαμε 4.000 κάρτες για τους νέους εθνο-
φρουρούς μας.
Αναπτύχθηκε η συνεργασία μας και με τον ΚΟΑ για τη σύνδεση της 
κάρτας φιλάθλων με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ενέργειες που ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν το 2021 λόγω της πανδημίας.
Κατά το 2020 ο αριθμός των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων-
Φοιτητικής Ταυτότητας αυξήθηκε στις 55.000.
Τέλος, στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφελημάτων προς 
τους κατόχους, ο Οργανισμός προχώρησε στην παραχώρηση χρήσι-
μων δώρων για τους κατόχους, αλλά και εισιτηρίων για καλλιτεχνικά 
γεγονότα (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.) και συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσα από διαγωνισμούς στο διαδίκτυο. 
Κατά το 2020, συνεχίσαμε την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου 
(newsletter) μας σε όλους τους κατόχους της Κάρτας και τους συνερ-
γάτες μας.
Ετοιμάστηκε και προβάλλεται ενημερωτικό βίντεο για την Κάρτα και 
παράλληλα συμμετείχαμε σε αριθμό εκδηλώσεων, info-days πανεπι-
στημίων και φεστιβάλ, όπου εκδίδονταν επί τόπου Κάρτες για τους 
νέους.
Ακόμη, κατά το 2020 ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε διαδικτυα-
κά στις εργασίες της 35ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιού-
νιο στη Σλοβενία (Λουμπλιάνα).

76



ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΝΕΚ
Χώρος Φεστιβάλ - Τάφρος Πύλης Άμμοχώστου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει Συμφωνία με τον Δήμο Λευκω-
σίας για την παραχώρηση του χώρου στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώ-
στου σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων. Στον χώρο έχουμε εγκα-
ταστήσει την αναγκαία υποδομή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, 
ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώνονται φεστιβάλ και άλλου εί-
δους δραστηριότητες πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου. 
Η παραχώρηση του χώρου γίνεται από τον Δήμο Λευκωσίας με προ-
τεραιότητα στα οργανωμένα σύνολα και τις άτυπες ομάδες νέων, σε 
σχέση με άλλους φορείς.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΆΙΚΗΣ 
ΚΆΡΤΆΣ ΝΕΩΝ ΣΤΆ ΚΕΝ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΝΕΚ
Ο ΟΝΕΚ διαθέτει εξοπλισμό, όπως καρέκλες, τραπέζια, περίφραξη, 
κινητές τουαλέτες κ.ά., ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ από 
οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες νέων (π.χ. οργανώσεις νεολαί-
ας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Κέντρα Νεότητας, 
νέους ηλικίας 18-35 χρόνων και φορείς που ασχολούνται με νέους με 
λιγότερες ευκαιρίες), κατόπιν υποβολής αίτησης στον ΟΝΕΚ. 
Ο εξοπλισμός μας παραχωρείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα 
με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με εξαίρεση την περίοδο 
αιχμής Ιουνίου-Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής 
αιτήσεων, θα δίδεται προτεραιότητα στις Οργανώσεις Νεολαίας του 
Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμ-
βούλια Νεολαίας και στα Κέντρα Νεότητας.
Ο Οργανισμός για την περίοδο αιχμής  Ιουνίου-Οκτωβρίου δέχεται 
αιτήσεις μέχρι τις 5 Μαΐου εκάστου έτους, ή την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη μέρα, αν η εν λόγω ημερομηνία είναι αργία. Κατά το 2020, 
λόγω της Covid-19 ακυρώθηκαν πολλές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παραχώρηση του εξοπλισμού μας. 
Παραχωρήθηκε σε 5 φορείς για τις εκδηλώσεις που κατέστη δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν.

#WEARYOURMASKCY
Διάθεση μασκών με σχέδια από 5 νέους καλλιτέχνες
Σε μια εποχή όπου η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με στόχο την 
αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί ανάγκη, ο ΟΝΕΚ ανέλαβε πρω-
τοβουλία για να αναδείξει τη σημαντικότητα της χρήσης μάσκας, ειδι-
κότερα ανάμεσα στους νέους.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προχώ-
ρησε σε συνεργασία με Κύπριους καλλιτέχνες, που σχεδίασαν πέντε 
μάσκες, οι οποίες μεταφέρουν το μήνυμα της προστασίας με τον δικό 
τους ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Πέντε καλλιτέχνες με διαφορετι-
κές προσεγγίσεις, αλλά με ένα κοινό μήνυμα στους νέους, την ανάγκη 
να φοράνε τη μάσκα τους, έτσι ώστε να προστατέψουν πρώτα τους 
εαυτούς τους και μετά τους γύρω τους.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που επιλέχθηκαν είναι ο Twenty Three, ο 
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οποίος ασχολείται με την τέχνη του δρόμου από το 2012. Τα street 
art έργα του βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Μαδρίτη, στην πόλη του 
Μεξικό, στο Παλέρμο, στη Λα Κορούνια και στη Ρώμη. Επίσης, η ει-
κονογράφος και graphic designer Ερμίνα Εμμανουήλ, η οποία εργά-
στηκε για μερικά χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές 
εταιρείες στη Λευκωσία αλλά και σε Animation Studio στη Λάρνακα. 
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες είναι και η Άντρια Αλαμπρίτη, που μεταξύ 
άλλων εργάστηκε για δύο χρόνια στη Smiley Company στο Λονδίνο, 
αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Στην πενταμελή ομάδα βρί-
σκεται και ο Φίλιππος Βασιλειάδης, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γρα-
φιστών και Εικονογράφων Κύπρου, ο οποίος από το 2004 έχει συμ-
μετάσχει σε εκθέσεις γραφιστικής και Καλών Τεχνών στην Κύπρο και 
το εξωτερικό. Τέλος, η Άννι Δαμιανού, η οποία από το 2008 συνεργά-
στηκε με διαφημιστικά γραφεία και δημιουργικά στούντιο, αλλά και 
με ελεύθερους επαγγελματίες και εκδοτικούς οίκους.
Για τον σκοπό της διάθεσης των μασκών, πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση διανομής μασκών το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο The Mall of 
Cyprus στη Λευκωσία.
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