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      ποιοι  είμαστε
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) είναι 
δημόσιος οργανισμός, αρμόδιος για θέματα νε-
ολαίας. 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 ενδυ-
ναμώνει για να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλο-
δοξίες τους. 

Ǉ  Αποστολή 
Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προφέ-
ρουμε τη δυνατότητα 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 στη διαμόρφωση   πολιτικών      για τη νεολαία
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συμβολή στη διαμόρφωση   πολιτικών      για τη νεολαία
Πρώτιστος σκοπός του ONEK είναι η δημι-
ουργική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτι-
κών για τη νεολαία, εστιασμένων στις σύγ-
χρονες προκλήσεις και με τον μεγαλύτερο 
δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους. Η 
πολιτεία μπορεί να προσφέρει αποτελε-
σματικές λύσεις στα προβλήματα των νέων 
μόνο όταν γνωρίζει καλά τις πραγματικές 
τους ανάγκες. Ο ONEK, έχοντας την ευθύ-
νη να διαβιβάζει προς το κράτος προτάσεις 
πολιτικής για την ενδυνάμωση των νέων, 
διεξάγει εξειδικευμένες μελέτες και βρίσκε-
ται σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με 
τους νέους, χρησιμοποιώντας πολλαπλά 
εργαλεία, όπως η ενεργοποίηση των Συμ-
βουλευτικών του Σωμάτων, η Εθνική Ομάδα 
Διαρθρωμένου Διαλόγου, οι ανοιχτές συζη-
τήσεις και οι δημόσιες διαβουλεύσεις. 
Ως εκ τούτου, κατά το 2019, υλοποιήθηκαν 
τα πιο κάτω:

Ǉ ΈΡΈΥΝΈΣ
Το θέμα των ερευνών αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά εργαλεία που ενισχύουν το 
έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 
στο θέμα της χάραξης πολιτικών για τους 
νέους. Κατά το 2019 ο Οργανισμός ξεκίνη-
σε την ετοιμασία μελέτης με ερευνητικό 
οργανισμό με θέμα: «Νεο-βαρόμετρο». Η 
έρευνα θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα που 
αφορά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των νέων και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του έτους 2020. 
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ΗΜΕΡΊΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ERASMUS+ 
ΚΑΊ EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 
CYPRUS  21/6/2019
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Ǉ ΈΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΟΛΑΙΑ
Κατά το 2019 ο Οργανισμός Νεολαίας υπέβαλε στον 
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
και ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στις 
17 Απριλίου 2019 υιοθέτησε επί της αρχής τους, τα ακό-
λουθα έγγραφα και προτάσεις:
² Το Α’ Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νε-

ολαία (ΕΣΝ) της Κύπρου, το οποίο αποτελεί την αφετη-
ρία για την εφαρμογή της Στρατηγικής στην πράξη. 

 Για την ανάπτυξη του Σχεδίου συνεργάστηκαν από 
κοινού πάνω από 20 δημόσιες υπηρεσίες που συμ-
μετέχουν στη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη 
Νεολαία, καταγράφοντας σε ένα ενιαίο έγγραφο τα 
μέτρα που υλοποιούνται ήδη ή προγραμματίζονται 
άμεσα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι προ-
τεραιότητας ανά θεματική Ενότητα της ΕΣΝ (οι οποί-
οι έχουν τεθεί από τους ίδιους τους νέους). 

 Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται συνάμα τα νέα μέτρα του 
ΟΝΕΚ τα οποία υλοποιούν από τη μία συγκεκριμένους 
στόχους της Στρατηγικής και, ταυτόχρονα, ενισχύουν 
τη θεσμοθέτηση των ενεργειών και εργαλείων του Μη-
χανισμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης της ΕΣΝ.

² Την Ανάλυση του Σχεδίου Δράσης στην οποία κατα-
γράφονται κύρια συμπεράσματα από την επεξεργα-
σία των μέτρων. Η αναφορά σημειώνει πόσα μέτρα 
αφορούν κάθε προτεραιότητα / θεματική ενότητα 
της ΕΣΝ, εντοπίζει τις προτεραιότητες της Στρατηγι-
κής που δεν υλοποιούνται καθόλου, εστιάζει σε τυχόν 
κενά και επικαλύψεις με συγκεκριμένες εισηγήσεις 
προς βελτίωση, διερευνά κατά πόσο τα μέτρα αφο-
ρούν αποκλειστικά την ηλικιακή ομάδα στόχο της 
ΕΣΝ ή αν αφορούν τον γενικό πληθυσμό, κατά πόσο 
εφαρμόζουν διατομεακή συνεργασία, αν διαθέτουν 
προϋπολογισμό και από πού προέρχεται η χρηματο-
δότηση και, τέλος, αν διαθέτουν συγκεκριμένους δεί-
κτες απόδοσης.
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² Την Έκθεση Πορισμάτων από τις Διαβουλεύσεις με τους Νέους που πραγματο-
ποιήθηκαν τέλη του 2018, στην οποία καταγράφονται 64 εισηγήσεις των νέων για 
υιοθέτηση καινούργιων μέτρων από την κυβέρνηση και 35 συστάσεις για βελτίωση 
των υφιστάμενων. Η ενέργεια αυτή πραγματώνει για ακόμη μία φορά τη βασική 
αρχή και ακρογωνιαίο λίθο της Στρατηγικής η οποία δεν είναι άλλη από τη συμ-
μετοχή των ίδιων των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τα θέματα που 
τους αφορούν. Η Έκθεση προέκυψε μέσα από διαδικασίες δομημένου διαλόγου 
στις οποίες συμμετείχαν 150 νέοι και εκπρόσωποι Κέντρων Νεότητας, Δημοτικών 
/ Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και της 
Παιδοβουλής, στις ακόλουθες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου: Λευκωσία (2), Λύ-
μπια, Λεμεσό (2), Αγρό, Παραλίμνι, Πάφο και Αθηένου. 
Η εν λόγω Στρατηγική η οποία ακολουθεί έναν όχι τόσο παραδοσιακό τρόπο 
σχεδιασμού, αφού βασίζεται στη λογική της συμμετοχικής ανάπτυξης και του 
μοντέλου συνδιαμόρφωσης, τόσο με τις κρατικές υπηρεσίες όσο και με τους 
ίδιους τους νέους, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στη βάση αυτή. Οι προτάσεις 
των νέων θα αποτελέσουν λοιπόν τη βάση σχεδιασμού του Β’ Σχεδίου Δράσης 
για την περίοδο 2020-2022 το οποίο θα τύχει επεξεργασίας κατά το 2020 από 
τη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία και τη Συμβουλευτική Επιτρο-
πή της Στρατηγικής (η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους των νέων). 
Το δεύτερο τριετές Σχέδιο θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής στο 
βάθος της εξαετίας 2017-2022. 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΊ ΔΊΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΗΟΜΒΑΤ   6/3/2019

² Παράλληλα, οι εισηγήσεις των νέων αποτέλεσαν την αφορμή για την ετοιμασία 
και υποβολή των ακόλουθων προτάσεων πολιτικής:

 •   Ίδρυση Ινστιτούτου Πολιτικής για τη Νεολαία,
 •   Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Νεολαίας και
 •  Ενδυνάμωση STEAM. 
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Το 2019 ετοιμάσθηκε επίσης η Α’ Έκθεση Προόδου Εφαρ-
μογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, και κατά το 
2020 ο Οργανισμός πρόκειται να προχωρήσει στην ετοιμα-
σία της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου για τα έτη 2017-2019 
σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη 
Νεολαία. Η διαδικασία αυτή θα τροφοδοτήσει τον διάλογο 
που θα ξεκινήσει για τη νέα Στρατηγική 2030 με απώτερο 
σκοπό την από κοινού πλέον θέσπιση στρατηγικών στόχων, 
οι οποίοι θα βασίζονται στην τεκμηρίωση και τις πραγματι-
κές ανάγκες αλλά και απόψεις των ίδιων των νέων.
Πρόσθετα, το 2019 πραγματοποιήθηκε νέα διαβούλευση 
με 30 εκπροσώπους νέων σε 5 συναντήσεις σε 2 επαρχί-
ες, με σκοπό την ετοιμασία οδικού χάρτη ανάπτυξης του 
τομέα εργασίας με τους νέους (youth work) στην Κύπρο, 
υπό την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης. 
Σκοπός του οδικού χάρτη θα είναι η αναγνώριση του κα-
ταλυτικού ρόλου που διαδραματίζουν οι απασχολούμενοι 
στον τομέα της νεολαίας για την ενδυνάμωση των νέων και 
η στήριξή τους μέσα από: τη διασφάλιση της ποιοτικής 
ανάπτυξης της εργασίας με τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού πολιτικής στον 
τομέα αυτό, της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα 
νεολαίας, της θέσπισης νομικών πλαισίων και επαγγελμα-
τικού προτύπου αλλά και της επαρκούς οικονομικής στή-
ριξής τους. 
Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε με βάση τη Σύσταση 
της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ CM/Rec(2017)4 για την ερ-
γασία με τους νέους καθώς και τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τη Νεολαία 2019-2027. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΝΕΚ λαμβάνει ήδη ενεργό μέρος στη 
διαδικασία επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτούν οι 
νέοι και οι απασχολούμενοι στον τομέα της νεολαίας μέσα 
από τις δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης 
που έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ένεκα της σχετικής Σύστασης του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 της ΕΕ.
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ΜAKERSPACE OPEN DAY  13/7/2019
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  ευρωπαϊκές & 
διεθνείς σχέσεις 

& πολιτικές
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  ευρωπαϊκές & 

Ǉ ΣΥΜΜΈΤΟΧΉ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΈΣ 
 ΈΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΟΛΑΙΑ
Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει σε ετήσια βάση στις 
εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των Ομάδων Εργασίας για τη Νεολαία που 
πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες με 
βάση έκαστη Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2019 
υπήρξε συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας 
που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα 
της Προεδρίας της Ρουμανίας (Ιανουάρι-
ος-Ιούνιος 2019) και της Προεδρίας της 
Φινλανδίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019). Στο 
πλαίσιο των δύο Προεδριών συζητήθηκαν 
σημαντικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση το 
πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα οι 
προτεραιότητες της Προεδρίας της Ρουμα-
νίας ήταν οι εξής: α) Μια Ευρώπη με κοινές 
αξίες, β) Ίσες ευκαιρίες για όλους (συζήτη-
ση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
και το πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία), ενώ 
οι προτεραιότητες της Προεδρίας της Φιν-
λανδίας είχαν τις ακόλουθες θεματικές: α) Η 
εργασία για τους νέους και η ποιότητά της, 
β) Η ψηφιοποίηση της εργασίας για τους 
νέους, γ) Εκπαίδευση και κατάρτιση των 
ατόμων που εργάζονται για τους νέους. 

διεθνείς σχέσεις 
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Ǉ ΔΙΑΡΘΡΩΜΈΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ   
Η διαδικασία που αφορά τον Διαρθρωμένο 
Διάλογο συνεχίστηκε και το 2019. Οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές για τη λειτουργία του δίνονται 
από την Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για 
τον Διαρθρωμένο Διάλογο (European Steering 
Committee for Structured Dialogue) στην οποία 
συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, 
η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά το 
2019 ο Διαρθρωμένος Διάλογος μετονομάστη-
κε σε Ευρωπαϊκό Διάλογο Νεολαίας (European 
Youth Dialogue) ως εργαλείο της νέας Ευρω-
παϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2019. Στην 
Κύπρο, η Εθνική Ομάδα του Διαρθρωμένου 
Διαλόγου συντονίζεται από το Συμβούλιο Νε-
ολαίας Κύπρου και συμμετέχουν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας και του Οργανισμού Νεολαί-
ας Κύπρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής 
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 πέντε 
διαβουλεύσεις σε πόλεις και χωριά με συμμε-
τοχή 50 ατόμων συνολικά. Παράλληλα πραγ-
ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την περαιτέρω 
προώθηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου και συ-
ναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Ομάδας 
του Διαρθρωμένου Διαλόγου για τον σχεδιασμό 
δράσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των Διαβουλεύσεων. Η διαδικασία του Διαρθρω-
μένου Διαλόγου λειτούργησε κατά το 2019 με 
βάση και τις προτεραιότητες του Τρίο Προε-
δρίας. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Νεολαίας 
επιχορηγεί κάθε χρόνο ή ανά δύο έτη (ανάλογα 
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ) τη 
δράση της Εθνικής Ομάδας και στην προκειμέ-
νη περίπτωση του συντονιστή της Ομάδας που 
είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. 

ΑRT AT THE HEART OF 
EDUCATION  15/2/2019

15



Ǉ YOUTH WIKI
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, 
κάτω από τον στόχο του Ανανεωμένου Πλαισί-
ου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα 
της Νεολαίας για καλύτερη γνώση και κατανό-
ηση των πολιτικών για τη νεολαία, έχει δημι-
ουργήσει το δίκτυο Youth Wiki. Σκοπός του εί-
ναι 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 αξιοποίη-
ση και ανανέωση των πολιτικών αυτών και ταυ-
τόχρονα των αποτελεσμάτων τους. 
Συμμετέχοντας στο Δίκτυο ο ONEK, κατά το 
2019, με τη στενή συνεργασία της Διυπη-
ρεσιακής Ομάδας Εργασίας για τη Νεολαία, 
ανανέωσε τις πληροφορίες για τα κεφάλαια: 
Εθνική Πολιτική για τη Νεολαία, Εθελοντι-
κές Δραστηριότητες, Συμμετοχή, Κοινωνική 
Ενσωμάτωση, Απασχόληση και Επιχειρη-
ματικότητα, Υγεία και Ευεξία, Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση, Δημιουργικότητα και Πολιτι-
σμός, και Νέοι και Κόσμος. Παράλληλα ετοι-
μάσθηκε το περιεχόμενο για ένα πρόσθετο 
κεφάλαιο που απορρέει από τη νέα Ευρωπα-
ϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και το οποίο 
αφορά την Εργασία με/για τους Νέους.
Κατά το 2019 η ΕΕ ανέλυσε το περιεχόμενο 
του Κεφαλαίου Συμμετοχή και Κοινωνική Εν-
σωμάτωση και δημοσίευσε σχετικές συγκρι-
τικές αναφορές για τους εν λόγω τομείς τις 
οποίες μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα 
του Youth Wiki.
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ΝΕΟΛΑΊΑ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΊΚΗ 
3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΊΣ  
13/6/2019

Ǉ  ΣΥΜΜΈΤΟΧΉ ΣΤΉΝ ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΈΥΘΥΝΟΥΣΑ ΈΠΙΤΡΟΠΉ 
ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΉΣ ΈΥΡΩΠΉΣ (CDEJ)

Κατά το 2019, ο Οργανισμός συμμετείχε στις δύο συναντήσεις της Ευρωπαϊκής 
Διευθύνουσας Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDEJ) 
καθώς και στις συναντήσεις του Προεδρείου της Επιτροπής στο οποίο είναι Μέ-
λος ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΝΕΚ. Στο πλαίσιο των συναντήσεων δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή συμμετοχή και στην πετυχημένη προσπάθεια δι-
άσωσης του Τομέα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον σχεδιασμό της 
νέας Στρατηγικής της Νεολαίας 2030, ενώ παράλληλα φιλοξενήθηκε το Advisory 
Mission για την Εργασία με τη Νεολαία (Youth Work) στην Κύπρο.
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Ǉ    ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΓΝΩΣΉΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 
 ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΟΛΑΙΑ (Έuropean Κnowledge Centre on   
 Youth Policy - EKCYP) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΉΣ ΈΥΡΩΠΉΣ 
Ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στις εργασίες των εθνικών ανταποκριτών του Κέντρου με σκοπό την 
παρακολούθηση της σύστασης και της εφαρμογής εθνικών πολιτικών για τη νεολαία. 
H δουλειά του Κέντρου το 2019 επικεντρώθηκε στους τρόπους αξιολόγησης των 
πολιτικών για τη νεολαία και στην εργασία με/για τους νέους. 

Ǉ    ΉΝΩΜΈΝΑ ΈΘΝΉ
O ΟΝΕΚ συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και φόρουμ που είναι υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών δεδομένου ότι οι πολιτικές για τη νεολαία αλλά και άλλες 
πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών λαμβάνονται υπόψη στην Εθνική Στρατηγική 
για τη Νεολαία του Οργανισμού Νεολαίας, ενώ παράλληλα λαμβάνεται η ανάλογη 
εμπειρογνωμοσύνη. Κατά το 2019 ο ΟΝΕΚ συμμετείχε με τον Εκτελεστικό Διευθυ-
ντή στο συνέδριο ECOSOC Youth Forum στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 
8-9/4/19 με θέμα: “Empowered, Included and Equal”, ενώ επιχορήγησε μέσα από 
το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων τη συμμετοχή νέων σε παρόμοια φόρουμ.

ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΊΑΣ 21/12/19
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Ǉ    ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΈΙΑ
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ 
καλύπτει σε ετήσια βάση την οικονομι-
κή συνεισφορά του για το Πρόγραμμα 
της Κοινοπολιτείας για τη Νεολαία και 
παράλληλα λαμβάνει υπόψη τα σχετικά 
προγράμματα που υπάρχουν και αφορούν 
τους νέους. Σημειώνεται παράλληλα ότι 
ενισχύει τη συμμετοχή των νέων στο Φό-
ρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας με οι-
κονομική και άλλη στήριξη. Η ετήσια οικο-
νομική συνδρομή προς την Κοινοπολιτεία 
ανήλθε πέρσι στις €34.834,35

Ǉ    ΜΝΉΜΟΝΙΑ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαί-
σιο της ανάπτυξης συνεργασιών με άλ-
λους φορείς, οργανισμούς και πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα στην Κύπρο, με σκοπό την 
ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς 
αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοι-
νωνίας και ειδικά της νεολαίας, προχώρησε 
κατά το 2019 στην υπογραφή νέων Μνη-
μονίων Συνεργασίας με:  1) το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού,  2) 
την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπον-
διών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολεί-
ων Μέσης Εκπαίδευσης, 3) το Alexander 
Collage, 4)  την PricewaterhouseCoopers 
(PwC),  5) το UNYSA Cyprus, 6) το Interreg 
Mediterranean,  7) το Cyprus Computer 
Society (CCS).

ΜΝΗΜΟΝΊΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥ 
ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΊ ΤΗΣ PWC ΚΥΠΡΟΥ
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SI2 ΚΟΊΝΩΝΊΚΗ 
ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΊ 

ΚΟΊΝΩΝΊΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
14-15/9/2019
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Ǉ     ΔΉΜΟΤΙΚΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΈΟΛΑΙΑΣ 
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας 
(ΔΚΣΝ) αποτελούν θεσμό που υπηρετεί τη συνε-
χή και ουσιαστική σύνδεση και τον διάλογο της 
νεολαίας με τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές Αρ-
χές. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού δίνεται η δυ-
νατότητα 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 τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. 
Κατά το 2019 ιδρύθηκαν τρία νέα Συμβούλια Νεο-
λαίας, του Δήμου Ακανθούς, του Δήμου Κυθρέας 
και της Κοινότητας Άχνας.
Ο ΟΝΕΚ συνέχισε τη στήριξη των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας τόσο σε συμ-
βουλευτικό επίπεδο αναφορικά με τον ρόλο 
τους, συμμετέχοντας ενεργά στις Γενικές Συνε-
λεύσεις και συνεδριάσεις των σωμάτων, αλλά και 
μέσα από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» 
επιχορηγώντας τη δράση τους. Το 2019 αιτήθη-
καν 7 ΔΚΣΝ από τα οποία επιχορηγήθηκαν και τα 
7, με το συνολικό ποσό των 17.637,00 ευρώ.
Επιπλέον, ο ΟΝΕΚ συμμετέχει σε συνέδρια ή συ-
ναντήσεις που αφορούν τα Δημοτικά και Κοινο-
τικά Συμβούλια Νεολαίας. Παράδειγμα αποτελεί 
η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περι-
οχή Λάτσιο της Ιταλίας τον Δεκέμβριο του 2019 
(13-15/12/2019 Santa Several Castle) με σκοπό 
την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής 
των νέων και των Συμβουλίων Νεολαίας στην πε-
ριοχή της Μεσογείου. 
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προγράμματα 
και υπηρεσίες 
ευκαιρίες χρηματοδότησης
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Ǉ     ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΈΣ ΝΈΩΝ
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από νέους και ορ-
γανωμένα σύνολα νέων. Στόχος του είναι να συμβάλει 
στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντι-
σμού, παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμ-
μετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά 
και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα το 2019 ίσχυσαν 3 περίοδοι υποβολής 
αιτήσεων που απευθύνονταν στις ακόλουθες ομά-
δες/κατηγορίες δικαιούχων:
1.   Άτυπη Ομάδα Νέων 
2.   Νέος/α μέχρι 35 χρόνων 
3.   Οργανώσεις Νεολαίας με αποδεδειγμένη παγκύ-

πρια δράση 
4.   Οργανώσεις Νεολαίας χωρίς παγκύπρια δράση
5.   Κέντρα Νεότητας
6.   Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας 
Κατά τη διάρκεια του 2019, στο Πρόγραμμα υπο-
βλήθηκαν 790 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό πέραν 
των €1.700.000. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 566 και το 
επιχορηγούμενο ποσό ανήλθε στα €1.190.244. 
Οι δράσεις που επιχορηγήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ 
άλλων, πολιτιστικές δραστηριότητες (θεατρικές, μου-
σικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, ατομικές εκ-
θέσεις, φεστιβάλ νεολαίας κ.ά.), εκπαιδευτικές εκδρο-
μές, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια, αθλητικές 
δραστηριότητες, ενίσχυση των Οργανωμένων Συνόλων 
Νεολαίας με τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, καθώς 
και ενίσχυση των Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας. 
Επίσης, μέσω του Προγράμματος στηρίζονται και οι 
Απόδημοι Κύπριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ) για την εκμάθη-
ση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για τη γνωριμία 
τους με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.  
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ΦΊΛΟΞΕΝΊΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΚΥΠΡΊΩΝ ΝΕΩΝ 2-12/7/2019
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Ǉ ΦΟΙΤΉΤΈΣ ΣΈ ΔΡΑΣΉ
Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων, το οποίο 
υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας μέσα από 
δύο πυλώνες: 
(α) την παραχώρηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ενίσχυση 

της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας και συγκεκριμένα σε θέ-
ματα που σχετίζονται σε θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και,

(β) την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με σκοπό 
την παροχή επιχορηγήσεων σε φοιτητές και ομάδες φοιτητών για την υλο-
ποίηση επιχειρηματικών ιδεών, την ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας καθώς και 
πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 
και της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές.

Το 2019, το συνολικό ποσό για την παραχώρηση υποτροφιών που εγκρίθηκε 
και αφορά 53 αιτήσεις ανέρχεται στα €78.805. Το συνολικό ποσό για ενίσχυση 
της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που εγκρίθηκε και αφορά 5 
αιτήσεις ανέρχεται στα €22.320. 
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Ǉ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS+ ΝΈΟΛΑΙΑ»
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί δραστηριότητες στους το-
μείς 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 Πρό-
γραμμα Erasmus+ βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και για το 2019 επετεύχθη πλήρης αξιοποίηση των 
κονδυλίων που διατέθηκαν στον ΟΝΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ Νεολαία. 
Εντός του 2019, υποβλήθηκαν συνολικά 213 αιτήσεις, από τις οποίες, με 
βάση το διαθέσιμο κονδύλι της ΕΕ, εγκρίθηκαν οι 60. Από το σύνολο των 
εγκεκριμένων σχεδίων, τα 47 αφορούσαν Σχέδια Κινητικότητας στον το-
μέα της νεολαίας, τα 7 Σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων και τα 6 συναντή-
σεις στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου. 
Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα Σχέδια Κινητικότητας για το 2019, ο 
αριθμός των νέων συμμετεχόντων ανέρχεται στους 1.360 και ο αριθμός 
των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth 
workers) στους 520.
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TΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
4/2/2019

Στους δικαιούχους για το 2019, περιλαμβάνονται μη κυβερνητικές / μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεολαίας, άτυπες 
ομάδες νέων, πανεπιστήμια, ινστιτούτα ερευνών, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.ά. 
Παρόλο που τα Σχέδια Εθελοντισμού μεταφέρθηκαν από τον τρίτο κύκλο 
υποβολής αιτήσεων του 2018 στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, κάποια 
από αυτά εξακολουθούν να υλοποιούνται. Ως εκ τούτου στο πλαίσιο του 
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Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Εθελοντισμού του Erasmus+ 
(VP-TEC), η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε, εντός του 2019, 7 εκπαιδεύσεις (On-
arrival trainings και Mid-term evaluations). Οι εκπαιδεύσεις αυτές 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 σχηματι-
σμό ενός άτυπου δικτύου εθελοντών, στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που 
θα προωθεί τη μάθηση, αλλά και στην αξιολόγηση των εμπειριών των εθελοντών.
Κατά το 2019, η Υπηρεσία διοργάνωσε ή συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις ποι-
κίλου ενδιαφέροντος. Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στους εορτασμούς της 
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας». Στην Κύπρο, στο πλαίσιο αυτής της Εβδο-
μάδας, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα τα Fake News με τη συμμετοχή της δι-
αδικτυακής ομάδας «Ελληνικά Hoaxes», δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών. Στο 
ίδιο πλαίσιο, η Υπηρεσία συνδιοργάνωσε τους εορτασμούς για την Ημέρα της 
Ευρώπης μαζί με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρω-
κοινοβουλίου στην Κύπρο, με κύριο θέμα τις ευρωεκλογές. Ακόμα μία σημαντι-
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FAKE NEWS H ΑΛΗΘΕΊΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟΥ 16/4/2019
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ERASMUS FESTIVAL 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
12/10/2019
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κή εκδήλωση της χρονιάς ήταν το «Erasmus 
Festival» που διοργανώθηκε από κοινού με το 
ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Το φεστιβάλ πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλατεία Φανερωμένης 
στη Λευκωσία και επιχείρησε να γνωστοποι-
ήσει στους παρευρισκόμενους τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν 
από το πρόγραμμα και να συμμετέχουν ενερ-
γά στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Το 
φεστιβάλ περιλάμβανε μεγάλη ποικιλία δρα-
στηριοτήτων όπως ενημερωτικά περίπτερα, 
διεξαγωγή επιμορφωτικών παιγνιδιών και δια-
γωνισμών, με αποκορύφωμα την ευκαιρία για 
συζήτηση με την κυρία Θέμιδα Χριστοφίδου, 
γενική διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Υπηρεσία συμμετείχε με ενημε-
ρωτικό περίπτερο και στο μεγάλο φεστιβάλ 
του ΟΝΕΚ «Up To You(th)» το οποίο και συ-
γκέντρωσε μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων. 
Η συνεχής παρουσία της Υπηρεσίας σε όλα τα 
μεγάλα μέσα κοινωνικής 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 υπηρεσίες 
και φορείς, όπως το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, 
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Κύπρο, ιδιωτικά και δημόσια πανε-
πιστήμια, το Παγκύπριο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντισμού και πολλές ΜΚΟ για τη διοργά-
νωση διαφόρων εκδηλώσεων, ενημερωτικών 
διαλέξεων, εκπαιδευτικών εκθέσεων, εκθέσε-
ων καριέρας, διάδοσης καλών πρακτικών κα-
θώς και τη μεγάλη ενημερωτική ημερίδα για 
το πρόγραμμα Erasmus+ για το 2020.
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Ǉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΈΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΩΝ
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 συμ-
μετέχοντες αναπτύσσουν συνεργασίες και ανταλλάσσουν καλές 
πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αντίκτυπου 
του Προγράμματος στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι δραστη-
ριότητες απευθύνονται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα νεολαίας, ανήκουν δηλαδή σε κάποια οργάνωση ή άτυπη 
ομάδα νέων και υλοποιούν δραστηριότητες (π.χ. σεμινάρια, φό-
ρουμ, εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.
Εντός του 2019 συμμετείχαν πέραν των 200 ατόμων σε εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες και σεμινάρια που έλαβαν χώρα στην Κύ-
προ και στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. 
Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία που χειρίζε-
ται το Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, διοργάνωσε στην Κύπρο 
3 δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 121 άτομα: 
² Game Changing Project, σε συνεργασία με την UEFA και τις 

Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου Κύπρου, Ρουμανίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της κοινω-
νικής ένταξης και της ποιότητας της εργασίας με τη νεολαία 
μέσω του ποδοσφαίρου.

² Το εθνικό φόρουμ με τίτλο “Social Innovation for Social 
Inclusion”, το οποίο στόχευε στην κατάρτιση τοπικών φορέ-
ων σε βασικές αρχές της κοινωνικής καινοτομίας και του ρό-
λου της στην κοινωνική ένταξη καθώς και στη χαρτογράφηση 
αναγκών, προκλήσεων και προσδοκιών των εν λόγω φορέων 
και επαγγελματιών σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας και κοι-
νωνικής ένταξης.

² SMART Participation in Erasmus+ όπου οι σύνεδροι εξερεύνη-
σαν τρόπους με τους οποίους τα «έξυπνα εργαλεία» συμβάλ-
λουν στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας, τόσο στο Πρό-
γραμμα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
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Ǉ  EURODESK ΚΥΠΡΟΥ
Σκοπός του Eurodesk είναι η παροχή πληροφόρησης 
σχετικά με ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που ενδι-
αφέρουν τους νέους αλλά και γενικά τα άτομα τα οποία 
ασχολούνται με τη νεολαία, προσφέροντας άμεση πρό-
σβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφορίες για 
θέματα όπως εργασία, σπουδές, κινητικότητα, εθελοντι-
σμός, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, μη τυπική μάθηση 
κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ερώ-
τημά τους στο eurodeskcy@eurodesk.eu, στην Ευρωπα-
ϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας μέσω της υπηρεσίας “Ask a 
question”, ή στα τηλέφωνα 22402613/641. Το Eurodesk 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λει-
τουργεί σε 36 ευρωπαϊκές χώρες, και στην Κύπρο η αρ-
μόδια υπηρεσία για τη διαχείρισή του είναι ο Οργανισμός 
Νεολαίας. 

Ǉ   ΈΝΉΜΈΡΩΣΉ ΓΙΑ ΈΥΚΑΙΡΙΈΣ 
 ΚΙΝΉΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Κατά το 2019, το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε σε φε-
στιβάλ, ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις των Εθνι-
κών Υπηρεσιών του Erasmus+, εκπαιδευτικές εκθέσεις 
και εκδηλώσεις οργανώσεων νεολαίας και πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφό-
ρηση σε νέους/νέες αλλά και σε όσους εργάζονται με 
τη νεολαία. Επίσης, το Δίκτυο είχε έντονη παρουσία στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου αναρτώνται καθημε-
ρινά ποικίλες ευκαιρίες για νέους/νέες, σχολεία, εκπαι-
δευτές και οργανώσεις. 
Το Eurodesk παρείχε επίσης ενημέρωση σε ενδιαφερό-
μενους για τη νέα Πρωτοβουλία της ΕΕ, το “Discover 
EU”, που απευθύνεται σε νέους/νέες ηλικίας 18 ετών, 
όπως επίσης και για το νέο Πρόγραμμα της ΕΕ «Ευρω-
παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», στο οποίο μπορούν να συμ-
μετάσχουν άτομα 18-30 ετών. 

SMART 
PARTICIPATION IN 

ERASMUS+ 
25-29/11/19
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Ǉ   ΈΠΈΚΤΑΣΉ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ/ΣΥΝΈΡΓΑΤΩΝ
Το Eurodesk Κύπρου κάθε χρόνο προβαίνει σε 
πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πολλα-
πλασιαστές/συνεργάτες του Δικτύου, με στόχο την 
υποστήριξη και την προώθηση των υπηρεσιών που 
παρέχει το “Eurodesk”. Το 2019, το Eurodesk Κύ-
πρου καλωσόρισε στην ομάδα του πέντε (5) μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, οι οποίες μαζί με τα Κέντρα 
Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ, λειτουργούν ως 
σημεία πληροφόρησης (info points) για ευρωπαϊκές 
ευκαιρίες κινητικότητας για νέους/νέες. 
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Ǉ   ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΈΘΝΙΚΉΣ ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΑΣ
Το Δίκτυο προέβη στη δημιουργία εθνικής ιστοσε-
λίδας eurodesk.onek.org.cy, στην οποία οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες 
τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενημερώνονται για 
εκδηλώσεις και νέα του Δικτύου. Ακόμη, στην ιστο-
σελίδα του Δικτύου αναρτώνται εμπειρίες/ιστορίες 
από άτομα που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

H ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ 

ΤΟΥ EURODESK 
“TIME TO MOVE” 10/19
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Ǉ   ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΚΣΤΡΑΤΈΙΑ 
 «TIME TO MOVE»
Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγα-
λύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία του δι-
κτύου Eurodesk η οποία υλοποιείται κάθε 
Οκτώβριο. Πρόκειται για μια συλλογή από 
διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που αφορούν τους νέους και στόχο έχει την 
ενημέρωσή τους για ευκαιρίες κινητικότη-
τας. Στην Κύπρο, η εκστρατεία αυτή πραγ-
ματοποιήθηκε κατά το 2019, όπως και κάθε 
χρόνο, από το Eurodesk Κύπρου καθώς και 
τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ 
και οργανώσεις νεολαίας, που αποτελούν 
τους πολλαπλασιαστές/συνεργάτες του 
Eurodesk. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας, διοργανώθηκαν διαδραστι-
κές δραστηριότητες, όπως κυνήγι γνώσεων, 
παρουσιάσεις σε σχολεία και ενημερωτι-
κές δραστηριότητες σε πανεπιστήμια, ενώ 
το Eurodesk συμμετείχε και στο Φεστιβάλ 
Erasmus, που διοργανώθηκε από τις 2 Υπη-
ρεσίες του Erasmus+, τον Οργανισμό Νε-
ολαίας και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Στο 
πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, παρου-
σιάστηκαν στο κοινό πολυάριθμες ευκαιρίες 
μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να μεταβεί 
στο εξωτερικό, να λάβει μέρος σε ένα διεθνές 
πρόγραμμα και να εξερευνήσει την Ευρώπη. 
Όλες οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται στη σε-
λίδα https://onek.org.cy/timetomove2019/

37



Ǉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «MΟVE - MOTIVATING 
 OTHERS THROUGH VOICES OF EXPERIENCE»
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Time to Move, τα Κέντρα Πληροφόρησης (ΚΕΠΛΗ) δι-
οργάνωσαν έναν Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Motivating Others 
through Voices of Experience», ο οποίος αποσκοπούσε να δώσει τη δυνατότητα 
στους νέους ηλικίας 15-30 χρόνων που ζουν στην Κύπρο, και γενικότερα στην Ευ-
ρώπη, να εκφράσουν και να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό φακό την 
καθημερινότητά 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.
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Ǉ   ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ
 ΠΥΛΉ ΝΈΟΛΑΙΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεο-
λαίας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες 
και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν νέους/
νέες που ζουν, σπουδάζουν και εργά-
ζονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν άρθρα, 
νέα, εκδηλώσεις που αφορούν τη νεο-
λαία και θέματα που καλύπτονται τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Η Πύλη Νεολαίας είναι διαθέσιμη σε 
29 γλώσσες και το Eurodesk Κύπρου εί-
ναι αρμόδιο για τη διαχείριση του περι-
εχομένου που αφορά την Κύπρο. Κατά 
τον επόμενο χρόνο προβλέπεται η ανα-
νέωση της πλατφόρμας με νέες θεματι-
κές και πιο ελκυστικό περιεχόμενο.

ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ 
Μ.Ο.V.E 2019
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ERASMUS+ 
INFO DAY 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
- ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - 
ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑ 

11/12/19
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Ǉ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 «ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΉΛΈΓΓΥΉΣ»
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει σε νέους, ηλικίας 18-30 
ετών, ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση ή εργασία, στη 
χώρα τους ή στο εξωτερικό, για περίοδο από 2 μέχρι 12 μήνες.
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-
ναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Προγράμματος. Όλες οι πλη-
ροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://
eusolidaritycorps.onek.org.cy/. 
Εντός του 2019 υποβλήθηκαν συνολικά 19 αιτήσεις, από τις οποίες 
οι 16 αφορούσαν Σχέδια Εθελοντισμού (Volunteering Project), η 1 
αφορούσε Σχέδιο Αλληλεγγύης (Solidarity Project) και οι 2 ετήσιες 
αιτήσεις στο πλαίσιο των Συνεργασιών Εθελοντισμού (Volunteering 
Partnership). 
Από το σύνολο των αιτήσεων εγκρίθηκαν οι 18, καθότι 1 Σχέδιο Εθελο-
ντισμού απορρίφθηκε στον πρωτοβάθμιο έλεγχο.
Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων των εγκεκριμένων σχεδίων για 
το 2019, ο αριθμός των ξένων συμμετεχόντων που θα φιλοξενηθούν 
στην Κύπρο αναμένεται να ανέλθει στους 165, ενώ γύρω στους 20 Κύ-
πριους νέους έχουν εμπλακεί σε σχέδια εθελοντισμού που υλοποιού-
νται στο εξωτερικό. 
Στους αιτητές για το 2019 περιλαμβάνονταν μια άτυπη ομάδα νέων, 
μη κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανώσεις νεο-
λαίας, από διάφορες περιοχές της Κύπρου. 
Επίσης, το 2019 ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώ-
σεων ανήλθε στις 24, με 4 νέες οργανώσεις να λαμβάνουν το Σήμα 
Ποιότητας (Quality Label) του Σώματος (αντίστοιχο της διαπίστευσης 
του Erasmus+), και 3 ακόμα να υποβάλλουν αίτηση για να το λάβουν. 
Το Σήμα Ποιότητας αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιονδήποτε φο-
ρέα επιθυμεί να εμπλακεί στο Πρόγραμμα και δίνει πρόσβαση στην 
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πλατφόρμα του Σώματος όπου είναι εγγεγραμμένοι 
οι ενδιαφερόμενοι νέοι. Παρ’ όλα αυτά δεν οδηγεί αυ-
τόματα σε επιχορήγηση. Σημειώνεται ότι φορείς που 
κατέχουν διαπίστευση στο πλαίσιο του Erasmus+ 
μπορούν αυτόματα να συμμετέχουν σε σχέδια εθελο-
ντισμού του Σώματος.
Στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 
(TEC) του Σώματος, η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε, 
εντός του 2019, 7 εκπαιδεύσεις (On-arrival trainings, 
Mid-term evaluations και Training for organisations 
having been awarded recently the Quality Label). Τα 
δύο πρώτα είδη εκπαιδεύσεων αφορούσαν τους ξέ-
νους 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. Η 
Εκπαίδευση οργανώσεων που έλαβαν πρόσφατα το 
Σήμα Ποιότητας του Σώματος σκοπό είχε να στηρίξει 
τις νέες οργανώσεις, παρέχοντας επαρκή κατανόηση 
των βασικών αξιών και χαρακτηριστικών 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 διαχείριση των σχεδίων 
τους, ούτως ώστε να υλοποιήσουν επιτυχημένα και 
ποιοτικά σχέδια.
Σε όλες τις εκδηλώσεις του Erasmus+ συμμετείχε και 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, παρέχοντας πλη-
ροφορίες για τις ευκαιρίες που προσφέρει. Αποκορύ-
φωμα των εκδηλώσεων για το Σώμα ήταν η επίσημη 
τελετή έναρξής του, που πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή του κυρίου Χρήστου 
Στυλιανίδη, Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων.
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ERASMUS+ 
INFO DAY 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
- ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - 
ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑ 
11/12/19

43



44



Ǉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΈΣ ΔΙΚΤΥΩΣΉΣ 
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές 
Υπηρεσίες που διαχειρίζονται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγ-
γύης (ΕΣΑ) ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι 
στόχοι και οι προτεραιότητες του εν λόγω Προγράμματος, 
με στόχο τόσο την ποιοτική εφαρμογή του αλλά και την ενί-
σχυση του αντίκτυπού του στην ευρύτερη κοινωνία. 
Κατά το 2019, συμμετείχαν 30 άτομα σε τέτοιου είδους δρα-
στηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπη-
ρεσία που χειρίζεται το Πρόγραμμα ΕΣΑ, διοργάνωσε στην 
Κύπρο τη δραστηριότητα Solidarity Within: Looking back - 
Dreaming Forward, στην οποία συμμετείχαν ΜΚΟ από την 
Κύπρο, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις ευκαιρίες που 
παρέχει το ΕΣΑ αλλά και την ενθάρρυνσή τους για μελλοντι-
κή εμπλοκή στο Πρόγραμμα.

ROBOTEX 2019
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επιχειρηματικότητα
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Ǉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ 
 ΤΉΣ ΝΈΑΝΙΚΉΣ ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Το 2019 συνεχίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω Προ-
γράμματος, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2017. 
Αποστολή του εν λόγω Προγράμματος είναι η υποστή-
ριξη άνεργων νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που θέλουν 
να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και παράλ-
ληλα η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας 
στην Κύπρο.

Κατά το 2019 υλοποιήθηκε 1 κύκλος σεμιναρίων του εν 
λόγω Προγράμματος στη Λάρνακα για απόφοιτους τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κάθε κύκλος σεμιναρίου έχει 
διάρκεια 28 συνολικά ώρες, δηλαδή τέσσερις μέρες, και 
παρακολουθώντας το οι συμμετέχοντες γνωρίζουν με-
ταξύ άλλων όλα τα στάδια που χρειάζονται για να δη-
μιουργηθεί μια επιχείρηση ή δομή αυτοαπασχόλησης, 
ενημερώνονται για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης, 
αποκτούν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη δημι-
ουργία επιχειρηματικού πλάνου, τη διοίκηση / διαχείρι-
ση έργου, αποκτούν δεξιότητες τεχνικών πωλήσεων και 
επικοινωνίας, ενημερώνονται για τη διαδικασία πώλησης 
μιας εταιρείας και τις μεθόδους διεύρυνσής της. Με την 
ολοκλήρωση της παρακολούθησης του τετραήμερου 
σεμιναρίου οι νέοι έλαβαν υποστήριξη στα πρώτα επι-
χειρηματικά τους βήματα από έμπειρους επιχειρηματίες 
μέντορες διάρκειας 6 μηνών. 

Μέσα από τον νέο αυτό υποστηρικτικό μηχανισμό παρέ-
χεται η ευκαιρία στους νέους με περιορισμένες γνώσεις 
και δίκτυα 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. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί 
από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

επιχειρηματικότητα
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2ο ΕΤΗΣΊΟ ΣΥΝΕΔΡΊΟ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΊ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ 
16/2/2019
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Ǉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΝΙΣΧΥΣΉΣ 
 ΤΉΣ ΝΈΑΝΙΚΉΣ ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νε-
ανικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρέχοντας τις 
σχετικές πληροφορίες καθώς και υποστήριξη των νέων, 
ηλικίας 20-40 ετών, για την υποβολή αιτήσεων. Το Πρό-
γραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώ-
θηση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδότησης και 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης, για τη δημιουργία 
νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε, τον Δεκέμβριο του 
2019, την αξιολόγηση των αιτήσεων της 2ης Πρόσκλησης.

Ǉ 2nd ENTREPRENEURSHIP    
AND START-UP CONFERENCE ΜΈ ΤΙΤΛΟ 
“FROM A BUSINESS IDEA TO   
A SUCCESSFUL START-UP BUSINESS” 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το 
Europe Direct Larnaka διοργάνωσαν στις 16 Φεβρουαρίου 
2019 στη Λάρνακα το δεύτερο συνέδριο επιχειρηματικό-
τητας και νεοφυών επιχειρήσεων. Ομιλητής του συνεδρί-
ου ήταν ο κ. Enon Landenberg, ο οποίος ταξίδεψε ειδι-
κά στην Κύπρο για το συνέδριο αυτό και ο οποίος είναι 
εμπνευστής και ιδρυτής της παγκοσμίου φήμης εταιρείας 
Bosco. Ο κ. Landenberg διηγήθηκε το επιτυχημένο ταξί-
δι του ως επιχειρηματίας. Ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις 
μέχρι το πολυπόθητο στάδιο της επιτυχίας. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν πέραν των 90 νέων, οι οποίοι είχαν την ευ-
καιρία να μάθουν καλές πρακτικές, να εμπνευστούν και να 
πάρουν ιδέες για το πώς ένας νέος επιχειρηματίας μπορεί 
να επιτύχει. Κατά το δεύτερο μέρος του συνεδρίου πραγ-
ματοποιήθηκε εργαστήρι για μάρκετινγκ για νέους επιχει-
ρηματίες με εισηγητή τον κ. Μιχάλη Μαϊμάρη, ιδρυτή του 
Knowledge Training & Consulting. 
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πληροφόρηση
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Ǉ ΚΈΝΤΡΑ ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉΣ ΝΈΩΝ (ΚΈΠΛΉ): 
Σκοπός των ΚΕΠΛΗ είναι να παρέχουν στους νέους γενική πληροφόρηση 
για θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν, 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. Πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτιση, 

ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά., 
4. Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώ-

πη για τους νέους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του 
δικτύου Eurodesk Κύπρου.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων αποτελούν επί της ουσίας τη φυσική πα-
ρουσία του ΟΝΕΚ σε όλες τις επαρχίες Κύπρου: Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρ-
νακα, Πάφο, στην Αμμόχωστο στον Δήμο Σωτήρας καθώς και στην ορεινή 
περιοχή του Αγρού. 
Όλα τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα και τους κανόνες της Ευ-
ρωπαϊκής 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 77 77 27 57. 
Το 2019 τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν και συμμετείχαν σε 155 εκδηλώσεις 
/ δραστηριότητες εντός και εκτός των ΚΕΠΛΗ, όπως είναι εργαστήρια ανά-
πτυξης δεξιοτήτων, διαλέξεις και συζητήσεις για θέματα εκπαίδευσης και 
σπουδών, εργαστήρια ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος και συμμετείχαν σε 
φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, σχολικές ημερίδες και παρουσιάσεις που 
διοργάνωσαν τρίτοι φορείς. Κύριες θεματικές των διαφόρων δράσεων των ΚΕ-
ΠΛΗ είναι η Εργασία, η Κινητικότητα, η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Επιχειρημα-
τικότητα, η Εκπαίδευση, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στους χώρους των Κέ-
ντρων Πληροφόρησης Νέων και σε αυτές στις οποίες συμμετείχαν τα ΚΕΠΛΗ 
παρευρέθηκαν 2.500 άτομα. 
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Ǉ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΣΧΟΛΈΣ 
 ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ ΜΑΘΉΤΩΝ
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου διοργάνωσαν 
με ιδιαίτερη επιτυχία τις Καλοκαιρινές Σχολές 
Ενδυνάμωσης Μαθητών Γυμνασίου και Λυκεί-
ου, οι οποίες έχουν καταστεί πλέον ετήσιος 
θεσμός για τον ΟΝΕΚ. Οι Σχολές είχαν διάρ-
κεια δύο εβδομάδων, με εξαίρεση αυτήν της 
Πάφου που είχε διάρκεια μίας βδομάδας, και 
υλοποιήθηκαν στους χώρους των Κέντρων 
Πληροφόρησης. Σε αυτές συμμετείχαν 80 
συνολικά μαθητές, οι οποίοι αποκόμισαν 
νέες εμπειρίες και γνώσεις, ανέπτυξαν νέες 
διαπροσωπικές σχέσεις και είχαν την ευκαι-
ρία να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά 
αντικείμενα. Κατά τις Καλοκαιρινές Σχολές 
Ενδυνάμωσης πραγματοποιήθηκαν εργαστή-
ρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις και 
άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις που αποσκο-
πούσαν στην προσωπική και τη συναισθημα-
τική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και στην 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε να γίνουν 
πιο αποδοτικοί τόσο ως μαθητές αλλά και ως 
ενεργοί πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.
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συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
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Ǉ ΥΠΉΡΈΣΙΑ ΚΑΘΟΔΉΓΉΣΉΣ ΚΑΡΙΈΡΑΣ (ΥΚΚ)
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 22 
Οκτωβρίου 2019 στα Κεντρικά Γραφεία του στη Λευκωσία, ο Οργανι-
σμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) παρουσίασε την Υπηρεσία Καθοδήγη-
σης Καριέρας, η οποία απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, νέους που 
αναζητούν εργασία, καθώς και νέους επαγγελματίες.
Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας προσφέρεται δωρεάν στα Κέντρα 
Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας σε όλες τις επαρχίες 
και βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες δράσης, οι οποίοι καλύπτουν όλο 
το φάσμα αναγκών των νέων, από την εκπαίδευση μέχρι και την επαγ-
γελματική ανέλιξή τους.
1) Έξατομικευμένες Συναντήσεις με Συμβούλους Καθοδήγησης 

Καριέρας
 Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας παρέχει εξατομικευμένη συμ-

βουλευτική καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού από 
τους έμπειρους και καταρτισμένους συμβούλους του Οργανισμού 
Νεολαίας, τους οποίους οι νέοι μπορούν να συναντήσουν στα Κέ-
ντρα Πληροφόρησης Νέων.

2) Τεστ Σταδιοδρομίας
 Στο πλαίσιο της εν λόγω Υπηρεσίας, διενεργούνται τεστ σταδιοδρο-

μίας με σκοπό τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των ικανοτή-
των του κάθε νέου για την πιο ορθή επιλογή ακαδημαϊκής και επαγ-
γελματικής κατεύθυνσης.

3) Έργαστήρια Ανάπτυξης Έπαγγελματικών Δεξιοτήτων
 Ένας τρίτος πυλώνας της υπό αναφορά Υπηρεσίας είναι η διοργά-

νωση εργαστηρίων 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 βιο-
γραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά, 
καλές πρακτικές αναζήτησης εργασίας κ.ά.), και αφετέρου η καλλι-
έργεια δεξιοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως ηγετική ικανό-
τητα και λήψη αποφάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παρουσί-
αση και επικοινωνία κ.ά.) που βοηθούν τους νέους να επιτύχουν ως 
επαγγελματίες.
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4) Career Academies
 Μια άλλη καινοτομία που προσφέρει η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας είναι η 

διοργάνωση των Career Academies, μέσω των οποίων δίνεται η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν με εντατικούς ρυθμούς ενημερωτικές δια-
λέξεις και να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια από κορυφαίους στο είδος 
τους εισηγητές, εκπαιδευτές και επιχειρηματίες για θέματα σχετικά με την εξεύ-
ρεση εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα του Οργανισμού Νεολαίας www.onek.org.cy και στον παγκύπριο τηλεφωνι-
κό αριθμό 77 77 27 57 (δωρεάν κλήση).
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες προσφέρονταν ήδη από τον ΟΝΕΚ αλλά το 
2019 εντάχθηκαν κάτω από τον ενιαίο τίτλο της «Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας». 
Συνολικά κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 1.780 εξατομικευμένες συναντήσεις 
των Συμβούλων του ΟΝΕΚ με νέους για θέματα σχετικά με εκπαίδευση, σπουδές, 
συνέντευξη εργασίας, ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος κ.ά.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΡΊΕΡΑΣ 
22/10/2019
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Ǉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ
Τηλεφωνική Γραμμή 1410 & Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου:
Στη γραμμή 1410 μπορούν να καλούν οι νέοι που αναζητούν υπεύθυνες απαντή-
σεις για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, αλλά και για πιο σύνθετα 
θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα σεξουαλικότητας, διατροφικές διαταρα-
χές κ.ά. Οι Σύμβουλοι της γραμμής 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 και διέπεται από τις ίδιες αρχές και 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 δέχτηκαν περισσότερες από 1500 κλήσεις. Οι καλούντες 
ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ενώ ηλικιακά το μεγαλύτερο μέρος των κλή-
σεων προήλθε από έφηβους και νέους (ηλικίες 15-35 ετών). Η Γραμμή 1410 φαίνε-
ται να καθιερώνεται στη συνείδηση του μαθητικού πληθυσμού ως ένας χώρος από 
όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να εκφράσουν τους προβληματι-
σμούς και τις ανησυχίες τους. Τα κυριότερα θέματα των μαθητών που κάλεσαν τη 
Γραμμή 1410 αφορούσαν δυσκολίες στις σχέσεις, το άγχος, την ψυχική νόσο, την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα. 
Ως θέμα εστίασης ή προβληματισμού εντοπίζεται, όπως και σε προηγούμενες 
χρονιές, η Συμβουλευτική Γονέων (απορίες και προβληματισμοί αναφορικά με τις 
εξαρτήσεις στους εφήβους, διαχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών).

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΡΊΕΡΑΣ 

22/10/2019
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Ǉ ΣΥΜΒΟΥΛΈΥΤΙΚΈΣ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ «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, ερω-
τικές 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 
306 άτομα, με το ποσοστό γυναικών να φτάνει το 78,1%. Κατά τη δι-
άρκεια του 2019 διεξήχθησαν 1812 συναντήσεις έναντι 1171 που δι-
εξήχθησαν το 2018. Αναλυτικά έγιναν με αναλογία: 86,9% Ατομικές, 
6,2% Ζεύγους και 3,6% Οικογενειακή Συνάντηση (με τη συμμετοχή 
γονιών και παιδιών). Αναφορικά με την έκβαση των περιστατικών, κα-
ταμετρήθηκαν 86 διακοπές της συνεργασίας (ποσοστό 28,1%), 120 
περιστατικά ολοκλήρωσαν τη διαδικασία (ποσοστό 39,2) και 125 ήταν 
σε εξέλιξη με αναμενόμενη ολοκλήρωση μέσα στο 2020 (ποσοστό 
27,8%). Η διαχείριση του Άγχους και των Αρνητικών Συναισθημάτων 
ήταν το κυριότερο αίτημα αφού αναφέρθηκε από 126 περιστατικά. Ως 
δεύτερο σε συχνότητα αίτημα παρουσιάζεται η διαχείριση άλλων αρ-
νητικών συναισθημάτων όπως θλίψη/απογοήτευση το οποίο αναφέρ-
θηκε από 109 περιστατικά. Τρίτα σε συχνότητα αιτήματα, τα οποία 
προβάλλονται από 79 αντίστοιχα περιστατικά είναι η Συμβουλευτική 
Γονιών και τα Προβλήματα Σχέσεων (ερωτικών, συντροφικών). Συνοψί-
ζοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αφορούν δημογραφικά στοι-
χεία φαίνεται ότι 56,2% των ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες από το Σύ-
μπλεγμα Λεμεσού - Πάφου και το υπόλοιπο 43,8% από το σύμπλεγμα 
Λευκωσίας – Λάρνακας. Ποσοστό 22,3% ήταν έφηβοι 15 έως 18 ετών 
και 50,6% ήταν νεαροί ενήλικες 19 έως 35 ετών. Τα άτομα που δεν 
βρίσκονταν σε κάποια σταθερή σχέση κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας αποτελούσαν το 48,4%. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35,2% ολοκλήρωσαν κάποια 
σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών και 
41,5% των συμβουλευομένων εργάζεται με καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης ενώ «άνεργος» δηλώνει το 16%. 
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Ǉ «ΜΙΚΡΉ ΑΡΚΤΟΣ»
Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής 
Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» είναι η 
ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της προσωπικό-
τητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, 
η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυ-
τοεκτίμησης 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 συμμε-
τέχουν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
και να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικα-
νότητες και δεξιότητες, να εντοπίσουν και να 
διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητήσουν 
τους προβληματισμούς τους και να αναζητή-
σουν λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.
Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται 
σε νέους ηλικίας 16 έως 35 ετών οι οποίοι επι-
θυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε 
οργανωμένα σύνολα και ομάδες.
Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποι-
ήθηκαν 27 ομάδες ψυχοεκπαίδευσης στις 
οποίες συμμετείχαν συνολικά 320 άτομα. 
Αναφορικά με τα αποσπασματικά βιωματι-
κά εργαστήρια υλοποιήθηκαν συνολικά 101, 
στα οποία συμμετείχαν περισσότερα από 
2800 άτομα. Η Μικρή Άρκτος συμμετείχε 
επίσης σε δράσεις ενημέρωσης που διορ-
γάνωσε ο ΟΝΕΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στο ΤΕΠΑΚ κ.λπ.
Η πλειοψηφία των δράσεων έγινε σε χώρους 
του Οργανισμού Νεολαίας, όμως ένας πολύ 
σημαντικός αριθμός διεξήχθη σε Κέντρα Νε-
ότητας και σε σχολεία.
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Ǉ «THE STEAMERS»
Ο Οργανισμός Νεολαίας, αντιλαμβανόμενος την προστιθέμενη αξία του συνδυα-
σμού STEM και Arts, συνέχισε να επενδύει στο καινοτόμο πρόγραμμα με την ονομα-
σία «The STEAMers». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των 
δεξιοτήτων των νέων μας μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις που χρωματίζονται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τη φιλοσοφία STEAM.

Το 2019 προσφέρθηκαν διάφορα θεματικά εργαστήρια σε απογευματινό χρόνο για 
παιδιά και νέους ηλικίας 6-36 ετών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Τα εργαστή-
ρια που προσφέρθηκαν ήταν μουσικής, τέχνης, γραφικών τεχνών και δημιουργικής 
γραφής καθώς και φωτογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσφορά εργα-
στηρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού ως μέσα καλλιέργειας 
της αλγοριθμικής και της κριτικής σκέψης, αφού η εκπαιδευτική ρομποτική είναι εξ 
ορισμού μια δραστηριότητα STEAM.

Το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του ανάμεσα στους νέους αφού οι αριθμοί 
των συμμετεχόντων αυξάνονται σταθερά. Ο Οργανισμός Νεολαίας μέσω του προ-
γράμματος αυτού φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των νέων μας συμ-
βάλλοντας ταυτόχρονα στην προσωπική τους ανάπτυξη και ευεξία. Διά της συμμε-
τοχής των νέων στα διάφορα εργαστήρια ενισχύεται η αντίληψη, η δημιουργικότητα 
και άλλες χρήσιμες δεξιότητες των νέων που μπορούν να τους βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία και ανέλιξη.

Κατά την περίοδο 2019-2020 (ακαδημαϊκό έτος) μέσω του προγράμματος διεξή-
χθησαν τα εξής εργαστήρια:

Πολύκεντρο Αριθμός Αριθμός
  εργαστηρίων συμμετεχόντων
Λευκωσίας  51 309
Λεμεσού  8 40
Πάφου  56 349

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «The SΤΕΑΜers» πραγματοποιήθηκε στις 
4-7 Ιουλίου 2019 στις Πλάτρες, η 4η Καλοκαιρινή Σχολή Ηγεσίας και Δημιουργικό-
τητας για νέους ηλικίας 18-30 ετών. Στόχος της Σχολής ήταν να εμπνεύσει και να 
εκπαιδεύσει 25 νέους ηλικίας 17-30 στα θέματα της αειφορίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, παρέχοντάς τους δημιουργικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες καθώς 
και εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις σπουδές τους και στη 
μελλοντική τους σταδιοδρομία.
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Ǉ YOUTH MAKERSPACE LARNAKA 
Το Youth Makerspace Larnaka είναι ένα καινοτόμο για τα κυπρια-
κά δεδομένα πρόγραμμα και είναι ο μοναδικός στο είδος του χώ-
ρος στην Κύπρο. Άρχισε τη λειτουργία του στις 10 Μαρτίου 2018 
και για τη δημιουργία του ο ΟΝΕΚ βασίστηκε στα συμπεράσματα 
των Makerspaces, τα οποία αναπτύσσονται από πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ή κοινότητες στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό παρέ-
χει πρόσβαση στους νέους σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και υλοποί-
ηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. 
Το Youth Makerspace Larnaka στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμέ-
νο κτήριο το οποίο παραχωρεί δωρεάν ο Δήμος Λάρνακας στον 
Οργανισμό 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 μορ-
φές τεχνολογίας παρακολουθώντας ένα εκ των πολλών εξειδικευ-
μένων εργαστηρίων που διοργανώνει ο ΟΝΕΚ, να εμπλακούν και 
να αναπτύξουν δημιουργικές κατασκευαστικές διαδικασίες και 
μεθόδους, να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και 
να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση 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 
ηλικίας 6-35 χρόνων καθώς και σε οργανωμένα σύνολα νέων, τά-
ξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. 
Επίσης, ο χώρος αυτός λειτουργεί και ως Κέντρο Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης των Νέων του αντίστοιχου Προγράμματος του ΟΝΕΚ.
Μέσα στον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του, το Youth Makerspace 
απέκτησε 483 μέλη και πραγματοποίησε πάμπολλες εκπαιδευτι-
κές δράσεις και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, 31 συνολικά δημόσια ή 
ιδιωτικά σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημο-
τική, Μέση Γενική και Τεχνική) επισκέφθηκαν το πρόγραμμα και 
πραγματοποίησαν είτε γνωριμία με τον εξοπλισμό που παρέχει 
είτε συμμετείχαν σε εργαστήρια. Επιπλέον, 17 οργανωμένα σύνο-
λα, όπως για παράδειγμα ΜΚΟ νεολαίας, ναυτοπρόσκοποι, ομάδες 
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νέων, επισκέφθηκαν το πρόγραμμα και χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό για κάποιο 
project τους, ενώ παράλληλα φοιτητές από ιδιωτικά και κρατικά πανεπιστήμια καθώς 
και από κολέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επισκέφθηκαν οργανωμένα τον χώρο και 
αξιοποίησαν τον εξοπλισμό. 
Το Youth Makerspace διοργάνωσε επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 συνολικά 
36 εργαστήρια τα οποία ήταν ανοικτά στο ευρύ κοινό και στα οποία η συμμετοχή 
ήταν δωρεάν για όλους. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν κυρίως στον εξοπλισμό που 
διαθέτει ο χώρος αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με νέες μορφές τεχνολογίας. 
Επίσης, ο χώρος παραχωρήθηκε 33 συνολικά φορές για χρήση από ΜΚΟ νεολαίας, πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους οργανωμένους φορείς που ασχολούνται με νέους 
ή με θέματα νεολαίας, έτσι ώστε να υλοποιήσουν κάποια δράση ή εργαστήρι τους. 
Επιπλέον, ο Οργανισμός Νεολαίας διοργανώνει κάθε μήνα εργαστήρια και εκπαιδεύσεις 
στο Youth Makerspace σχετικά με την τεχνολογία, την εκμάθηση χρήσης του εξοπλι-
σμού και άλλα συναφή θέματα. Έχουν πραγματοποιήσει εργαστήρια και διαλέξεις γνω-
στοί στο είδος τους ακαδημαϊκοί και άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει επιδιώξει και 
αναπτύξει επίσης συνέργειες και συνεργασίες με διάφορους φορείς με στόχο την περαι-
τέρω ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής 
Κύπρου και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, κ. Χειμώνας, έχει δωρίσει στο Makerspace 8 φορητούς υπολογιστές τελευ-
ταίας τεχνολογίας, γεγονός το οποίο σηματοδότησε την αρχή μιας δυναμικής συνεργα-
σίας μεταξύ του Ψηφιακού Πρωταθλητή και του Makerpace με στόχο την ανάπτυξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 
Ταυτόχρονα, ο ΟΝΕΚ προχώρησε στην ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού από ακα-
δημαϊκό με εξειδίκευση στα παιδαγωγικά και στην τεχνολογία, το οποίο βασίζεται 
στα αναλυτικά προγράμματα και το επίπεδο κάθε τάξης του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. Το υλικό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε μορφή εργαστηρίων από το 
προσωπικό του Youth Makerspace και απευθύνεται στους μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εργαστήρια μπορούν να ενταχθούν στην 
εφαρμογή της διδακτέας ύλης κάθε τάξης. 
Τον Ιούλιο 2018 ο ΟΝΕΚ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε στο Youth Makerspace τις εργασίες του Θε-
ρινού Εργαστηρίου που διοργανώνει ετησίως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων για φοιτητές 
Αρχιτεκτονικής. Οι εργασίες διήρκεσαν 15 μέρες και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνα-
τότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, που αρχίζει 
από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού 

67



και αναπαράστασης, τη διαχείριση υλικών 
και ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση της 
τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέ-
χθηκε. Εν ολίγοις, το εργαστήρι αυτό αποτε-
λεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι είναι το 
Makerspace και τι προσφέρει τους νέους μας. 
Οι νέοι αρχιτέκτονες είχαν να αντιμετωπίσουν 
ένα πρόβλημα (δημιουργία μιας εξωτερι-
κής κατασκευής στον χώρο του Makerspace 
τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι νέοι που θα 
επισκέπτονται τον χώρο) και για την εξεύρε-
ση λύσης έκαναν συζητήσεις υπό τη μορφή 
«ιδεοθύελλας», κατέληξαν στην επικρατέ-
στερη ιδέα, τη σχεδίασαν ηλεκτρονικά στους 
υπολογιστές του Makerpace, την προγραμ-
μάτισαν και την «είδαν» εικονικά στον χώρο 
όπου θα τοποθετείτο μέσω του virtual reality, 
σχεδίασαν και εκτύπωσαν τη μακέτα στον 
εκτυπωτή 3D printer και ακολούθως την κα-
τασκεύασαν στο εργαστήρι ξυλουργικής που 
διαθέτει το Makerspace. Η τελική κατασκευή 
βρίσκεται πλέον μόνιμα στον χώρο και χρησι-
μοποιείται από άλλους νέους που επισκέπτο-
νται το Μakerspace. 
Επίσης, διοργανώθηκαν 6 εκπαιδευτικά ερ-
γαστήρια για εκμάθηση των τεχνολογιών 
και του εξοπλισμού που διατίθενται στον 
χώρο και φιλοξενήθηκαν 12 εκδηλώσεις / 
εργαστήρια που διοργάνωσαν τρίτοι φορείς 
στον χώρο του Μakerspace, στις οποίες 
συμμετείχαν 505 άτομα. Τέλος, το Maker-
space Larnaka συμμετείχε σε 10 εκπαιδευ-
τικές εκθέσεις, εκθέσεις και διαγωνισμούς 
τεχνολογίας STEM και άλλες δράσεις, με 
στόχο την ενημέρωση του κοινού για το 
νέο αυτό πρόγραμμα και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει στους νέους. 
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Ǉ MOBILE MAKERSPACE
Η επιτυχής πορεία του προγράμματος Youth Makerspace Larnaka από το 2018 
και έπειτα, ώθησε τον Οργανισμό Νεολαίας στη δημιουργία 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, δί-
νοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που διαμένουν σε 
γεωγραφικά απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές και οι οποίοι δεν μπο-
ρούν 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 ερ-
γαστήρια 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 της κινητής μονάδας ο ΟΝΕΚ στοχεύει να δι-
αδώσει σε ακόμη μεγαλύτερο 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 περαιτέρω με αυτές.
Κατά το 2019 η κινητή μονάδα Mobile Makerspace πραγματοποίησε κάποιες 
πιλοτικές δράσεις, όπως είναι συμμετοχή σε ενημερωτικές δράσεις του ΟΝΕΚ 
στο ΤΕΠΑΚ και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετοχή στην εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, παρουσία 
στο Φεστιβάλ Νέων Up to You(th) του ΟΝΕΚ στη Λευκωσία, και άλλα. 

BE ACTIVE 2019 28/9/2019
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άλλες παροχές
προς τους νέους 
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Ǉ ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΑΡΤΑ ΝΈΩΝ
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εκδίδεται σε νέους 
από 13 μέχρι 30 χρόνων και παρέχει στους 
κατόχους της διάφορα προνόμια, όπως εκ-
πτώσεις σε ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες, 
συμμετοχές και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο 
(130 προνόμια), όσο και σε άλλες 40 χώρες της 
Ευρώπης (100.000 προνόμια). 
Επιπρόσθετα ο ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει μαζι-
κά και δωρεάν τη Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία 
είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων, για τους φοιτητές αξιολογημένων και πι-
στοποιημένων προγράμματα σπουδών στην Κύ-
προ και Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.
Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Άμυνας εκδίδουμε δωρεάν την Κάρ-
τα για όλους τους νεοσύλλεκτους στα ΚΕΝ.
Τον Δεκέμβριο 2019 αποφασίστηκε η προώ-
θηση και έκδοση «συνδεδεμένων καρτών» (co-
branded cards) σε συνεργασία με το City Unity 
College και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένε-
ται η ανάπτυξη συνεργασιών και με άλλα ιδρύμα-
τα και φορείς, υιοθετώντας καλές πρακτικές που 
λειτούργησαν αποτελεσματικά στην Ευρώπη.
Κατά το 2019 εκδόθηκαν συνολικά 10.525 Ευ-
ρωπαϊκές Κάρτες, όπως φαίνεται στον ακόλου-
θο πίνακα:
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Έίδος Κάρτας Αριθμός Έυρωπαϊκών 
Καρτών

Eυρωπαϊκή Κάρτα Νέων (διάρκειας ενός 
έτους) ίντερνετ  / εκδηλώσεις / ατομικές 
αιτήσεις / ΚΟΚΕΝ κ.λπ.

2.300

Φοιτητική Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (μαζικές) 
για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 / 
ΤΕΠΑΚ, Παν. Κύπρου Info day

4.400

Φοιτητική Κάρτα Νέων για Κύπριους στο 
εξωτερικό για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-
2020

700

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για Νεοσύλλεκτους 
Στρατιώτες 2.825

Co-branded Φοιτητικές Κάρτες (νέες 
συνεργασίες City Unity & Παν. Κύπρου) 300

ΣΥΝΟΛΟ 10.525

Τέλος, στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφελημάτων προς 
τους κατόχους, ο Οργανισμός προχώρησε στην παραχώρηση χρήσι-
μων 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.  Κατά το 2019, λειτούργησε η νέα 
ιστοσελίδα της Κάρτας www.europeanyouthcard.onek.org.cy και η 
αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στους κατόχους της 
Κάρτας και τους συνεργάτες μας.
Ετοιμάστηκε και προβάλλεται ενημερωτικό βίντεο για την Κάρτα και πα-
ράλληλα συμμετείχαμε σε αριθμό εκδηλώσεων, info-days πανεπιστημί-
ων και φεστιβάλ όπου εκδίδονταν επί τόπου Κάρτες για τους νέους.
Ακόμη, κατά το 2019 ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε στις ερ-
γασίες της 34ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 
στη Σλοβενία (Λουμπλιάνα). Φέτος ο ΟΝΕΚ κέρδισε το βραβείο 
αριστείας της EYCA σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνί-
ας (PR and Communications).
Επίσης η ομάδα μας συμμετείχε σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ευρώπη.
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Ǉ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ 
 & ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΝΈΚ
Χώρος Φεστιβάλ - Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει Συμφωνία 
με τον Δήμο Λευκωσίας για την παραχώρηση 
του χώρου στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου 
σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων. Στον 
χώρο έχουμε εγκαταστήσει την αναγκαία 
υποδομή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, 
ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώνονται 
φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες 
πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου. 
Η παραχώρηση του χώρου γίνεται από τον Δήμο 
Λευκωσίας με προτεραιότητα στα οργανωμένα 
σύνολα και τις άτυπες ομάδες νέων, σε σχέση 
με άλλους φορείς. 

ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ
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Ǉ ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΝΈΚ
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 νεολαίας, 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 Συμβούλια 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 2019 ο εξοπλισμός παραχωρήθηκε σε 15 
οργανωμένα σύνολα νέων.

Ǉ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΝΈΩΝ UP TO YOU(TH)
Για πέμπτη 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 28 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακροπόλεως, και 
σε αυτό νέοι δημιουργοί και οργανώσεις νεολαίας 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 της 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.
Συνολικά, πέρα από 75 οργανώσεις και 25 οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
φιλοξενήθηκαν και παρουσίασαν το έργο τους, ενώ πάνω από 4.000 άτομα 
επισκέφθηκαν το Φεστιβάλ. 
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UP TO YOU(TH) 
ΦΕΣΤΊΒΑΛ ΝΕΩΝ 2019 
28/9/2019

75



Ǉ  3η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΣΧΟΛΉ ΉΓΈΣΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΉΤΑΣ  - 
 YOUTH LEADERSHIP ACADEMY
Νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, ηλικίας 18-30 με διαφορετικά 
ακαδημαϊκά υπόβαθρα, αλλά με κοινή έγνοια την κλιματική κρίση που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης, συμμετείχαν στις εργασίες της 4ης Σχολής 
Ηγεσίας και Δημιουργικότητας που πραγματοποιήθηκε στις Πλάτρες, 
στις 4-7 Ιουλίου 2019.
Η Σχολή υλοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια εκπαιδευτών από το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη 
Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, τη ΜΚΟ ΑΚΤΗ, την πλατφόρμα Tellalis και το Ενεργειακό 
Γραφείο Κύπρου. 
Οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους έθεσαν τους 
εξής 3 στόχους: 1) την ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας γύρω 
από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα2030 των 
Ηνωμένων Εθνών 2) τη δημιουργία ηγετών ανάμεσα στη νεολαία μας, 

4Η ΣΧΟΛΗ ΗΓΕΣΊΑΣ 
ΚΑΊ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΚΟΤΗΤΑΣ 
4-8/7/2019
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οι οποίοι θα επηρεάσουν τις κοινότητές τους στην προσπάθεια 
όλων για επίτευξη των στόχων και 3) την εκμάθηση συγκεκριμένων 
εργαλείων και μεθοδολογιών που θα υποστηρίξουν την προσπάθειά 
τους για μετατροπή των ιδεών τους σε πράξη. 
Το πρόγραμμα ακολούθησε τη μεθοδολογία design sprint με σκοπό 
να ενθαρρύνει τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν να μπουν 
στη διαδικασία να σκεφτούν διαφορετικά και δημιουργικά. Με 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να 
ενισχύσουν τις ηγετικές τους ικανότητες τους για να καταστούν στη 
συνέχεια φορείς αλλαγής. 
Ιδιαίτερη στιγμή ήταν το συναπάντημα με άλλους 40 νέους από όλο 
τον κόσμο, που βρέθηκαν στην Κύπρο στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής 
Σχολής Καινοτομίας του προγράμματος Climate KIC, με την ονομασία 
Journey. Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν κοντά νέοι και 
νέες διαφορετικών εθνικοτήτων για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων 
και περιγραφή πρακτικών λύσεων γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ορεινής Κύπρου και ιδιαίτερα των Πλατρών. 
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