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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.

Όραμα

Να εδραιωθούμε ως ο Οργανισμός που θέτει 

τους νέους στο επίκεντρο, τους εμπνέει και τους 

ενδυναμώνει για να επιδιώξουν τα όνειρα και τις 

φιλοδοξίες τους. 

Αποστολή 

Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προφέ-

ρουμε τη δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο 

των δυνατοτήτων τους μέσα από σύγχρονες πο-

λιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές 

υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο. 



συμβολή 
στη διαμόρφωση 

πολιτικών 
     για τη νεολαία
Πρώτιστος σκοπός του ONEK είναι η δημιουρ-
γική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών για 
τη νεολαία, εστιασμένων στις σύγχρονες προ-
κλήσεις και με τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό 
αντίκτυπο στους νέους. Η πολιτεία μπορεί να 
προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στα προ-
βλήματα των νέων μόνο όταν γνωρίζει καλά 
τις πραγματικές τους ανάγκες. Ο ONEK, έχο-
ντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το κράτος 
προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των 
νέων, διεξάγει εξειδικευμένες μελέτες και 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διαβούλευση 
με τους νέους, χρησιμοποιώντας πολλαπλά 
εργαλεία, όπως η ενεργοποίηση των Συμβου-
λευτικών του Σωμάτων, η Εθνική Ομάδα Διαρ-
θρωμένου Διαλόγου, οι ανοιχτές συζητήσεις 
και δημόσιες διαβουλεύσεις. 
Ως εκ τούτου, κατά το 2018, υλοποιήθηκαν τα 
πιο κάτω:

Γνώσεις και Δεξιότητες 
με χαρακτήρα - Το σχολείο 
που θέλουμε

έρευνες
Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που ενισχύουν το έργο του Οργανισμού Νε-

ολαίας Κύπρου στο θέμα χάραξης πολιτικών και παράλληλα σχεδιασμού νέων 

προγραμμάτων είναι ο τομέας των ερευνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντι-

κά θέματα και τις ανάγκες που προβληματίζουν σήμερα τη νεολαία μας, ο ΟΝΕΚ 

επέλεξε για το 2017 και το 2018 να ασχοληθεί με τις εξής βασικές θεματικές: (α) 

Project Based Learning, (β) Positive Youth Development, (γ) Skills Gap. 

Τα πορίσματα των πιο πάνω ερευνών μαζί με τις εισηγήσεις των νέων που προ-

έκυψαν από την 3η Εθνική Σύνοδο Νέων αποτέλεσαν τη βάση για την πρόταση 

πολιτικής που υπέβαλε ο ΟΝΕΚ στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με τίτλο 

«Γνώσεις και Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε». 

Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάσθηκαν μαζί με την πρόταση του ΟΝΕΚ 

σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 στη Λεβέντειο 

Πινακοθήκη. Ο ΟΝΕΚ, μέσα από την παρουσίαση, ανέδειξε τις προσδοκίες των 

νέων για το σχολείο, τη διαδικασία μάθησης και τους προσανατολισμούς τους 

για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. Η εκδήλωση στόχευε μέσα από τις 

τεκμηριωμένες έρευνες που παρουσιάστηκαν και τον διαδραστικό διάλογο να 

εμβολιάσει τις δημόσιες πολιτικές με την οπτική γωνία της νέας γενιάς.



3η εθνική σύνοδος νέων 
Η Σύνοδος έχει καθιερωθεί ως ο πλέον συμμετοχικός θεσμός διαβούλευσης των νέων με την 

πολιτεία και τελεί πάντα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχο έχει να θέσει τους 

νέους στο επίκεντρο, αφού βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία είναι η συμμετο-

χή των ίδιων των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Η 3η Εθνική Σύνοδος Νέων, με τίτλο «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρί-

ες», ασχολήθηκε με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αναφορικά με τη μετάβασή 

τους στην αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα που 

τους προβληματίζει σήμερα. 

Οι νέοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις προς την 

κυβέρνηση, στις ακόλουθες θεματικές: 

•  Γνώσεις - Αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε (βασικά μαθήματα του εκπαιδευτικού συστή-

ματος και σύγχρονες θεματικές που πρέπει να συμπεριλάβει), 

•  Δεξιότητες - Πώς χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, 

επικοινωνία, συνεργασία), 

•  Χαρακτήρας - Πώς συμπεριφερόμαστε ως μέλη τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας (ήθος, 

ηγεσία, προσφορά), 

•  Μάθηση (Meta-Learning) - Πώς συνειδητοποιούμε τι μαθαίνουμε και πώς καλλιερ-

γούμε την πεποίθηση ότι μέσα από σκληρή δουλειά μπορούμε να αναπτύξουμε τις 

ικανότητές μας.

300 λοιπόν νέοι από όλη την Κύπρο κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με τη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης θα επηρεάσουν τις κοινω-

νικές και οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας και θα δημιουργήσουν παράλλη-

λα ευκαιρίες για ανάπτυξη, οι νέοι εντοπίζουν την κύρια καινοτόμα αλλαγή που 

πρέπει να επέλθει, που δεν είναι άλλη από τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί 

αναμφισβήτητα τον κύριο θεσμό που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπι-

κότητας των νέων και συνακόλουθα στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία 

ως ενεργοί πολίτες. Η προσαρμογή στις ανάγκες του 21ου αιώνα σημαίνει την 

επανεξέταση και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των διαστάσεων που πρέπει 

να περιλαμβάνει η εκπαίδευση: τη Γνώση, τις Δεξιότητες, τον Χαρακτήρα και τη 

(Μετα)Μάθηση. 



Στον τομέα επομένως των γνώσεων οι νέοι εισηγούνται κυρίως την επανεξέταση της σημα-

ντικότητας και σχετικότητας του τι διδάσκεται σήμερα στα σχολεία και την εισαγωγή νέων σύγ-

χρονων μαθημάτων, με στόχο να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της 

πράξης. Προτείνεται λοιπόν ο επαναπροσδιορισμός της διδακτέας ύλης (τόσο των γνωστικών 

αντικειμένων όσο και των διδακτικών περιόδων) σύμφωνα με τις ανάγκες του μέλλοντος. Κατ’ 

επέκταση, οι νέοι ζητούν την πιο άμεση επαφή και κατανόηση της διδακτέας ύλης μέσω έξυ-

πνων εφαρμογών που είναι πιο φιλικές προς αυτούς. Θεωρούν επίσης απαραίτητη τη βελτίωση 

των υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σχολείο, ούτως ώστε να δίνεται καθο-

δήγηση που να ενθαρρύνει τους νέους να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και τις γνώσεις 

τους γύρω από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Όσον αφορά τις δεξιότητες, προτείνεται ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με 

επιπλέον στοιχεία που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και την ανάπτυξη 

εγκάρσιων δεξιοτήτων (όπως η δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργασία και επικοινω-

νία), κυρίως μέσω της μη τυπικής μάθησης και συνεργειών με άλλους φορείς που συνδρά-

μουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Προτείνεται επίσης να δίνονται κίνητρα στους μαθητές για να 

συμμετέχουν σε μια γκάμα από εξωσχολικές δραστηριότητες και προγράμματα, συμπεριλαμ-

βανομένων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέσα από τα όσα συζητήθηκαν, αναδεικνύεται 

πως η καλλιέργεια της δεξιότητας της συμμετοχής χρειάζεται να προωθηθεί με καινοτόμους 

τρόπους τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής μονάδας και πως η ένταξη της τεχνολογίας στα 

σχολεία και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν επιτακτικές ανάγκες για την αντι-

μετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Στον τομέα του χαρακτήρα, προτείνονται μια σειρά από μέτρα που προάγουν 

την καλλιέργεια ενός ολοκληρωμένου χαρακτήρα μέσα από το σχολείο, δίνο-

ντας έμφαση και στην ανάλογη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, ξεπροβάλλουν έντονα η ανάγκη για καλλιέργεια συναισθηματικής νο-

ημοσύνης και ενός χαρακτήρα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Προτείνεται να γίνεται η καλλιέργεια του χαρακτήρα που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες αυτού του αιώνα μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω της ολιστικής εκ-

παίδευσης. Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη κέντρων για νέους (Youth Centres) 

που να προάγουν τον χαρακτήρα των νέων μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, όσον αφορά τη μάθηση, οι νέοι ζητούν την υιοθέτηση του βιωματικού τρό-

που μάθησης, μιας προσέγγισης που δημιουργεί ένα δραστήριο, διαδραστικό 

και ενδιαφέρον μάθημα για τους μαθητές. Οι νέοι υποστηρίζουν πως μέσω της 

ανάληψης ευθυνών και πρωτοβουλιών από νωρίς, μπορούν να πάρουν μαθή-

ματα ζωής καθώς προετοιμάζονται ουσιαστικά για το μέλλον. Επιπλέον, η ένταξη 

εναλλακτικών τρόπων μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι εκ των ων ουκ 

άνευ, προσφέροντας μια γκάμα από μαθησιακές μεθόδους που διευρύνουν τις 

ικανότητες των νέων. Οι εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, σε συνδυασμό με την 

εξατομικευμένη μάθηση και τη μόνιμη παροχή στήριξης σε άτομα με αναπηρίες 

και μαθησιακές δυσκολίες, αποτελούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

που προάγουν τα ταλέντα του κάθε νέου. Παράλληλα, οι νέοι δίνουν βαρύτητα 

στον εκσυγχρονισμό της αξιολόγησης των μαθητών και στην εισαγωγή του ανα-

στοχασμού στο σχολικό πλαίσιο, μέσω του οποίου μπορούν να επεξεργαστούν 

τις εμπειρίες που είχαν και να ανακαλύψουν αυτά που αποκόμισαν και με ποιο 

τρόπο μαθαίνουν καλύτερα. Τέλος, από το πεδίο της μάθησης, δεν θα μπορούσε 

να λείπει η αναβάθμιση του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με σκοπό τη 

συνολική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Όλες οι πιο πάνω εισηγήσεις αναγνωρίζουν τις δυστοκίες του παρόντος εκπαι-

δευτικού συστήματος και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των νέων του παρόντος 

και του μέλλοντος. Αξιοποιώντας τες για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος και τη δημιουργία πολιτικών, είναι εφικτή η δημιουργία ενός συνό-

λου νέων που είναι ικανοί και έχουν όλα τα εφόδια για προσωπική, κοινωνική 

και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η Έκθεση με τα πορίσματα και όλες τις εισηγήσεις των νέων βρίσκονται στη σελί-

δα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.



εθνική στρατηγική 
για τη νεολαία
Κατά το 2018 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του Α’ Σχεδίου Δρά-

σης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) της Κύπρου, το 

οποίο αποτελεί την αφετηρία για την εφαρμογή της Στρατηγικής 

στην πράξη. 

Για την ανάπτυξη του Σχεδίου συνεργάστηκαν από κοινού πάνω από 

20 δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν στη Διυπηρεσιακή Ομάδα 

Εργασίας για τη Νεολαία, καταγράφοντας σε ένα ενιαίο έγγραφο τα 

μέτρα που υλοποιούνται ήδη ή προγραμματίζονται άμεσα, προκει-

μένου να επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας ανά θεματική Ενό-

τητα της ΕΣΝ (οι οποίοι 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 εργα-

λείων του Μηχανισμού Παρακολούθησης της ΕΣΝ.

Το Σχέδιο παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με 

τις δράσεις που υλοποιούν τις στρατηγικές προτεραιότητες ανά μέ-

τρο, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τον αρμόδιο φορέα υλοποί-

ησης καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς, τον προσδιορισμό των 

πηγών χρηματοδότησης και την ενδεικτική κατανομή του προϋπολο-

γισμού. Συνακόλουθα, για να μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο και με 

ποιο τρόπο έχουν επιτευχθεί οι στρατηγικοί στόχοι, έχουν τεθεί από 

την κάθε υπηρεσία, σε αρκετά μέτρα, δείκτες απόδοσης. 

Τα υπό αναφορά μέτρα δεν εξαντλούν το σύνολο των πιθανών 

δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στην ΕΣΝ. H στρατηγική θα 

εξελίσσεται και θα προσαρμόζεται ετησίως στη βάση ανάπτυξης 

διατομεακής συνεργασίας, η οποία έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

καθώς οι τομείς ενδιαφέροντος των νέων άπτονται των αρμοδιοτή-

των πολλών κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής της, μέσω της αξιολόγησης και παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων και μέσω του διαλόγου με τους νέους, θα προκύ-

πτουν νέα στοιχεία αναπροσαρμογής των εν λόγων μέτρων αλλά και 

νέα μέτρα προς υλοποίηση. 

Η εν λόγω Στρατηγική ακολουθεί έναν όχι τόσο παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού, αφού βα-

σίζεται στη λογική της συμμετοχικής ανάπτυξης και του μοντέλου συνδιαμόρφωσης, τόσο 

με τις κρατικές υπηρεσίες όσο και με τους ίδιους τους νέους. Επομένως, ο διάλογος με 

τους νέους ο οποίος έθεσε τον θεμέλιο λίθο της Στρατηγικής, συνεχίσθηκε κατά το 2018 

μέσα από τις τοπικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο 

σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας, τα Δημοτικά και Κοινοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας και μέλη οργανώσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Η συζήτηση 

αφορούσε τη συλλογή των απόψεων των νέων για τα μέτρα της Στρατηγικής, με σκοπό τη 

βελτίωσή τους αλλά και τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Δράσης με νέα. Τα πορίσματα του δι-

αλόγου, με τους 150 νέους που συμμετείχαν, θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης με τους 

υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία θα οδηγήσει στο επόμενο τριετές Σχέδιο και 

στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής στο βάθος της εξαετίας, με απώτερο σκοπό την από κοι-

νού πλέον θέσπιση στρατηγικών στόχων. 



  ευρωπαϊκές & 
διεθνείς σχέσεις 

& πολιτικές
συμμετοχή στις ομάδες 
εργασίας για τη νεολαία

Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας για τη 
Νεολαία που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες 
στο πλαίσιο έκαστης Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στα συνέδρια 
Νεολαίας και τις Συναντήσεις των Γενικών Διευ-
θυντών που διεξάγονται σε κάθε χώρα που προ-
εδρεύει. Κατά το 2018 ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στις 
Ομάδες Εργασίας Νεολαίας και στα συνέδρια που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Προεδρίας 
της Βουλγαρίας και της Προεδρίας της Αυστρίας. 
Τα πορίσματα και τα κείμενα των συναντήσεων 
των εν λόγω συναντήσεων από έκαστη Προεδρία 
κατέληξαν στο Συμβούλιο των Υπουργών για τελι-
κή έγκριση. Σημειώνεται παράλληλα ότι κατά το 
2018, στο πλαίσιο της Προεδρίας της Σλοβακίας 
έγινε η Γ’ αξιολόγηση/αναφορά του ανανεωμένου 
πλαισίου συνεργασίας για τη νεολαία 2010-2018 
(EU Youth Report). 

Διαρθρωμένος Διάλογος: Κατά το 2018 συνεχίστηκε η διαδικασία του Διαρθρωμέ-

νου Διαλόγου με βάση και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας 

Επιτροπής για τον Διαρθρωμένο Διάλογο (European Steering Committee for Structure 

Dialogue) στην οποία συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, η Προεδρία και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η όλη διαδικασία εμπλέκει όλα τα κράτη μέλη τα οποία δι-

αθέτουν και την Εθνική Ομάδα για τον Διαρθρωμένο Διάλογο. Στην Κύπρο η Εθνική 

Ομάδα του Διαρθρωμένου Διαλόγου συντονίζεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 

και συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύ-

πρου και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής πραγ-

ματοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 διαβουλεύσεις σε πόλεις και χωριά, έγιναν εκδηλώ-

σεις για την περαιτέρω προώθηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου και έγιναν παράλληλα 

συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Ομάδας του Διαρθρωμένου Διαλόγου για 

τον σχεδιασμό δράσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Διαβουλεύσεων. 

Η διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου λειτούργησε κατά το 2018 με βάση και τις 

προτεραιότητες του Τρίο Προεδρίας και περαιτέρω συζητήσεις έγιναν στις Ευρωπαϊκές 

Συνόδους Νεολαίας στα πλαίσια των Προεδριών της Βουλγαρίας και της Αυστρίας που 

είχαν και αντίστοιχα την Προεδρία ανά εξάμηνο.



youth wiki
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού, κάτω από τον στόχο του Ανανεωμένου Πλαισίου για την Ευρω-

παϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας για καλύτερη γνώση και κα-

τανόηση των πολιτικών για τη νεολαία, έχει δημιουργήσει το δίκτυο Youth 

Wiki. Σκοπός του είναι η συλλογή δεδομένων αναφορικά με τις εν λόγω 

πολιτικές των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε συγκεκριμένη 

πλατφόρμα που στόχο έχει να βελτιώσει την πρόσβαση στην πληροφόρη-

ση, τη δημοσιότητα, την αξιοποίηση και ανανέωση των πολιτικών αυτών και 

ταυτόχρονα των αποτελεσμάτων τους. 

Συμμετέχοντας στο Δίκτυο ο ONEK, κατά το 2018, με τη στενή συνεργασία 

της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας για τη Νεολαία συμπλήρωσε (ως και 

οι συμβατικές του υποχρεώσεις με την ΕΕ) το περιεχόμενο των κεφαλαίων 

Υγεία και Ευεξία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Δημιουργικότητα και Πολιτι-

σμός και Νέοι και Κόσμος, και ανανέωσε τις πληροφορίες για τα κεφάλαια: 

Εθνική Πολιτική για τη Νεολαία, Εθελοντικές Δραστηριότητες, Συμμετοχή, 

Κοινωνική Ενσωμάτωση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα. 

Το 2018 η ΕΕ ανέλυσε το περιεχόμενο του Κεφαλαίου Εθελοντισμός και 

ανακοίνωσε την πρώτη συγκριτική αναφορά για τον εν λόγω τομέα την 

οποία μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα του Youth Wiki.

συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διευθύνουσα 
επιτροπή για τη νεολαία 
του συμβουλίου της ευρώπης (CDEJ)
O ΟΝΕΚ συμμετέχει, δύο φορές σε ετήσια βάση, στις συναντήσεις της Ευρω-

παϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης καθώς επίσης και στις συναντήσεις του Προεδρείου της Επιτροπής στο 

οποίο είναι μέλος ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΝΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό 

συζητούνται πολιτικές και άλλα θέματα που αφορούν τις χώρες μέλη της 

CDEJ και εφαρμόζονται στην πορεία οι ανάλογες στρατηγικές.

Οι εργασίες της Επιτροπής για το 2018 εστίασαν στην ετοιμασία προσχεδί-

ου Σύστασης για στήριξη των νέων προσφύγων κατά τη μετάβασή τους στην 

ενήλικη ζωή.

ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης για την πολιτική για τη 
νεολαία (european knowledge centre on youth 
policy - EKCYP) του συμβουλίου της ευρώπης 
Ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στις εργασίες των εθνικών ανταποκριτών του Κέντρου με σκοπό την 

παρακολούθηση της σύστασης και εφαρμογής εθνικών πολιτικών για τη νεολαία. 

H δουλειά του Κέντρου φέτος επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση των πολιτικών για τη νε-

ολαία και πώς αξιοποιείται η έρευνα για τον σκοπό αυτό. 

ηνωμένα έθνη
Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει σε ετήσια βάση 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. Με βάση τα πιο πάνω ο Οργανισμός Νεολαίας και 

εκπρόσωποι νεολαίας συμμετείχαν και το 2018 σε συνέδρια / φόρουμ νεολαίας των ΗΕ 

και συγκεκριμένα: α) Στο UN Winter Youth Assembly που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 

Φεβρουαρίου και στο οποίο συμμετείχαν δύο νέοι από οργανώσεις νεολαίας, β) Στο 7ο 

Φόρουμ Νεολαίας της ECOSOC που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2018 με τη 

συμμετοχή του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, γ) Σε συνάντηση / φόρουμ 

υψηλού επιπέδου με θέμα τον Διάλογο Νεολαίας στις 30 Μαΐου με τον Πρόεδρο του Ορ-

γανισμού Νεολαίας και ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

κοινοπολιτεία
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ καλύπτει σε ετήσια βάση την οικονομική συνει-

σφορά του για το Πρόγραμμα της Κοινοπολιτείας για τη Νεολαία και παράλληλα λαμβά-

νει υπόψη τα σχετικά προγράμματα που υπάρχουν και αφορούν τους νέους. Σημειώνεται 

παράλληλα ότι ενισχύει τη συμμετοχή των νέων για συμμετοχή στο Φόρουμ Νεολαίας 

της Κοινοπολιτείας με οικονομική και άλλη στήριξη. 

Κατά το 2018 ο ΟΝΕΚ συμμετείχε σε δύο δραστηριότητες της Κοινοπολιτείας που αφο-

ρούσαν τους νέους με σκοπό τη διαμόρφωση οδικού χάρτη για την ολιστική ανάπτυξη και 

προώθηση του τομέα εργασίας για τη νεολαία στην Κύπρο. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν: 

1.  Eργαστήριο του Commonwealth Higher Education Youth Work Consortium που πραγ-

ματοποιήθηκε μεταξύ 25-27 Ιουνίου 2018.

2.  3rd Commonwealth Conference on Youth Work που πραγματοποιήθηκε από τις 06 

μέχρι τις 08 Νοεμβρίου 2018.



προγράμματα 
και υπηρεσίες 

ευκαιρίες χρηματοδότησης

μνημόνια συνεργασίας
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

συνεργασιών με άλλους Φορείς, Οργανισμούς και Πανεπι-

στημιακά Ιδρύματα στην Κύπρο, με σκοπό την ανάπτυξη των 

μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφε-

λος της κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας, προχώρησε κατά 

το 2018 στην υπογραφή νέων Μνημονίων Συνεργασίας με: 

α) τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας 

στην Οικογένεια, β) το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, γ) το 

Cyprus International Institute of Management, δ) το Cyprus 

Integrity Forum.

δημοτικά & κοινοτικά 
συμβούλια νεολαίας
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ) 

αποτελούν θεσμό που υπηρετεί τη συνεχή και ουσιαστική 

σύνδεση και τον διάλογο της νεολαίας με τις Δημοτικές και 

τις Κοινοτικές Αρχές. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού δίνεται η 

δυνατότητα στους νέους και στις οργανώσεις τους να έχουν 

ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν και στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του Δήμου ή της Κοινό-

τητάς τους. Ο ρόλος του ΟΝΕΚ έχει χαρακτήρα οικονομικής, 

τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης προς τα Δημοτικά και 

τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. 

Κατά το 2018 ιδρύθηκαν δύο νέα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαί-

ας, των κατεχόμενων κοινοτήτων Βατυλής και Πεντάγυιας. 

Ο ΟΝΕΚ συνέχισε τη στήριξη των Δημοτικών και Κοινοτι-

κών Συμβουλίων Νεολαίας τόσο σε συμβουλευτικό επί-

πεδο αναφορικά με τον ρόλο τους, συμμετέχοντας ενεργά 

στις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις των σωμάτων, 

αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» 

επιχορηγώντας τη δράση τους. Το 2018 αιτήθηκαν 32 ΔΚΣΝ 

από τα οποία επιχορηγήθηκαν 8, με το συνολικό ποσό των 

14.664,00€.



πρωτοβουλίες νέων
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί δρα-

στηριότητες που υλοποιούνται από νέους και οργανω-

μένα σύνολα νέων. Στόχος του είναι να συμβάλει στη 

δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού, 

παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνι-

κά δρώμενα της Κύπρου. 

Συγκεκριμένα το 2018 ίσχυσαν 3 περίοδοι υποβολής αιτή-

σεων που απευθύνονταν στις ακόλουθες ομάδες / κατη-

γορίες δικαιούχων:

1.  Άτυπη Ομάδα Νέων 

2.  Νέος/α μέχρι 35 χρόνων 

3.   Οργανώσεις Νεολαίας με αποδεδειγμένη παγκύπρια 

δράση 

4.  Οργανώσεις Νεολαίας χωρίς παγκύπρια δράση

5.  Κέντρα Νεότητας

6.  Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας 

Κατά τη διάρκεια του 2018, στο Πρόγραμμα υποβλήθηκαν 

750 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό πέραν των €2.000,00. Από 

αυτές εγκρίθηκαν οι 490 για ποσό ύψους €1.408.000.

Το τελικό επιχορηγούμενο ποσό ανήρθε στο €1.160.000. Οι 

δράσεις που επιχορηγήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 

πολιτιστικές δραστηριότητες (θεατρικές, μουσικοχορευτι-

κές παραστάσεις, συναυλίες, ατομικές εκθέσεις, φεστιβάλ 

νεολαίας κ.ά.), εκπαιδευτικές εκδρομές, συνέδρια, σεμι-

νάρια 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 στη-

ρίζονται και οι Απόδημοι Κύπριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ) για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για τη γνω-

ριμία τους με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. 

φοιτητές σε δράση
Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων, το οποίο υλο-

ποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας μέσα από δύο πυλώνες: 

(α)  την παραχώρηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την ενίσχυση της 

έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας και συγκεκριμένα σε θέματα που 

σχετίζονται σε θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και,

(β)  την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με σκοπό την πα-

ροχή επιχορηγήσεων σε φοιτητές και ομάδες φοιτητών για την υλοποίηση επιχειρη-

ματικών ιδεών, την ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας καθώς και πρωτοβουλιών που 

συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και της επιχειρηματικής 

κουλτούρας στους φοιτητές.

Το 2018, το συνολικό ποσό για την παραχώρηση υποτροφιών που εγκρίθηκε και αφορά 49 

αιτήσεις ανέρχεται στις €128.465. Το συνολικό ποσό για ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρη-

ματικότητας και καινοτομίας που εγκρίθηκε και αφορά 12 αιτήσεις ανέρχεται στις €50.470. 



ευρωπαϊκό πρόγραμμα erasmus+ νεολαία 
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 2018 επετεύχθη πλήρης αξιοποίηση των 

κονδυλίων που διατέθηκαν στον ΟΝΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ Νεολαία. 

Εντός του 2018, υποβλήθηκαν συνολικά 241 αιτήσεις, από τις οποίες, με 

βάση το διαθέσιμο κονδύλι της ΕΕ, εγκρίθηκαν οι 76. Από το σύνολο των 

εγκεκριμένων σχεδίων, τα 60 αφορούσαν σχέδια κινητικότητας στον τομέα 

της νεολαίας, τα 6 σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων και τα 10 συναντήσεις 

στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου. 

Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα σχέδια Κινητικότητας για το 2018, ο αριθ-

μός των νέων συμμετεχόντων ανέρχεται στους 1.664 και ο αριθμός των 

ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) 

στους 469.

Στους δικαιούχους για το 2018, περιλαμβάνονται μη κυβερνητικές / μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεολαίας, 

άτυπες ομάδες νέων, πανεπιστήμια, ινστιτούτα ερευνών, ιδιωτικοί οργα-

νισμοί κ.ά. 

Για τους 2 πρώτους κύκλους υποβολής αιτήσεων του 2018, έλαβαν επι-

χορήγηση 13 Σχέδια Εθελοντισμού, στο πλαίσιο των οποίων εγκρίθηκαν, 

για να υλοποιήσουν την εθελοντική τους υπηρεσία στην Κύπρο, 92 ξένοι 

εθελοντές.

Παρόλο που τα Σχέδια Εθελοντισμού μεταφέρθηκαν από τον τρίτο κύκλο 

υποβολής αιτήσεων του 2018 στο νέο Πρόγραμμα της ΕΕ, το «Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης», κάποια από αυτά εξακολουθούν να υλοποιούνται. Ως 

εκ τούτου στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης των Σχεδί-

ων Εθελοντισμού του Erasmus+ (VP-TEC), η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε, 

εντός του 2018, 13 εκπαιδεύσεις (On-arrival trainings, Mid-term evaluations 

και Annual VP event). Τα δύο πρώτα είδη εκπαιδεύσεων αφορούσαν τους ξέ-

νους εθελοντές που υλοποιούν την εθελοντική τους υπηρεσία στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία

http://www.erasmusplus.cy


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 μάθη-

ση, αλλά και στην αξιολόγηση των εμπειριών των εθελοντών. Η Ετήσια Εκδήλωση Σχεδίων 

Εθελοντισμού αφορούσε Κύπριους πρώην εθελοντές, καθώς και νέους και νέες που ενδι-

αφέρονται να συμμετάσχουν σε σχέδια εθελοντισμού και είχε στόχο να δώσει την ευκαιρία 

στους πρώην εθελοντές να αξιολογήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν από 

τη συμμετοχή τους στα εν λόγω σχέδια, αλλά και να τους φέρει κοντά στους ενδιαφερόμε-

νους νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τους μεταδώσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 

τους, σε μια προσπάθεια προώθησης της δράσης αυτής.

Κατά το 2018, η Υπηρεσία διοργάνωσε ή 

συμμετείχε σε πολλές ενημερωτικές εκδη-

λώσεις. Κορυφαία εκδήλωση της χρονιάς, 

ήταν το «Erasmus Festival - Από το Παρελ-

θόν στο Μέλλον» που διοργανώθηκε από 

κοινού με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Το 

φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 

Φανερωμένης στη Λευκωσία και επιχείρη-

σε να ταξιδέψει τους παρευρισκόμενους 

από το παρελθόν στο μέλλον, μέσα από την 

πολιτιστική μας κληρονομιά. Το φεστιβάλ 

περιλάμβανε μεγάλη ποικιλία δραστηριο-

τήτων, από ενημερωτικά περίπτερα, μέχρι 

παραδοσιακούς χορούς, εργαστήρια χαρα-

κτικής και ζωγραφικής, μέχρι διεξαγωγή 

επιμορφωτικών παιγνιδιών και διαγωνι-

σμών. Η Υπηρεσία συμμετείχε με ενημερω-

τικό περίπτερο και στο μεγάλο φεστιβάλ του 

ΟΝΕΚ «Up To You(th)» το οποίο και συγκέ-

ντρωσε μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων. 

Η συνεχής παρουσία της Υπηρεσίας σε όλα 

τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

αλλά και ΜΜΕ, ήταν ολόχρονη, προσφέρο-

ντας άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση 

με φιλικό προς τους νέους τρόπο. Τέλος, 

όπως κάθε χρόνο, η Υπηρεσία συνεργάστη-

κε με άλλες υπηρεσίες και φορείς, όπως το 

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, την Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 

ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια για τη 

διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και 

ενημερωτικών διαλέξεων, όπως εκπαιδευ-

τικών εκθέσεων και εκθέσεων καριέρας, 

εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης και 

την εκδήλωση διάδοσης καλών πρακτικών 

του Erasmus+. 



μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας και άτυπη ομάδα νέων, από διάφο-

ρες περιοχές της Κύπρου. 

Με την έναρξη του εν λόγω Προγράμματος, τα Σχέδια Εθελοντισμού (πρώην Ευρωπαϊκή 

Εθελοντική Υπηρεσία), εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Σώματος.

Τα έξοδα διαμονής, διακίνησης και διατροφής του εθελοντή, καθώς και το μεγαλύτε-

ρο μέρος του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων καλύπτονται από το Πρόγραμμα, ενώ 

δίνεται ένα μηνιαίο επίδομα για βασικά προσωπικά του έξοδα. Επιπλέον, ο εθελοντής 

εγγράφεται σε ειδικό σχέδιο ασφάλισης, ενώ λαμβάνει και μαθήματα της γλώσσας που 

χρησιμοποιείται στην Οργάνωση.

Επίσης, το 2018 ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώσεων ανήλθε στις 

20, ενώ μία ακόμα οργάνωση εκδήλωσε ενδιαφέρον για απόκτηση του Σήματος Ποιό-

τητας (Quality Label) του Σώματος (αντίστοιχο της διαπίστευσης του Erasmus+), το οποίο 

αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιονδήποτε φορέα επιθυμεί να εμπλακεί στο Πρόγραμ-

μα. Σημειώνεται ότι φορείς που κατέχουν διαπίστευση στο πλαίσιο του Erasmus+, μπο-

ρούν αυτόματα να συμμετέχουν σε σχέδια εθελοντισμού του Σώματος.

ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης» 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι το νέο Πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα υλοποιείται μέχρι το 

2020. 

Το Σώμα προσφέρει σε νέους ηλικία 18-30 ετών, υπηκόους 

ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 κα-

ταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η πρόληψη 

φυσικών καταστροφών, η παροχή βοήθειας σε κέντρα όπου 

φιλοξενούνται αιτητές ασύλου και η αντιμετώπιση διάφορων 

κοινωνικών προβλημάτων.

Ο ΟNEK έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία στην Κύπρο, η οποία 

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Προγράμματος. Όλες οι 

πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

http://eusolidaritycorps.onek.org.cy/. 

Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων του εν λόγω Προγράμ-

ματος ήταν στις 16 Οκτωβρίου 2018 και ήταν ο μοναδικός για 

το 2018. Σε αυτόν υποβλήθηκαν 14 αιτήσεις, από τις οποίες οι 

11 αφορούσαν Σχέδια Εθελοντισμού (Volunteering Project), η 

1 αφορούσε Σχέδιο Αλληλεγγύης (Solidarity Project) και οι 2 

Συνεργασίες Εθελοντισμού (Volunteering Partnership). 

Από το σύνολο των αιτήσεων εγκρίθηκαν οι 11, καθότι 3 Σχέ-

δια Εθελοντισμού δεν προχώρησαν σε ποιοτικό έλεγχο, εφό-

σον βάσει των κανονισμών του Προγράμματος, όταν μια ορ-

γάνωση εγκρίνεται για Συνεργασία Εθελοντισμού, αυτόματα 

απαγορεύεται να εγκριθεί και Σχέδια Εθελοντισμού.

Σημειώνεται ότι όλα τα εγκεκριμένα σχέδια του συγκεκριμέ-

νου κύκλου υποβολής αιτήσεων μπορούν να ξεκινήσουν να 

υλοποιούνται από την 01/01/2019, ως εκ τούτου δεν υπήρχαν 

καθόλου συμμετέχοντες του Προγράμματος εντός του 2018. 

Στους αιτητές για το 2018 περιλαμβάνονταν μη κυβερνητικές / 

http://eusolidaritycorps.onek.org.cy/


δραστηριότητες διακρατικών συνεργασιών
Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών είναι εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες ή σεμινάρια που προωθούν τις προτεραιότητές και τους στόχους του Προ-

γράμματος Erasmus+. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τόσο οι Υπηρεσίες 

όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν συνεργασίες και ανταλλάσσουν 

καλές πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Προ-

γράμματος στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται σε 

άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας, ανήκουν δηλαδή σε κά-

ποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων και υλοποιούν δραστηριότητες (π.χ. σεμι-

νάρια, φόρουμ, εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.

Εντός του 2018 συμμετείχαν πέραν των 150 ατόμων σε εκπαιδευτικές δραστη-

ριότητες και σεμινάρια που έλαβαν χώρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως 

η Υπηρεσία που χειρίζεται το Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, διοργάνωσε στην 

Κύπρο 2 δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 91 άτομα από διάφο-

ρες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και χώρες της Μεσογείου: Το Ευρωμεσογειακό 

Φόρουμ Νεολαίας, με τίτλο “Sustainable Participation and Active Citizenship”, 

είχε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Μεσογείου, και την εκπαιδευτική δραστηριότητα “Using Social 

Entrepreneurship in Erasmus+” όπου οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τρόπους 

με τους οποίους το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

Επιπρόσθετα, εντός του 2018 υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία η Πρωτοβουλία 

LifeStories μέσα από την οποία θέλαμε να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσου-

με τους νέους και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα, αλλά και να συμβάλουμε 

στην ανάδειξη των αξίων του σεβασμού, της δημοκρατίας και της αποδοχής στη 

σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία. Η εκστρατεία έλαβε μέρος σε 10 δραστη-

ριότητες, οι οποίες εστιάζονταν σε ενδιαφέροντα της νεολαίας όπως μουσική, 

ποίηση, άσκηση σώματος και ενημερωτικά φεστιβάλ. Μέσα από αυτές τις δρά-

σεις δόθηκε η ευκαιρία να επιμορφωθεί το κοινό, αναπτύσσοντας γνώσεις και 

δεξιότητες για το πώς η ψηφιακή αφήγηση, η μουσική και η γυμναστική μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία κοινωνικής ένταξης, ενώ παράλληλα ευαι-

σθητοποιήθηκαν και προβληματίστηκαν οι νέοι για τα δικά τους πρότυπα και τη 

σημασία στη ζωή τους. Μέσα από τις δράσεις, τα εργαστήρια, τα φεστιβάλ, τις 

εκδηλώσεις και τα ΜΚΔ του LifeStories «αγγίξαμε» συνολικά 150.000 άτομα.

Δραστηριότητες Διακρατικών 
Συνεργασιών - Lifestories



πρόγραμμα ενδυνάμωσης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας
Το 2018 συνεχίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμ-

ματος, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2017. Αποστο-

λή του εν λόγω Προγράμματος είναι η υποστήριξη άνερ-

γων νέων 15 μέχρι 29 ετών που θέλουν να αναλάβουν 

επιχειρηματική πρωτοβουλία και παράλληλα η προώθη-

ση της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Κύπρο.

Κατά το 2018 υλοποιήθηκαν 4 κύκλοι σεμιναρίων του εν 

λόγω Προγράμματος στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και 

έγιναν διευθετήσεις για την υλοποίηση άλλων κύκλων 

στις υπόλοιπες πόλεις καθώς και στην ύπαιθρο. Πραγ-

ματοποιήθηκαν 2 σεμινάρια για απόφοιτους δευτερο-

βάθμιας και 2 σεμινάρια για απόφοιτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και συμμετείχαν 26 συνολικά νέοι. Ο κάθε 

κύκλος σεμιναρίου έχει διάρκεια 28 συνολικά ώρες, δη-

λαδή τέσσερις μέρες, και παρακολουθώντας το οι συμ-

μετέχοντες γνωρίζουν μεταξύ άλλων όλα τα στάδια που 

χρειάζονται για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση ή δομή 

αυτοαπασχόλησης, ενημερώνονται για τις διαδικασίες 

ίδρυσης επιχείρησης, αποκτούν τις δεξιότητες που χρει-

άζονται για τη δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, τη 

διοίκηση / διαχείριση έργου, αποκτούν δεξιότητες τεχνι-

κών πωλήσεων και επικοινωνίας, ενημερώνονται για τη 

διαδικασία πώλησης μιας εταιρείας και τις μεθόδους δι-

εύρυνσής της. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης 

του τετραήμερου σεμιναρίου οι νέοι έλαβαν υποστήριξη 

στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα από έμπειρους 

επιχειρηματίες μέντορες διάρκειας 6 μηνών. 

Μέσα από τον νέο αυτό υποστηρικτικό μηχανισμό θα παρέχεται η ευκαιρία στους νέους 

με περιορισμένες γνώσεις και δίκτυα να ανακαλύψουν τις επιχειρηματικές τους δυ-

νατότητες, να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας για τους ίδιους, αλλά και για άλλους συνομήλικούς τους. 

Ταυτόχρονα, ο ΟΝΕΚ προχώρησε στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας για 

το νέο αυτό Πρόγραμμα, www.youthentrepreneurshipcy.eu, στην οποία οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, τις ημερομηνίες και τις επαρχίες 

υλοποίησης του κάθε κύκλου σεμιναρίων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δύναται να 

συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

επιχειρηματικότητα 

http://www.youthentrepreneurshipcy.eu


“youth guarantee to ACTIVate and empowerYOUTH 
in Cyprus: an integrated communications 
campaign” (project acronym: “active youth”)
Το Πρόγραμμα αυτό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου άρχισε να υλοποιείται το 2017 

και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Στόχος του ήταν να ενημερώσει και να 

«ενεργοποιήσει» τους νέους (κυρίως τους NEETs – Νot in Εducation, Εmployment or 

Τraining) για τα σχέδια απασχόλησης που υπάρχουν διαθέσιμα προς αξιοποίηση, να τους 

οδηγήσει για εγγραφή στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και να τους βοηθήσει επί της 

ουσίας στην αναζήτησή τους για απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση μέσα από τα Σχέ-

δια που εμπίπτουν στη Σύσταση «Εγγύηση για τη Νεολαία» της ΕΕ. Απώτερος στόχος του 

προγράμματος ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και η εκπαίδευση τόσο των 

νέων όσο και άλλων φορέων που εμπλέκονται με τη νεολαία μέσα από τη συμμετοχή 

τους σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια.

Η Σύσταση «Εγγύηση για τη νεολαία» θεσπίστηκε από την ΕΕ με σκοπό όλοι οι νέοι κάτω 

των 25 ετών να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή 

άσκηση εντός περιόδου 4 μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή ολοκληρώ-

νουν την επίσημη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν 2 μεγάλες έρευνες γνώμης και 

10 ομάδες εστίασης για ανίχνευση της παρούσας κατάστασης και του επιπέδου γνώσης 

των νέων για το Youth Guarantee. Παράλληλα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια μεγάλη 

εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ ενώ επιλέγηκαν νέοι ως πρεσβευτές του Youth Guarantee οι 

οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία μέσω των διαφημιστικών σποτ που προβλή-

θηκαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές, κ.λπ. Ταυτόχρονα, 

υλοποιήθηκαν τέσσερα παγκύπρια εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία απευθύνονταν σε 

τρεις διαφορετικές ομάδες στόχο: συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, νέους 

φοιτητές, εργαζόμενους με τη νεολαία και κρατικούς υπαλλήλους. Επίσης, στο πλαίσιο 

του προγράμματος δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα, www.youthguarantee.org.cy, στην οποία 

παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και επίσης συγκεντρώνονται ευ-

καιρίες για κατάρτιση, εκπαίδευση και απασχόληση στην Κύπρο. 

Εταίροι του ΟΝΕΚ για την υλοποίηση του Active Youth ήταν το Τμήμα Εργασίας - Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και ο Κυ-

πριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνι-

κών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα - Youth Guarantee to activate 
and Empower youth in Cyprus

http://www.youthguarantee.org.cy


πρόγραμμα ενίσχυσης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Νε-

ανικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρέχοντας πλη-

ροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και υποστήριξη των 

νέων, ηλικίας 20-40 ετών, για την υποβολή αιτήσεων. 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη 

και προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματο-

δότησης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης, για 

τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων.

Η 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων έληξε στις 2 

Απριλίου 2018. 

Για σκοπούς αξιολόγησης των αιτήσεων η Επιτροπή Αξι-

ολόγησης ξεκίνησε τις συναντήσεις τον Ιούνιο του 2018.

πληροφόρηση

Καλοκαιρινές 
Σχολές 

Ενδυνάμωσης 
Μαθητών- 

Εργαστήρι με 
τίτλο «Από τον 

κύκλο στο κενό»

κέντρα πληροφόρησης νέων (ΚΕΠΛΗ): 
Βασικός σκοπός των Κέντρων είναι να παρέχουν στους νέους γενική πληροφόρηση για 

θέματα που τους ενδιαφέρουν, καθοδηγώντας τους προς την πλήρη ένταξή τους στην 

κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα.

 Παρέχουν ουσιαστικά one stop-shop υπηρεσίες στους νέους:

1.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση 

καριέρας, ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη νέων στα θέματα επιχειρηματικότητας κ.ά., 

2. Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων, 

3.  Πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτιση, ευρωπαϊκά 

προγράμματα κ.ά.,

4.  Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για τους νέ-

ους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του δικτύου Eurodesk Κύπρου.

Υπάρχουν Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό. 

Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι κατά το 2018 ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας εγκαινίασε το νέο Κέντρο Πληροφόρησης 

Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου, επεκτείνοντας έτσι τη φυσική παρουσία του Οργανισμού 

Νεολαίας και καλύπτοντας πλέον γεωγραφικά όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. 

Όλα τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Υπη-

ρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA). Με τα ΚΕΠΛΗ μπορεί κά-

ποιος 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 2018 τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν 38 εκδηλώσεις στους χώρους τους σε όλες τις 

επαρχίες της Κύπρου και συμμετείχαν σε φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, σχολικές 

ημερίδες και παρουσιάσεις, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στις 24 με κύριες θεματικές 

Εργασία, Κινητικότητα, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση, Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Στις εκδηλώσεις που διορ-

γανώθηκαν στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων και σε αυτές που συμμε-

τείχαν τα ΚΕΠΛΗ παρευρέθηκαν πέραν των 4000 ατόμων. 



EURODESK Κύπρου
Σκοπός του Eurodesk είναι να πληροφορεί τους νέους 

και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία σχετι-

κά με ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες, προσφέρο-

ντας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς 

πληροφορίες για θέματα όπως εργασία, σπουδές, κινη-

τικότητα, εθελοντισμός, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, 

μη τυπική μάθηση κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθυνθούν στο eurodeskcy@eurodesk.eu, στην 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας μέσω της υπηρε-

σίας “Ask a question”, ή στα τηλέφωνα 22402613/641. 

Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, λειτουργεί σε 35 ευρωπαϊκές χώρες και στην 

Κύπρο αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείρισή του είναι ο 

Οργανισμός Νεολαίας. 

ενημέρωση για ευκαιρίες 
κινητικότητας
Κατά το 2018, το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε σε 

φεστιβάλ, ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις των 

Εθνικών Υπηρεσιών του Erasmus+, εκπαιδευτικές 

εκθέσεις και εκδηλώσεις οργανώσεων νεολαίας και 

πανεπιστημίων, παρέχοντας ενημέρωση και πληρο-

φόρηση σε νέους / νέες αλλά και σε όσους εργάζονται 

με τη νεολαία. Το Δίκτυο είχε επίσης έντονη παρουσία 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου αναρτώνται 

ποικίλες ευκαιρίες για νέους, σχολεία, εκπαιδευτές 

και οργανώσεις. 

Το Eurodesk παρείχε επίσης ενημέρωση σε ενδιαφε-

ρόμενους για τη νέα Πρωτοβουλία της ΕΕ “Discover 

EU” η οποία απευθύνεται σε νέους / νέες 18 ετών, 

όπως επίσης και για το νέο Πρόγραμμα της ΕΕ “Ευρω-

παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν άτομα 18-30 ετών. 

καλοκαιρινές σχολές ενδυνάμωσης μαθητών
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού διοργάνωσαν τις 

Καλοκαιρινές Σχολές Ενδυνάμωσης Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Οι Σχολές είχαν 

διάρκεια δύο εβδομάδων και υλοποιήθηκαν στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρη-

σης. Σε αυτές συμμετείχαν 48 συνολικά μαθητές, οι οποίοι, μέσα από τη συμμετοχή στις 

πολλές δράσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές εξορμήσεις είχαν την ευκαιρία για προ-

σωπική και συναισθηματική ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να γίνουν πιο απο-

δοτικοί τόσο ως μαθητές αλλά και ως ενεργοί πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.

Καλοκαιρινές Σχολές 
Ενδυνάμωσης Μαθητών - 
Εργαστήρι με τίτλο «Από 
τον κύκλο στο κενό»

mailto:eurodeskcy@eurodesk.eu


ευρωπαϊκή εκστρατεία 
«time to move»
Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγαλύτερη 

πανευρωπαϊκή εκστρατεία του δικτύου Eurodesk η 

οποία υλοποιείται κάθε Οκτώβριο. Πρόκειται για μια 

συλλογή από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώ-

σεις που αφορούν τους νέους και στόχο έχει την ενη-

μέρωσή τους για ευκαιρίες κινητικότητας. 

Στην Κύπρο, η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε 

κατά το 2018, όπως και κάθε χρόνο από το Eurodesk 

Cyprus, καθώς και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 

του ΟΝΕΚ και οργανώσεις νεολαίας, που αποτελούν 

τους πολλαπλασιαστές του Eurodesk. Συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο της εκστρατείας, διοργανώθηκαν διαδρα-

στικές δραστηριότητες, όπως κυνήγι γνώσεων και θη-

σαυρού, παρουσιάσεις σε σχολεία και ενημερωτικές 

δραστηριότητες σε πανεπιστήμια, ενώ το Eurodesk 

συμμετείχε και στο Φεστιβάλ Erasmus, που διοργα-

νώθηκε από τις 2 Υπηρεσίες του Erasmus+, τον Ορ-

γανισμό Νεολαίας και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Στο 

πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, παρουσιάστη-

καν στο κοινό οι εκατοντάδες δυνατότητες μέσω των 

οποίων μπορεί κάποιος να μεταβεί στο εξωτερικό, να 

λάβει μέρος σε ένα διεθνές πρόγραμμα και να εξε-

ρευνήσει την Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Time to Move, διοργανώ-

θηκε επίσης Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

“M.O.V.E”, ο οποίος αποσκοπούσε να κινητοποιήσει τους 

νέους ώστε να εκφραστούν μέσα από μια δημιουργική, 

καλλιτεχνική διαδικασία. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιή-

θηκε εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, Εκτε-

λεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

Όλες οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται στη σελίδα 

http://onek.org.cy/timetomove2018.

φωτογραφικός διαγωνισμός 
«ΜΟVE - motivating others 
through voices of experience»
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Time to Move, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν 

παγκύπριο ερασιτεχνικό φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Moti-

vating Others through Voices of Experience» ο οποίος αποσκοπού-

σε να δώσει τη δυνατότητα στους νέους ηλικίας 15-30 χρόνων που 

ζουν στην Κύπρο, να εκφράσουν και να αποτυπώσουν μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό την καθημερινότητά τους, τα ταξίδια, τις εξερευ-

νήσεις, τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετω-

πίζουν καθώς και όλα όσα θέλουν να μοιραστούν. Ο Διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, 

Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη νεολαίας
Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας περιέχει χρήσιμες πλη-

ροφορίες και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους που ζουν, 

σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν εννέα βασικές 

κατηγορίες πληροφοριών, όπως εθελοντισμός, κοινωνική ενσω-

μάτωση, δημιουργικότητα και πολιτισμός, απασχόληση κ.ά. Η Πύλη 

Νεολαίας είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες και ο ΟΝΕΚ είναι αρμόδιος 

για τη διαχείριση του περιεχομένου που αφορά την Κύπρο. 

1o βραβείο - Θα ‘σαι εσύ εγώ και εγώ καθρέφτης2o βραβείο - Young freediver

3o βραβείο - 
Teamwork 
is the key

Ειδικό Βραβείο - Εποχιακή εργασία

http://onek.org.cy/timetomove2018?fbclid=IwAR1wZtBnC510GwwNfAWTFTMTWvz8UhmWOYhsTv28HNSTeY1t3XZJITVRSlU


συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιο-

δρομίας παρέχονται σε νέους μέχρι 35 χρονών, με στόχο να τους βοηθήσουν να κάνουν όσο 

το δυνατό καλύτερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, στο στάδιο σχεδιασμού 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αλλά και κατά την αναζήτηση εργασίας. Παρέχουν 

καθοδήγηση και στήριξη, η οποία αφορά την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, τον εντοπισμό ή και δημιουργία ευκαιριών, την ετοιμασία βιογραφικού σημειώ-

ματος, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, τη συνέντευξη εργασίας, την ανάληψη επιχειρη-

ματικής πρωτοβουλίας, την ενημέρωση για ευρωπαϊκές και εθνικές ευκαιρίες κ.ά. Κατά το 

2018 στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρεί-

χε επίσης στους συμβουλευόμενους δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Συ-

νολικά κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν πέραν των 1.600 εξατομικευμένων συναντήσεων 

των Συμβούλων του ΟΝΕΚ με νέους για τα πιο πάνω θέματα. Επιπλέον, ο Οργανισμός Νεο-

λαίας διοργάνωσε ενημερωτικές διαλέξεις με ομιλητές τους Συμβούλους Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού με τους οποίους συνεργάζεται, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε θέματα 

όπως: ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων στις παγκύπριες εξετάσεις, ετοιμασία βιογραφικού 

σημειώματος, επιλογή κλάδου στο Λύκειο, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και άλλα. 

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 

ιστοσελίδα www.onek.org.cy, χειρίζεται τα ίδια θέματα και διέπεται 

από τις ίδιες αρχές και τη δεοντολογία με τη Γραμμή 1410. Η συνο-

μιλία που γίνεται με τον Σύμβουλο μέσω του λογισμικού είναι εμπι-

στευτική και δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτήν κανένας άλλος, πέραν του 

καλούντος και του Συμβούλου.

Τα δύο προγράμματα δέχτηκαν περισσότερες από 1000 κλήσεις. Οι 

καλούντες ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ενώ ηλικιακά το 

μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων προήλθε από έφηβους και νεα-

ρούς ενήλικες (ηλικίες 15-29 ετών). Η Γραμμή 1410 φαίνεται να 

καθιερώνεται στη συνείδηση του μαθητικού πληθυσμού ως ένας 

χώρος όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να εκφρά-

σουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Τα κυριότερα 

θέματα των μαθητών που κάλεσαν τη Γραμμή 1410 αφορούσαν τις 

οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις με συνομήλικους, το άγχος και 

τις φοβίες, τον σχολικό εκφοβισμό, τη σωματική και ψυχολογική 

βία, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα. 

Ως θέματα εστίασης ή προβληματισμού εντοπίζονται, όπως και σε 

προηγούμενες χρονιές, η Συμβουλευτική Γονέων (απορίες και 

προβληματισμοί αναφορικά με τις εξαρτήσεις στους εφήβους, δι-

αχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών και διαχείριση ζητημάτων 

όπως το διαζύγιο και τα παιδιά), τα ερωτήματα αναφορικά με τις 

ουσίες εξάρτησης, τα προβλήματα σχέσεων και η ψυχική υγεία των 

καλούντων.

Πρόγραμμα 
Ψυχοκοινωνικής 
Ενδυνάμωσης - 
Μικρή Άρκτος

http://www.onek.org.cy


συμβουλευτικές υπηρεσίες «πρόταση»
Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρόταση» είναι η παροχή στή-

ριξης και συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επιθυμούν να μοιραστούν τις προσωπικές 

τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιον εξειδικευμένο Σύμβουλο για θέ-

ματα όπως: (α) Δυσκολίες στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές ή συζυγικές), 

(β) Προβληματισμοί για θέματα εξαρτήσεων, (γ) Βία στην οικογένεια, (δ) 

Αντικοινωνική / παραβατική συμπεριφορά, (ε) Οτιδήποτε άλλο απασχολεί 

και προβληματίζει. 

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση» εξυπηρέτησαν συνολικά 265 

άτομα, με το ποσοστό γυναικών να φτάνει το 80%. Διεξήχθησαν 998 συνα-

ντήσεις κατά τη διάρκεια του 2017 έναντι 724 που διεξήχθησαν το 2016. 

Αναλυτικά έγιναν με αναλογία: 64,5% Ατομικές, 23% Γονιών, 7% Ζεύγους 

και 1,5% Οικογενειακή Συνάντηση (με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών). 

Αναφορικά με την έκβαση των περιστατικών, καταμετρήθηκαν 55 δια-

κοπές της συνεργασίας (ποσοστό 20%) 85 περιστατικά ολοκλήρωσαν 

τη διαδικασία (ποσοστό 32%) και 125 ήταν σε εξέλιξη με αναμενόμενη 

ολοκλήρωση μέσα στο 2018 (ποσοστό 48%). Η διαχείριση του Άγχους και 

των Αρνητικών Συναισθημάτων ήταν το κυριότερο αίτημα αφού αναφέρ-

θηκε από 124 περιστατικά. Ως δεύτερο σε συχνότητα αίτημα παρουσιά-

ζεται η Συμβουλευτική Γονιών (περιλαμβάνει τη διαχείριση ανεπιθύμη-

των συμπεριφορών παιδιών και εφήβων), το οποίο αναφέρθηκε από 118 

περιστατικά. Τρίτο σε συχνότητα αίτημα, το οποίο προβάλλεται από 104 

περιστατικά είναι τα προβλήματα σχέσεων. Συνοψίζοντας τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που αφορούν δημογραφικά στοιχεία φαίνεται ότι 54% των 

ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες από το Σύμπλεγμα Λεμεσού - Πάφου και το 

υπόλοιπο 46% από το σύμπλεγμα Λευκωσίας - Λάρνακας. Ποσοστό 16,2% 

ήταν έφηβοι 15 έως 18 ετών και 51,5% ήταν νεαροί ενήλικες 19 έως 35 

ετών. Τα άτομα που δεν βρίσκονταν σε κάποια σταθερή σχέση κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αποτελούσαν το 44,5%. Αναφορικά με το εκ-

παιδευτικό επίπεδο, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 41,1% ολοκλή-

ρωσαν κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 

ετών και 43,4% των συμβουλευομένων εργάζεται με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ενώ «Άνεργος» δηλώνει το 18,5%. 

πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
ενδυνάμωσης «μικρή άρκτος»
Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» είναι η 

ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια, οι νέοι που συμμετέχουν 

έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δε-

ξιότητες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητήσουν τους προβληματι-

σμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.

Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε νέους ηλικίας 16 έως 35 ετών οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και ομάδες.

Το 2017 διεξήχθησαν 15 Προγράμματα ομαδικών συναντήσεων όπου συμμετείχαν συνολικά 177 

άτομα και 87 αποσπασματικές δράσεις όπου συμμετείχαν συνολικά 1405 άτομα. Συνολικά από τη 

«Μικρή Άρκτο» εξυπηρετήθηκαν 1582 άτομα έναντι 667 που εξυπηρετήθηκαν το 2016.

Η πλειοψηφία των δράσεων έγινε σε χώρους του Οργανισμού Νεολαίας, όμως ένας πολύ ση-

μαντικός αριθμός διεξήχθη σε Κέντρα Νεότητας και σε σχολεία. Η «Μικρή Άρκτος» συμμετεί-

χε στην Εβδομάδα για το Αλκοόλ που διοργάνωσε το ΑΣΚ καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης 

που διοργάνωσε ο ΟΝΕΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ και στο Mall of Cyprus.

Πρόγραμμα 
Ψυχοκοινωνικής 
Ενδυνάμωσης - 
Μικρή Άρκτος



δημιουργική 
απασχόληση

«The STEAMers»
Το νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας με την 

ονομασία «The STEAMers» συνέχισε κανονικά τη λει-

τουργία του το 2018. Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε 

παιδιά και νέους ηλικίας από 6 μέχρι και 36 ετών προ-

σφέρει εργαστήρια σε διάφορες θεματικές, όπως ερ-

γαστήρια Ρομποτικής, Προγραμματισμού, Film Making, 

Φωτογραφίας, Graphic Design, Δημιουργικής Γραφής, 

Μουσικής, Θεάτρου και Τέχνης από επαγγελματίες και 

έμπειρους εκπαιδευτές.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η υγιής απασχόληση, η 

ψυχαγωγία και εκμάθηση, η καλλιέργεια της εκφρα-

στικότητας και της δημιουργικότητας, καθώς επίσης η 

ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και η προσωπική 

ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Για ορισμένους από αυ-

τούς τους νέους, η συμμετοχή στα διάφορα εργαστήρια 

μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη συμ-

μετοχή τους σε πιο τυπικά προγράμματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης ή ακόμα και απασχόλησης.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την κριτική 

σκέψη των νέων μας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

προσωπική τους ανάπτυξη και ευεξία. Στο πλαίσιο επί-

σης της συμμετοχής των νέων στα διάφορα εργαστήρια 

ενισχύεται η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα και άλλες 

χρήσιμες δεξιότητες των νέων που μπορούν να τους βο-

ηθήσουν στην καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελ-

ματική τους πορεία και ανέλιξη.

Κατά την περίοδο 2017-2018 (ακαδημαϊκό έτος) μέσω 

του προγράμματος διεξήχθησαν τα εξής εργαστήρια:

Πολύκεντρο Αριθμός  Αριθμός
  Εργαστηρίων συμμετεχόντων

Λευκωσίας  27 240

Λεμεσού  5 39

Πάφου  45 310



youth makerspace larnaka
To Youth Makerspace Larnaka είναι βασισμένο στα πρότυπα των Makerspaces τα οποία 

αναπτύσσονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή κοινότητες στο εξωτερικό και παρέχει 

πρόσβαση στους νέους σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για 

την ανάπτυξη πρωτοτύπων και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Οι χώροι τύ-

που «makerspaces» αντιπροσωπεύουν τον εκδημοκρατισμό του σχεδιασμού, μηχανο-

ποίησης, κατασκευής και εκπαίδευσης.

Το νέο αυτό Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου εγκαινιάστηκε στις 10 Μαρτί-

ου 2018 και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας. 

Στον νέο αυτό χώρο οι νέοι μπορούν να μάθουν για την τεχνολογία, χειροτεχνίες (crafts) 

και άλλες δημιουργικές κατασκευαστικές διαδικασίες και μεθόδους, να μοιραστούν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και τις δεξιό-

τητες αυτές. Το δημιουργικό φάσμα που καλύπτεται είναι τεράστιο! Ο εξοπλισμός περι-

λαμβάνει 3D printers, laser cutters, drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, rasberry 

pi και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, στον χώρο πραγματοποιούνται διάφορα εργαστήρια είτε 

για εκμάθηση της χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού αλλά και ανάπτυξης ιδεών, 

projects, κ.λπ.

Επίσης, ο χώρος αυτός λειτουργεί και ως Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης των Νέων 

του αντίστοιχου Προγράμματος του ΟΝΕΚ.

Το Youth Makerspace Larnaka απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 6-35 χρόνων 

καθώς και σε οργανωμένα σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και σχολείων και άλλους. 

Μέσα στους εφτά μήνες λειτουργίας το Youth Makerspace αριθμεί ήδη 289 μέλη. Τον 

χώρο έχουν ήδη επισκεφθεί ορισμένες ομάδες μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχο-

λεία της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων επαρχιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν τον νέο αυτό χώρο και τον καινοτόμο εξοπλισμό, όπως 3D printer, 3D scanner, 

drones, εικονική πραγματικότητα και πολλά άλλα. Eπίσης, τον περασμένο Ιούλιο πραγ-

ματοποιήθηκαν επισκέψεις ομάδων νέων από τις κατασκηνώνεις της Παγκύπριας Συνο-

μοσπονδίας Γονέων οι οποίοι συμμετείχαν σε εργαστήρια με θέμα τον εξοπλισμό Virtual 

Reality και 3D printing. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν πάμπολλες ομαδικές επισκέ-

ψεις οργανωμένων συνόλων όπως είναι πρόσκοποι, ομάδες του Ανοικτού Σχολείου του 

Δήμου Λάρνακας καθώς και επισκέψεις μεμονωμένων ατόμων. Κατά τη διάρκεια του 

2018 επισκέφθηκαν τον χώρο του Youth Makerspace Larnaka 1.139 άτομα από όλη την 

Κύπρο, είτε μεμονωμένα είτε μέσω οργανωμένων συνόλων.



Επιπλέον, ο Οργανισμός Νεολαίας διοργανώνει κάθε μήνα εργαστή-

ρια και εκπαιδεύσεις στο Youth Makerspace σχετικά με την τεχνολογία, 

την εκμάθηση χρήσης του εξοπλισμού και άλλα συναφή θέματα. Έχουν 

πραγματοποιήσει εργαστήρια και διαλέξεις γνωστοί στο είδος τους ακα-

δημαϊκοί 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 περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος. Συγκε-

κριμένα, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου και Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Χειμώ-

νας, έχει δωρίσει στο Makerspace 8 φορητούς υπολογιστές τελευταίας 

τεχνολογίας, γεγονός το οποίο σηματοδότησε την αρχή μιας δυναμικής 

συνεργασίας μεταξύ του Ψηφιακού Πρωταθλητή και του Makerpace με 

στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότη-

τας στη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, ο ΟΝΕΚ προχώρησε στην ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού 

από ακαδημαϊκό με εξειδίκευση στα παιδαγωγικά και στην τεχνολογία, 

το οποίο βασίζεται στα αναλυτικά προγράμματα και το επίπεδο κάθε τά-

ξης του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το υλικό αυτό μπορεί να εφαρμο-

στεί 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 διδακτέ-

ας ύλης κάθε τάξης. 

Τον Ιούλιο 2018 ο ΟΝΕΚ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύ-

πρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε στο Youth Makerspace τις 

εργασίες του Θερινού Εργαστηρίου που διοργανώνει ετησίως ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων για φοιτητές Αρχιτεκτονικής. Οι εργασίες διήρκεσαν 15 μέ-

ρες και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα 

στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, που αρχίζει από τη σύλληψη της 

αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και ανα-

παράστασης, τη διαχείριση υλικών και ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση 

της τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέχθηκε. Εν ολίγοις, το εργα-

στήρι αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι είναι το Makerspace 

και τι προσφέρει τους νέους μας. Οι νέοι αρχιτέκτονες είχαν να αντιμε-

τωπίσουν ένα πρόβλημα (δημιουργία μιας εξωτερικής κατασκευής στον 

χώρο του Makerspace τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι νέοι που θα επισκέπτονται τον 

χώρο) και για την εξεύρεση λύσης έκαναν συζητήσεις υπό τη μορφή «ιδεοθύελλας», 

κατέληξαν στην επικρατέστερη ιδέα, τη σχεδίασαν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές του 

Makerpace, την προγραμμάτισαν και την «είδαν» εικονικά στον χώρο όπου θα τοποθε-

τείτο μέσω του virtual reality, σχεδίασαν και εκτύπωσαν τη μακέτα στον εκτυπωτή 3D 

printer και ακολούθως την κατασκεύασαν στο εργαστήρι ξυλουργικής που διαθέτει το 

Makerspace. Η τελική κατασκευή βρίσκεται πλέον μόνιμα στον χώρο και χρησιμοποιείται 

από άλλους νέους που επισκέπτονται το Μakerspace. 

Επίσης, διοργανώθηκαν 6 εκπαιδευτικά εργαστήρια για εκμάθηση των τεχνολογιών και 

του εξοπλισμού που διατίθενται στον χώρο και φιλοξενήθηκαν 12 εκδηλώσεις / εργαστή-

ρια που διοργάνωσαν τρίτοι φορείς στον χώρο του Μakerspace, στις οποίες συμμετείχαν 

505 άτομα. Τέλος, το Makerspace Larnaka συμμετείχε σε 10 εκπαιδευτικές εκθέσεις, εκ-

θέσεις 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. 



άλλες παροχές
προς τους νέους 

ευρωπαϊκή κάρτα νέων
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, για νέους από 13 μέχρι 30 

χρόνων, παρέχει ωφελήματα και εκπτώσεις σε διάφο-

ρα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο στην Κύπρο, όσο και σε 

άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, ο ΟΝΕΚ, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

αναλαμβάνει την έκδοση και δωρεάν παραχώρηση 

της Φοιτητικής Ταυτότητας, η οποία είναι συνδεδεμένη 

με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και παραχωρείται σε 

όλους τους φοιτητές αξιολογημένων και πιστοποιημέ-

νων προγράμματα σπουδών.

Κατά το 2018 εκδόθηκαν συνολικά 8500 κάρτες για 

νέους και φοιτητές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμ-

φωνίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας και του 

Υπουργείου Άμυνας, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 

και αυτή τη χρονιά δωρεάν 4500 κάρτες για νεοσύλ-

λεκτους εθνοφρουρούς. Ακόμη, κατά το 2018 ο Οργα-

νισμός Νεολαίας συμμετείχε στις εργασίες της 34ης 

Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία πραγματοποιήθηκε τον 

Ιούνιο στην Πορτογαλία (Λισαβόνα - Cascais). 

Τέλος, στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφε-

λημάτων προς τους κατόχους, ο Οργανισμός προχώρη-

σε στην παραχώρηση χρήσιμων δώρων για τους κατό-

χους (tablets, smartphones, laptops κ.ά.), αλλά και 

εισιτηρίων για καλλιτεχνικά γεγονότα (συναυλίες, θε-

ατρικές παραστάσεις κ.ά.) και συμμετοχή σε εκπαιδευ-

τικά σεμινάρια μέσα από διαγωνισμούς στο διαδίκτυο. 

υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων νεολαίας
Ο ΟΝΕΚ έχει εξασφαλίσει τον σχετικό εξοπλισμό και έχει εγκαταστή-

σει την αναγκαία υποδομή στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου στη 

Λευκωσία, ώστε να μπορούν να διοργανώνονται δραστηριότητες από 

νέους και οργανωμένα σύνολα νεολαίας. Ο ΟΝΕΚ μπορεί να παραχω-

ρήσει δωρεάν τον εξοπλισμό που διαθέτει σε οργανώσεις νεολαίας 

και έναντι χρέωσης σε τρίτους φορείς. Ο εξοπλισμός παραχωρείται 

επίσης για δραστηριότητες που διοργανώνονται και σε άλλους χώ-

ρους, πέραν της Τάφρου της Πύλης Αμμοχώστου.



φεστιβάλ νέων
Για τέταρτη 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 29 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 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 70 οργανώσεις και οργανισμοί φιλοξενήθηκαν και παρουσίασαν το 

έργο τους, ενώ πάνω από 4000 άτομα επισκέφθηκαν το Φεστιβάλ. 

Up To You(th)



3η καλοκαιρινή σχολή ηγεσίας 
και δημιουργικότητας - 
youth leadership academy
Ο ΟΝΕΚ διοργάνωσε την 3η Καλοκαιρινή Σχολή Ηγεσίας και Δημι-

ουργικότητας στις 8-12 Ιουνίου 2018 στο χωριό Πλάτρες, της ορει-

νής περιοχής Τροόδους. Σε αυτή συμμετείχαν 25 νέοι και νέες από 

όλη την Κύπρο ηλικίας 18 με 30 ετών.

Οι νέοι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ένα 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δομήθη-

κε με τέτοιο τρόπο ώστε οι νέοι μας να δημιουργήσουν σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα τις δικές τους προτάσεις για τις αλλα-

γές που χρειάζεται η κοινότητα των Πλατρών για να ευημερήσει 

και να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με τη συνεχή καθοδήγηση 

των έμπειρων εκπαιδευτών τους οι νέοι μας είχαν την ευκαιρία να 

δουλέψουν σε ομάδες και να εμπλακούν ενεργά σε συλλογικές 

δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα. Παράλληλα δέχθηκαν ερεθί-

σματα με σκοπό την ενίσχυση των ηγετικών στοιχείων του χαρακτή-

ρα τους. Η ομαδικότητα, η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων γύρω από 

πραγματικά προβλήματα και εν τέλει η υποβολή εισηγήσεων για 

άμβλυνση των προβλημάτων αυτών ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή 

τους και ενδυνάμωσαν την πίστη στις δυνατότητές τους. 

Το πρόγραμμα περιλάβανε και ποικίλες ψυχαγωγικές δραστηρι-

ότητες, όπως παιχνίδια προσανατολισμού, επιτραπέζια παιχνίδια 

μνήμης και φαντασίας, μουσικές βραδιές και ομαδικές εξορμή-

σεις στη φύση. Σκοπός όλων των δραστηριοτήτων ήταν να ενισχυ-

θεί η μνήμη, η φαντασία, η αυτοπεποίθηση και η ομαδικότητα των 

νέων που συμμετείχαν. Με αβίαστο τρόπο οι νέοι μας ήρθαν σε 

επαφή με τον καλύτερό τους εαυτό και με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για την κοινωνία και τους ίδιους. Η μεταξύ τους γνωριμία που έγινε 

φιλία θα καταχωρηθεί στη βαλίτσα των εμπειριών τους και θα τους 

συνοδεύει για πάντα κάνοντάς τους να νιώθουν περήφανοι για την 

προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος!
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