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Το σχέδιο 'DEMOcratise: ενεργή νεολαία στη χάραξη
πολιτικής' έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα εύφορο
έδαφος και τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματικό
διάλογο μεταξύ τον νέων και τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων, μέσα από 3 διαφορετικά στάδια εμβάθυνσης
(focus groups, debates και συνέδριο), κάτι που θα οδηγήσει
σε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνολικά 372 νέοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από 4
πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,
Κατερίνη) θα έχουν την δυνατότητα να καταγράψουν τις
πραγματικές ανάγκες και απόψεις των νέων, να συζητήσουν
πάνω σε αυτές και τέλος να σχεδιάσουν τις κατάλληλες
στρατηγικές για την συμπερίληψη των νέων στη λήψη
αποφάσεων.

Σχετικά με το
#DEMOcratise

Προτάσεις
σύστασης
πολιτικής

Συμμετοχή
και εμπλοκή
των νέων με

τα κοινά

4 κυρίως
Δήμοι - 266

νέοι



Να εξεταστούν οι πραγματικές ανάγκες των νέων καθώς
και οι απόψεις και τα ενδιαφέροντα τους πάνω στα
ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους, τη χώρα ή
ακόμα και τη ΕΕ.

Η αποδελτίωση των απόψεων των νέων και να
αντιληφθούν αν και κατά πόσο τα ενδιαφέροντα και οι
ανάγκες τους εναρμονίζονται με τους European Youth
Goals αλλά και με τις σταρτηγικές για τη νεολαία σε
εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκισης.

Καταλογογράφηση των θεματικώνν και των αναγκών, σε
επίπεδο τοπικό και εθνικό.

Στόχοι της συνάντησης μας

FOCUS
GROUPS

DEBATES

2 DAYS 
CONFERENCE

WORKSHOP



Νέοι ηλικίας 16 έως 30 ετών.

Διαφορετικές εργασιακές καταστάσεις (εργαζόμενοι,
άνεργοι, φοιτητές, κτλ).

Διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα (απόφοιτοι
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας,
τριτοβάθμιας, κτλ).

Διαφορετικές περιοχές (αστικός ιστός, αγροτικές
περιοχές, κτλ).

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Διαφορετικά πρότερα επίπεδα.

Ενασχόλησης με τα κοινά και εμπλοκής στην Κοινωνία
των Πολιτών.

Προφίλ συμμετεχόντων



Που;
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στα γραφεία του φορέα
μας.

Kέντρο Νέων Ηπείρου
Καπλάνη 10, Ιωάννινα, Ήπειρος

Πότε;
21/10/2021

Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα προσφέρει
σνακ στους συμμετέχοντες.
Ενημερώστε μας στην φόρμα συμμετοχής για
οποιαδήποτε διατροφική συνήθεια αλλεργία έχετε.

Συνάντηση

https://www.yce.gr/
       YouthCenter.Epirus
       @youthcenterofepirus


