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Ευκαιρίες & Τρόποι Συμμετοχής

Ποιοι είμαστε:
Το ‘YEAH – Young Europeans At Heart’ είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘Νέα Γενιά σε Δράση’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος, είναι η προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργού
συμμετοχής των νέων στα κοινά καθώς και η ενίσχυση των γνώσεων τους όσον
αφορά στον ρόλο, τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα
ιδεώδη που εκπροσωπεί.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ και τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική και οικονομική ένωση είκοσι οκτώ κρατών μελών. Στη σημερινή της
μορφή, αποτελεί τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) η οποία ιδρύθηκε το 1958 με τη
Συνθήκη της Ρώμης. Στόχος της ΕΟΚ ήταν η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε έξι χώρες: το
Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.
Αυτό όμως που αρχικά ξεκίνησε σαν μια καθαρά οικονομική ένωση μετεξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν
οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς, από τις τηλεπικοινωνίες μέχρι το περιβάλλον.
Σήμερα, η Ένωση δεν περιορίζεται στην οικονομική συνεργασία αλλά αποτελεί ένα μοναδικό σχηματισμό οικονομικής
και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 (πλέον) ευρωπαϊκές χώρες. Η μετεξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται και
στην αλλαγή της ονομασίας της από Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ενιαία αγορά, στην οποία μπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς άνθρωποι, αγαθά, κεφάλαια και υπηρεσίες. Επιστέγασμα της προσπάθειας
για ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί η νομισματική ένωση και η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού
νομίσματος, του ευρώ.

Ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
Βασικές προτεραιότητες και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν η προάσπιση και προαγωγή των αρχών
της ισότητας αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η
ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.
Τα δικαιώματα αυτά και η δέσμευση της Ένωσης για σεβασμό και προώθηση τους κατοχυρώνονται μέσα από
τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα θεσμικά της όργανα
έχουν τη νομική υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα αυτά, το ίδιο και τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
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Ιστορική Αναδρομή

1987 15 Ιουνίου

Εγκαινιάζεται το πρόγραμμα Erasmus.

1962 30 Ιουλίου

Εγκαινιάζεται η «κοινή γεωργική πολιτική» (ΚΓΠ) της ΕΕ
η οποία στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους αγρότες,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων.

1951 18 Απριλίου

Το Βέλγιο, η Δυτική Γερμανία, η Γαλλία, η
Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία
υπογράφουν την συνθήκη των Παρισίων
για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

1979 7 -10 Ιουνίου

Διεξάγονται οι πρώτες άμεσες εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1973 1η Ιανουαρίου 1981 1η Ιανουαρίου

H Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο γίνονται πλήρη μέλη της ΕΟΚ.

Η Ελλάδα εντάσσεται στην ΕΟΚ και γίνεται
το δέκατο μέλος της.

1986 1η Ιανουαρίου

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν
στην ΕΟΚ.

1957 25 Μαρτίου

Με τη Συνθήκη της Ρώμης, αποφασίζεται
η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ) ή “κοινή αγορά”.

1974 10 Δεκεμβρίου

Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση
της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής,
προσφέροντας βοήθεια και ενισχύοντας οικονομικά
υποτιμημένες και αποκλεισμένες περιοχές.

1950 9 μαρτιου

Ο Ρομπέρ Σουμάν, υπουργός Εξωτερικών
της Γαλλίας, παρουσιάζει ένα σχέδιο
στενότερης συνεργασίας. Από τότε, η 9η
Μαΐου εορτάζεται ως “Ημέρα της Ευρώπης”.

1968 1η Ιουλίου

Τα έξι κράτη μέλη καταργούν τους τελωνειακούς
δασμούς μεταξύ τους.

υ

s.

1999 1 Ιανουαρίου

Υιοθετείται το ευρώ από έντεκα χώρες
(στις οποίες, το 2001, προστίθεται και η Ελλάδα).

1993 1η Ιανουαρίου

20071η Ιανουαρίου

Δύο ακόμη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η
Βουλγαρία και η Ρουμανία, προσχωρούν στην ΕΕ.

2004 1η Μαΐου

Τίθεται σε ισχύ η ενιαία αγορά μαζί με τις τέσσερις
βασικές ελευθερίες που περιλαμβάνει:
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των
υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων.

Τα μέλη της ΕΕ αυξάνονται στα 25 με την
ένταξη της Κύπρου, Μάλτας, Εσθονίας,
Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας,
Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και
Τσεχίας.

1995 1η Ιανουαρίου

Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία
προσχωρούν στην ΕΕ.

2013 1H Ιουλίου

Η Κροατία εντάσσεται ως πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2007 13 Δεκεμβρίου

1995 26 Μαρτίου

Αρχίζει να ισχύει η συμφωνία του Σένγκεν σε επτά χώρες:
το Bέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τις Κάτω
Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Η συνθήκη
εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
μεταξύ των χωρών αυτών και καταργεί τα εσωτερικά
σύνορα αντικαθιστώντας τα με ενιαία εξωτερικά
σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί
κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις για
διαμονές σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και
τους ελέγχους στα σύνορα. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η
συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών
υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών.

1992 7 Φεβρουαρίου

Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (του Μάαστριχτ). Η συνθήκη εισάγει την έννοια της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ενισχύει τις αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγκαινιάζει την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Υπογράφεται η Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία παρέχει
στην Ένωση το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που της
είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές
προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των
πολιτών. Η συνθήκη ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου διασφαλίζοντας του ισότιμη θέση με το
Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, για το
μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ. Παράλληλα,
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται
πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2004 29 Οκτωβρίου

Υπογράφεται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της
Ευρώπης η οποία κατοχυρώνει επίσημα τις αρχές της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, δρομολογείται η
μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
κυρίως με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Συμμετοχή
Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τα προγράμματα και τις πολιτικές της, είναι να προωθήσει
περισσότερες και πιο ίσες ευκαιρίες για τους νέους της Ευρώπης αλλά και να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την
συμμετοχή τους στα κοινά.

Erasmus +
Τι είναι το Erasmus+ ;
Το Erasmus+ είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και
τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα θα προσφέρει σε τέσσερα εκατομμύρια άτομα την ευκαιρία να σπουδάσουν, να
εξασκηθούν, να κάνουν εθελοντισμό και να εργαστούν σε άλλη χώρα την περίοδο 2014-2020 ενώ εκτιμάται
πως θα επωφεληθούν περίπου 15.000 Κύπριοι. Μεταξύ των ετών 2014-2020, το πρόγραμμα θα διαθέσει για
τον σκοπό αυτό 14.6 δις ευρώ. Το πρόγραμμα προνοεί ανταλλαγές φοιτητών αλλά και μελών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μέσω της οποίας θα προωθηθεί και η
δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενίσχυση προγραμμάτων εθελοντισμού και
ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus + μπορείτε να βρείτε στο:
ht tp://ec.europa.eu /progr ammes/er asmus-plus/ index _el.htm
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Εκπαιδεύσεις:
Οι εκπαιδεύσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για
όλους τους νέους να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, παρέχοντας τους παράλληλα την ευκαιρία
να έρθουν σε επαφή με άτομα από άλλες χώρες. Οι εκπαιδεύσεις αυτές καταπιάνονται με διάφορα θέματα,
από τη νεανική επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της απασχόλησης μέχρι τη διαχείριση κρίσεων και την
κοινωνική ενσωμάτωση. Βασίζονται κυρίως στη μη-τυπική εκπαίδευση, και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Η δήλωση συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα
είναι αρκετά απλή και μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου, ενώ το κόστος συμμετοχής είναι ιδιαίτερα μειωμένο.
Οι περισσότερες εκπαιδεύσεις παρέχονται δωρεάν ενώ τα έξοδα διαμονής, σίτισης καθώς και το μεγαλύτερο
μέρος των μεταφορικών εξόδων (καλύπτεται συνήθως το 70% των εξόδων μεταφοράς) καλύπτονται από τα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις αλλά και πλήρη πρόγραμμα με όλες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν
αυτή την περίοδο, μπορείτε να βρείτε στο :
w w w.salto-youth.net /

«Η ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια εκπαίδευση,
στην Βοσνία συγκεκριμένα, ήταν μια αξεπέραστη
εμπειρία για μένα.
Μου δόθηκε η ευκαιρία, πέραν των γνώσεων
που απέκτησα, να γνωρίσω και να ανταλλάξω
απόψεις με αρκετούς ιδιαίτερα ενδιαφέροντες
ανθρώπους σε ένα φιλικό και ευχάριστο
περιβάλλον»
Σάββας, Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, Κύπρος
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Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία προσφέρει την ευκαιρία σε νέους μεταξύ 18 και 30 ετών, να περάσουν από
2 βδομάδες μέχρι και 12 μήνες στο εξωτερικό δουλεύοντας εθελοντικά σε διάφορα προγράμματα, δράσεις και
οργανισμούς. Στους εθελοντές που συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα μέσα από την υπηρεσία αυτή,
παρέχεται δωρεάν στέγη, τροφή, ασφάλιση και χρήματα για τα καθημερινά τους έξοδα. Τα μόνα έξοδα που ίσως
χρειαστούν είναι ένα μικρό μέρος (10% ) των εξόδων του ταξιδιού τους.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
ht tp://europa.eu /youth /EU/voluntar y-activities/european-voluntar y-ser vice_en
ht tp://w w w.ev youth.or g /
ht tp://europeanvoluntar yser vice.or g /

«Το EVS σου προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία
να έρθεις σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους
σκέψης και συμπεριφοράς από νέους σαν
κι εσένα που έχουν απλά διαφορετικό τόπο
καταγωγής»
Ελένη, YEU, Ελλάδα
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Erasmus Mundus
Το πρόγραμμα Erasmus Mundus απευθύνεται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ινστιτούτα, σε φοιτητές και σε μέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Στα πλαίσια του προγράμματος, προσφέρεται στήριξη σε Ευρωπαϊκά Μεταπτυχιακά
προγράμματα, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ινστιτούτων και την
δημιουργία κοινών προγραμμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σημαντικότερα όμως, το πρόγραμμα παρέχει οικονομική στήριξη και υποτροφίες σε φοιτητές που ενδιαφέρονται
να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Η φοιτητική βοήθεια που παρέχεται, καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής
(δίδακτρα) και παρέχει στα άτομα που έχουν επιλεγεί ένα μηνιαίο ποσό διαβίωσης, καθώς και βοήθεια για τα
έξοδα μετακίνησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα μεταπτυχιακά για τα οποία προσφέρονται υποτροφίες και τις
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο:
ht tp://eacea.ec.europa.eu /er asmus _mundus/ index _en.php
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Ανταλλαγές Νέων
Τα προγράμματα ανταλλαγής νέων δίνουν την ευκαιρία σε ομάδες νέων να φιλοξενήσουν νέους από διαφορετικές
χώρες για μια περίοδο που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 21 μέρες. Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής, οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει θεματικά
εργαστήρια, συζητήσεις, εκδρομές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Βασική επιδίωξη των ανταλλαγών αυτών,
είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των νέων για την καλύτερη κατανόηση των πολιτιστικών και
κοινωνικών πραγματικοτήτων της κάθε χώρας. Οι ανταλλαγές, αποτελούν μια εξαιρετική εμπειρία για όλους τους
νέους και είναι μια ευκαιρία για να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους μέσα από τον διάλογο και την
συζήτηση πρακτικών εμπειριών. Κατά την διάρκεια των ανταλλαγών αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει όλα τα
έξοδα διαμονής και σίτισης των νέων και το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων ταξιδιού.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ανταλλαγές νέων μπορείτε να βρείτε στο:
https://www.salto-youth.net /tools/toolbox /tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/

«Θεωρώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα μια
καταπληκτική εμπειρία για όλους τους νέους.
Έχω συμμετάσχει σε αρκετές ανταλλαγές και
πιο πολύ από τα αξιοθέατα, τις όμορφες πόλεις
και τα διαφορετικά φαγητά που γεύτηκα μου
έμειναν οι άνθρωποι που γνώρισα. Κάθε φορά
επιστρέφω πίσω στην Κύπρο νιώθοντας
γεμάτη έμπνευση και έτοιμη να κάνω καινούρια
πράγματα»
Νικολίνα, Κύπρος

Για περεταίρω ενημέρωση, τόσο για τα προγράμματα του Erasmus+ όσο και γενικότερα για ευκαιρίες και
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο
Νεολαίας Κύπρου και με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
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Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), αποτελεί την πλατφόρµα εκπροσώπησης των νέων
και λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας
στην Κύπρο. Μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, το ΣυΝΚ, προάγει
το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στις Οργανώσεις μέλη του, ενώ παράλληλα
προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων, για
την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι.
Στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Συμβούλιο Νεολαίας:
Τηλ.: 22878316
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cyc.or g.cy
Ιστότοπος: ht tp://w w w.cyc.or g.cy/

Οργανισμός Νεολαίας
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αποτελεί τον επίσημο φορέα του κράτους για τη
διαχείριση και προώθηση δράσεων που απευθύνονται στους νέους της Κύπρου.
Από το 1994, όταν και ιδρύθηκε με απόφαση της Βουλής, ο Οργανισμός Νεολαίας
έχει αναπτύξει αρκετές δραστηριότητες, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους
νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, έχει ορισθεί ως η Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση των δράσεων
Νεολαίας του νέου Προγράμματος Erasmus+, έτσι εάν έχετε απορίες ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας. Παράλληλα λειτουργεί το
πρόγραμμα Eurodesk στην Κύπρο, το οποίο σκοπό έχει την παροχή πληροφόρησης σχετικά με Ευρωπαϊκές πολιτικές
και ευκαιρίες εκπαίδευσης ή εργοδότησης για τους νέους καθώς και για άτομα που ασχολούνται με τη νεολαία.
Στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με τον Οργανισμό Νεολαίας:
Τηλ.: (+357) 22402600/-602,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@youthboard.or g.cy
Ιστότοπος: w w w.youthboard.or g.cy
Eurodesk
Τηλ.: (+357) 22402613
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eurodeskcy@eurodesk.eu
Ιστότοπος: ht tp://w w w.eurodesk.eu
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Ευκαιρίες Kαριέρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκτός όμως των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους για να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν
καλύτερα τις ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις τους, προσφέρει επίσης ευκαιρίες καριέρας και απόκτησης
πρακτικής, εργασιακής εμπειρίας.

Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους και φοιτητές
Τα ευρωπαϊκά όργανα παρέχουν πολλές δυνατότητες πρακτικής άσκησης για φοιτητές και πτυχιούχους
προσφέροντας τους την δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες και γνώσεις. Η διάρκεια και ο τόπος της
πρακτικής άσκησης ποικίλουν.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
Για απόφοιτους:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πτυχίο (τουλάχιστον επιπέδου Bachelor)
μετά την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών
Διάρκεια: 5 μήνες
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, στις αντιπροσωπείες της
Επιτροπής σε χώρες μη μέλη της ΕΕ.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου
Διάρκεια: 5 μήνες
Πού: στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, καθώς και στα γραφεία πληροφόρησης που
υπάρχουν στα κράτη μέλη.
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Για φοιτητές:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινό Κέντρο Ερευνών)
Προπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
Διάρκεια: 3-5 μήνες
Πού: Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) ή Σεβίλλη (Ισπανία)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: όσοι έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προτεραιότητα δίνεται στους νέους που οφείλουν να
κάνουν άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους.
Διάρκεια: 1-4 μήνες
Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
ht tp://w w w.europar l.europa.eu /aboutpar liament /el/007cecd1cc/ Tr aineeships.html

Επισκέψεις Μελέτης
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πολίτες που επιθυμούν να μελετήσουν θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
ενοποίηση
Διάρκεια: 1 μήνας το πολύ
Περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες πρακτικής σε όλα τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στο:
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index _el.htm#graduates-tab

«Η πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει
την ευκαιρία να ζήσεις στην καρδιά της ΕΕ,
να παρακολουθήσεις καθημερινά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, να συναντήσεις Ευρωπαίους
Επιτρόπους, Ευρωβουλευτές, διπλωμάτες και
πολιτικούς και την ίδια ώρα η άποψή σου να
τυγχάνει απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης»
Ιωάννα, πρακτική στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Κύπρος
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Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πέραν των ευκαιριών για πρακτική άσκηση, μπορείτε να εξερευνήσετε την πιθανότητα και να κάνετε αίτηση για
μία θέση εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας ως βάση την καρδιά της Ευρώπης,
θα ζείτε σε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον το οποίο σας προσφέρει την ευκαιρία για μια συναρπαστική
σταδιοδρομία. Η απασχόληση στα όργανα της ΕΕ σας δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις υψηλού επιπέδου
αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητές σας.
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσλαμβάνουν σε τακτική βάση τελειόφοιτους φοιτητές πτυχιούχους
με προϋπηρεσία, διοικητικό προσωπικό και έμπειρους επαγγελματίες σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και
μεταφραστές και διερμηνείς.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:
w w w.eu-career s.eu /
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Τρόποι συμμετοχής στη διαμόρφωση των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ως μια πολιτική και οικονομική ένωση κρατών πού έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση και ενίσχυση της δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Έτσι καθώς διευρύνεται συνεχώς, η ΕΕ καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια υπέρ της διαφάνειας και δημοκρατικότητας των θεσμικών της οργάνων.

Διαρθρωμένος Διάλογος και Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας
Ο διαρθρωμένος διάλογος προωθεί την συζήτηση μεταξύ των νέων και τους πολιτικούς αξιωματούχους ούτως
ώστε οι απόψεις τους να ληφθούν υπόψη για την χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για τους νέους. Οι συζητήσεις
αυτές διεξάγονται μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωση,
τα αποτελέσματα των οποίων μεταφέρονται προς συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας που διεξάγεται
κάθε έξι μήνες στα πλαίσια της εκάστοτε προεδρίας της ΕΕ. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας,
καθορίζονται οι προτεραιότητες για την χάραξη πολιτικής για τους νέους οι οποίες προωθούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει την ενεργό συμμετοχή πράξη και να ενισχύσει τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί ένας πολίτης να έχει λόγω πέραν της ψήφου του στις εκλογές. Μια πρόσφατη εξέλιξη που εξυπηρετεί
αυτόν ακριβώς τον σκοπό είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία επιτρέπει σε κάθε πολίτη της ΕΕ να
διεκδικήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου για ένα μείζον ζήτημα της επιλογής του.
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προνοεί ότι εάν ένα ζήτημα ή ένας σκοπός εκπροσωπεί αιτητές από
τουλάχιστον εφτά κράτη μέλη και έχει λάβει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης, τότε
θα τεθεί στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση. Η πρώτη πρωτοβουλία που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη θέση
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ονομάζεται “the Right to water”, η οποία ζητά να εδραιωθεί το δικαίωμα στην
πρόσβαση καθαρού νερού, καθώς το νερό πρέπει να θεωρείται δημόσιο καλό.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορείτε να κοιτάξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ht tp://ec.europa.eu /citizens-initiative/public/welcome.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο Ευρωπαϊκό σώμα που εκλέγεται δημοκρατικά απευθείας από τους
πολίτες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το σώμα που αντιπροσωπεύει άμεσα τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.
Κάθε χώρα εκπροσωπείται από συγκεκριμένο αριθμό ευρωβουλευτών κατά αναλογία πληθυσμού (η Κύπρος
εκλέγει 6 ευρωβουλευτές). Οι ευρωβουλευτές λειτουργούν ως εκπρόσωποι της χώρας τους αλλά και ως μέλη
των Ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων. Οι πολιτικές αυτές ομάδες , συν αποτελούνται από εθνικά κόμματα κοινών
πολιτικών πεποιθήσεων, εκπροσωπούν και εκφράζουν διαφορετικές ιδεολογικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις,
προωθώντας διαφορετικά πολιτικά προγράμματα και προτάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα:
ht tp://w w w.elections2014.eu /el/european-political-par ties

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν περιορίζεται μόνο στην ψήφιση νομοθεσιών, αλλά και στον έλεγχο
άλλων σωμάτων και των αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτά (π.χ. για διεθνείς συμφωνίες του Συμβουλίου ή
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι που εμείς ως
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουμε, ελέγχουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να
επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας και την πολιτική της. Και το έχουν κάνει αρκετές φορές.
Ενώ στο παρελθόν είχε περιορισμένες δυνατότητες, μετά και την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αποκτήσει
αυξημένες αρμοδιότητες. Ως το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διαθέτει πλέον νέα μέσα για να διασφαλίζει τη λογοδοσία της ΕΕ στους πολίτες της.
Το Κοινοβούλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών δηλαδή, έχει επίσης τον τελευταίο λόγο
για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από το 2014 εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να βρείτε στο:
ht tp://w w w.europar l.europa.eu /
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Η σημασία της δημοκρατικής συμμετοχής
Ακούσαμε πολλές φορές για το δικαίωμα της ψήφου μας και πως αυτό κερδήθηκε μέσα από πολύχρονους αγώνες για
την εδραίωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί από εμάς σήμερα νιώθουμε ότι η ψήφος
μας δεν έχει δύναμη, ότι οι επιλογές μας είναι περιορισμένες και ότι οι υποψήφιοι εκπρόσωποι μας είναι το ίδιο
προβλέψιμοι και καθόλου αποδοτικοί.
Τι συμβαίνει όμως όταν οι περισσότεροι νέοι επιλέγουν την αποχή; Οι εκλογικές διαδικασίες διεξάγονται από τους
λίγους, εκπροσωπούν τους λίγους και αφορούν τους λίγους. Οι νέοι σταματούν να ενημερώνονται, οι υποψήφιοι
πολιτικοί σταματούν να απευθύνουν τις πολιτικές τους στους νέους και ο φόβος της διαιώνισης παλιών αντιλήψεων
γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, εδραιώνουμε αυτό που προσπαθούμε με τη στάση μας να αποτρέψουμε.
Είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς, ως πολίτης, να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση πολιτικών και την
λειτουργία των θεσμών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία βασίζεται στην συμμετοχή
των πολιτών και ότι τα θέλω και οι απόψεις τους μπορούν να εκφραστούν μόνο μέσα από την ενεργό τους συμμετοχή.

change europe

now!
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Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ:
Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός
Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως βασικό στόχο τη
στήριξη και ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο. Διαμέσω των
προγραμμάτων και των δράσεων του, το Κέντρο προωθεί την ειρήνη και την
συμφιλίωση, το διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη.
Προωθεί επίσης την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την αναπτυξιακή εκπαίδευση, κυρίως
ανάμεσα στους νέους. Παράλληλα βοηθά τους τοπικούς ΜΚΟ να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες τους, παρέχοντας
τους συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επικοινωνία:
Τηλ.: (+357) 22875099
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ngo-sc.or g
Ιστότοπος: w w w.ngo-sc.or g /
Facebook: ht tps://w w w.facebook.com /NgoSuppor tCentre

Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας:
Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ), είναι ένας μη
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό
συντονιστικό φορέα των Κέντρων Νεότητας (ΚΝ). Σκοπός του Οργανισμού είναι
να στηρίζει το έργο των εθελοντών των Κέντρων Νεότητας, διασφαλίζοντας την
ομαλή λειτουργία των Κέντρων αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους
προς τους νέους.
Τα Κέντρα Νεότητας είναι εθελοντικές κοινοτικές οργανώσεις νέων που προσφέρουν ευκαιρίες συνεύρεσης,
δημιουργικής απασχόλησης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και είναι ανοιχτά σε όλους τους νέους της Κύπρου.
Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα περίπου 100 Κέντρα Νεότητας με 6000 εγγεγραμμένα μέλη.
Τηλ.: (+357) 22323260
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: come@cypr usyouth.or g
Ιστότοπος: w w w.cypr usyouth.or g
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Χρήσιμοι συνδέσμοι:
ht tp://europa.eu /about-eu /eu-histor y/ index _el.htm
ht tp://europa.eu /epso/ index _en.htm
ht tp://europa.eu / index _el.htm
ht tp://europa.eu / index _el.htm
ht tp://ec.europa.eu /progr ammes/er asmus-plus/ index _el.htm
w w w.salto-youth.net /
ht tp://europa.eu /youth /EU/voluntar y-activities/european-voluntar y-ser vice_en
ht tp://w w w.ev youth.org /
ht tp://europeanvoluntar yser vice.org /
ht tp://eacea.ec.europa.eu /er asmus _mundus/ index _en.php
ht tps://w w w.salto-youth.net /tools/toolbox /tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/
ht tp://w w w.cyc.org.cy/
w w w.youthboard.org.cy
ht tp://w w w.eurodesk.eu
ht tp://europa.eu /about-eu /wor king-eu-institutions/tr aineeships/ index _el.htm
ht tp://ec.europa.eu /stages/ index _en.htm
ht tp://w w w.europarl.europa.eu /aboutparliament /en /007cecd1cc/ Tr aineeships.html
ht tp://europa.eu /about-eu /wor king-eu-institutions/tr aineeships/ index _el.htm#gr aduates-tab
w w w.eu-career s.eu /
ht tp://ec.europa.eu /youth /policy/ implementation /dialogue_en.htm
ht tp://w w w.elections2014.eu /el/european-political-par ties
ht tp://w w w.europarl.europa.eu /
ht tp://ec.europa.eu /citizens-initiative/public/welcome
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YEAH - Young Europeans At Heart
Για περισσότερες πληροφορίες: 22875099

w w w.ye a h c y.e u
Λευκωσία 2014

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Με την υποστήριξη του προγράμματος
Νέα Γενιά σε Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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