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Ι. Παρουσίαση συνεδρίου 

Εισαγωγή 

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (www.ngo-sc.org) διοργανώνει το συνέδριο «Youth Engaging the 
State» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και εντάσσεται στη 
Βασική Δράση 3 του προγράμματος: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής. Η 
συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των 
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, τα Ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης καθώς και τον 
διάλογο για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη, με χώρες Εταίρους και Διεθνείς 
Οργανισμούς. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για το έργο σημαντικών φορέων του κυπριακού κράτους, όπως είναι η βουλή, η δημόσια 
υπηρεσία, τα υπουργεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τεχνικές με τις οποίες μπορούν να προσεγγίζουν και να 
εμπλέξουν αυτούς τους φορείς με ιδέες και προτάσεις όπως επίσης και πώς να ασκήσουν 
επιρροή στις αποφάσεις τους. Κυρίως θα τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν τη δουλεία 
αυτών των φορέων με αντιπροσώπους τους και να εκφέρουν την άποψη και εισηγήσεις τους 
για το πώς μπορεί να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή στη λειτουργεία των 
δημόσιων φορέων.  

Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων θα δομηθούν σε μία σειρά από εισηγήσεις 
για κάθε φορέα και θα συμπεριληφθούν σε ένα έγγραφο πολιτικής που θα σταλεί σε αρμόδια 
σώματα και στο ευρύ κοινό. 

 

ΙΙ. Σκοπός και μεθοδολογία του συνεδρίου 

Σκοπός  

Ο κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για 

θέματα που αφορούν τους δημόσιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης και 

η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της δημιουργίας ενός 

εγγράφου πολιτικής με τις δικές τους εισηγήσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος. 

 
Μεθοδολογία 

Στο σύνολο του το συνέδριο θα αποτελείται από παρουσιάσεις, συζητήσεις με αρμόδιους 

φορείς και θεματικά εργαστήρια.  



 
 

ΙΙΙ. Διάρκεια και τόπος συνεδρίου 

Το συνέδριο θα είναι ολοήμερο και θα διεξαχθεί από τις 21-23 Οκτωβρίου 2016 στο 

ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία.  

 

ΙV. Προφίλ συμμετεχόντων 

•  Να είναι ηλικίας 18 – 30 ετών 
•  Διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου 
(Παρασκευή 15:00 - Κυριακή 18:00) 
• Να ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν τους δημόσιους φορείς και να  
συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο με αντιπροσώπους τους 
 
 

 

V. Διαδικασία αιτήσεως 

Η αίτηση πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση marilena@ngo-sc.org (Μαριλένα 

Κυριάκου, Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ) μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.  

Το κόστος συμμετοχής είναι 10ΕΥΡ ανά συμμετέχοντα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στο 

22875099.  
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