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Η συμμετοχή νέων μεταναστών, μειονοτήτων και
υπηκόων τρίτων χωρών είναι μια από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στις μέρες μας. Ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένας πιο ενεργός
ρόλος του πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων. Η
πρόκληση του A Part of EU 2030 θα είναι να
συνδέσει τους νέους με τις ευρωπαϊκές αξίες,
ενθαρρύνοντας τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή
τους στην πολιτική ζωή.

Προώθηση της δέσμευσης των νέων στη διαδικασία της ενεργού συμμετοχής του πολίτη
μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και μιας εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης γύρω
από τους 17 ΣΒΑ της Ατζέντας 2030. (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης). Αυτό θα γίνει από
τους νέους του «A Part of EU Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας της ΕΕ» (LYC).

Τα τοπικά Συμβούλια Νέων (LYC) είναι η
καρδιά του έργου. 10 νέοι από κάθε χώρα εταίρο
θα μπορούν να ηγούνται των δραστηριοτήτων
δημιουργώντας το περιεχόμενο για τα 17
κεφάλαια του εγχειριδίου και για την προώθηση
στο TikTok και στο Instagram της εκστρατείας
«A Part of EU εκστρατεία ευαισθητοποίησης». 
Προσκαλέστε οποιοδήποτε νεαρό άτομο από τη
σύνδεσή σας να συμμετάσχει και να γίνει μέρος
αυτής της εκπληκτικής περιπέτειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

Συζήτηση με τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νέων στη Μάλτα

Ο ΣΚΟΠΟΣ



Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν
τη συμμετοχή νέων μεταναστών,
μειονοτήτων και υπηκόων τρίτων χωρών
για την επίτευξη των ΣΒΑ της Ατζέντας
2030.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν
τη συμμετοχή νέων ηλικίας 18-30 ετών
μέσω της Κοινωνικής και Πολιτικής, του
Αθλητισμού και του Πολιτισμού, του
Εθελοντισμού, της Οικογένειας, της
Κατάρτισης και της Απασχόλησης.

Την 1 Μαρτίου 2022 οι εταίροι του έργου A Part OF EU 2030 (APOFEU) συναντήθηκαν στην
Μάλτα για το kick off meeting.
Ήταν ευκαιρία να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις δια ζώσης. Τα εργαστήρια
περιλάμβαναν τα σχέδια εργασίας των 2 κύριων αποτελεσμάτων του έργου, πληροφορίες
σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, την έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές.
Το έργο θα διαρκέσει 20 μήνες και γι' αυτό ήταν σημαντικό για την κοινοπραξία να
αξιοποιήσει τις διάφορες πτυχές της οικονομικής διαχείρισης και της στρατηγικής διάδοσης.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων
και των δεξιοτήτων των εργαζομένων
στον τομέα της νεολαίας που
ασχολούνται με νέους μετανάστες,
μειονότητες και υπηκόους τρίτων χωρών,
προκειμένου να προωθήσουν καλύτερα
τα 17 ΣΒΑ.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και
παροχή γνώσης σχετικά με τη
συνάφεια των 17 ΣΒΑ (Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης).
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Παρακολουθήστε
τα νέα για τα

αποτελέσματα του
έργου:

 

 
 Το “Εγχειρίδιο A Part of EU

2030” το οποίο θα
συγκεντρώσει τα εργαστήρια

που δημιουργήθηκαν από
τους νέους του Τοπικού

Συμβουλίου 
 

Το «A Part of EU 2030 Awareness
Raining Campaign» κατά τη διάρκεια

της οποίας οι νέοι του Τοπικού
Συμβουλίου Νέων θα δημιουργήσουν 15

βίντεο και θα διαχειριστούν
λογαριασμούς Instagram και TIK TOK
όπου θα προωθήσουν τους 17 ΣΒΑ της
ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών.
Στο μεταξύ, θα σας ενημερώσουμε για
την έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές

που συγκεντρώθηκαν.
 
 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

#APartOfEU2030


