
 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Το έργο U4EU, το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Europe for Citizens της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στόχο να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων από την
Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία και το Βέλγιο
στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά
και να τους δώσει την ευκαιρία να
εκφράσουν τις ανησυχίες και το όραμά τους
αναφορικά με τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα,  τη
διαφορετικότητα και το μέλλον της
Ευρώπης. 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο του
2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022   και
προσδοκά να δώσει φωνή στους νέους από
εννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες,
προσφέροντάς τους την ευκαιρία να
εκφράσουν τις ανησυχίες τους στη δημόσια
σφαίρα, να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν τις
δικές τους προτάσεις και να δημιουργήσουν
ένα πεδίο πολυπολιτισμικού κοινοτικού
διαλόγου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Τον 21ο αιώνα, η Ευρώπη έφτασε σε ένα
κρίσιμο σημείο όσον αφορά στην
οικοδόμηση της ταυτότητάς της. Πράγματι,
τα τελευταία χρόνια μια σειρά από γεγονότα
που συνέβησαν στην Ευρώπη, έθεσαν υπό
αμφισβήτηση την κύρια ιδέα και τις
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
η κρίση της Ευρωζώνης, η μεταναστευτική
κρίση και το Brexit οδήγησαν στην άνοδο του
ευρωσκεπτικισμού. Τα γεγονότα αυτά
άλλαξαν τη στάση κάποιων πολιτών
απέναντι στην ΕΕ,   με ένα μέρος αυτών να
αρχίζει να  αμφισβητεί τις αξίες του ίδιου του
θεσμού.
 
Το γεγονός αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
το μέλλον της Ευρώπης και τη διασφάλιση
της ευημερίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών,
καθώς αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με
την ανάπτυξη κοινών στόχων και με την
ισχυρή συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή
δημόσια σφαίρα.
 
Συνεπώς, ήρθε ο καιρός οι ευρωπαίοι
πολίτες,   ειδικά οι νεότεροι που σύντομα θα
αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν τις
επιπτώσεις της σημερινής κατάστασης, να
συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνείδησης σε
σχέση με την Ε.Ε. και το μέλλον της, ώστε να
ακουστούν από το ευρωπαϊκό θεσμικό
όργανο, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει
να ανταποκριθεί τις προσδοκίες των
πολιτών.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το έργο U4EU είναι αποτέλεσμα της
προσπάθειας μια ευρωπαϊκής κοινοπραξίας
9 μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων:
 
Η ANCE (GR) έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία
στο συντονισμό και τη διαχείριση έργων που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.   Οι κύριοι
τομείς δραστηριοτήτων της είναι η στήριξη
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η
στήριξη των νέων και επιπλέον, η προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Η KMGNE (DE) έχει πραγματοποιήσει
περισσότερα από 100 προγράμματα έρευνας
και συμβουλευτικής βιωσιμότητα, ενώ έχει
συνοδεύσει επιστημονικά και έχει
εφαρμόσει πρακτικά πολλά εκπαιδευτικά
προγράμματα για τη νεολαία.
 
Η Multi Kulti Collective (BG) εργάζεται για
τη συμμετοχή των πολιτών, τους νέους, την
ένταξη των μεταναστών / προσφύγων και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, και έχει εμπειρία
στην διεξαγωγή εκστρατειών & την ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης, χρησιμοποιώντας τις
τέχνες και   τον πολιτισμό ώστε να επιτύχει
την κοινωνική αλλαγή.
 
Η Nous (IT) δραστηριοποιείται στον τομέα
του πολιτισμού για την προώθηση
ευρωπαϊκών ευκαιριών. Διοργανώνει
φεστιβάλ, πολιτιστικές ανταλλαγές και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προκειμένου να
επικοινωνήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει
η Ευρώπη.

Η  CLUBE (PT) στοχεύει στην ανάπτυξη
προσωπικών, κοινωνικών, επαγγελματικών
και πολιτικών δεξιοτήτων   με στόχο την
προώθηση της συμμετοχής, της
ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης
των νέων και των ευάλωτων ομάδων.
 
Η TELEDUCA (SP) απευθύνεται σε εφήβους,
νέους, γυναίκες, μετανάστες και άλλες
κοινωνικές συλλογικότητες, παρέχοντάς
τους καλύτερες ευκαιρίες για αυτο-έκφραση
και αυτο-εκπροσώπηση, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τη δύναμη των ΜΜΕ και των
πολιτιστικών βιομηχανιών.
 
Το UNITED (HU) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο
κατά του εθνικισμού, του ρατσισμού και του
φασισμού. Συντονίζει εκστρατείες,
διοργανώνει συνέδρια, συμμετέχει σε έργα,
εκδίδει δημοσιεύσεις και αναλαμβάνει
εργασίες υπεράσπισης για να διαμαρτυρηθεί
ενάντια στις διακρίσεις.
 
Η CCB (NL) προωθεί τον διαπολιτισμικό
διάλογο, την καλή ζωή (buen vivir) και τον
μετασχηματισμό συγκρούσεων,
ενθαρρύνοντας άτομα διαφορετικών
κοινοτήτων να διαχειριστούν με θετικό
τρόπο την διαφορετικότητα.
 
Η YEL (BE) στοχεύει να δώσει στους νέους τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και το δίκτυο για να
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην
αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων
προκλήσεων. Η YEL οργανώνει επίσης το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων, το οποίο
συντάσσει συστάσεις πολιτικής και τις
υποβάλλει στο Συμβούλιο της ΕΕ.



ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Επτά εκδηλώσεις κοινοτικού διαλόγου μεταξύ
πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων θα
διοργανωθούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την
Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο
και την Πορτογαλία.

ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
από όλες τις συμμετέχουσες χώρες θα
βρεθούν στην Αθήνα, προκειμένου να
ενημερώσουν τους πολίτες για τη σημασία
του εθελοντισμού.

Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ, 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ! 
Ένα τελικό βίντεο, που θα αποτελείται
από τα βίντεο κάθε χώρας,  θα προβληθεί  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

"ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η
ΕΥΡΩΠΗ...;"
Παραγωγή 7 βίντεο στα οποία  νέοι
άνθρωποι θα μοιραστούν τις απόψεις και
τις ανησυχίες τους για το μέλλον της
Ευρώπης.

ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

Στη Σόφια της Βουλγαρίας θα πραγματοποιηθεί
εργαστήριο, στο οποίο νέοι άνθρωποι θα
μπορέσουν να συζητήσουν  και να κάνουν
προτάσεις για το μέλλον της ΕΕ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA!

  U4EU: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Όλα τα βίντεο και οι δραστηριότητες του
έργου θα κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και την ιστοσελίδα του U4EU.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΕΥΡΩΠΗ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Σε μια ηλεκτρονική δημοσίευση θα
παρουσιαστούν περιληπτικά τα αποτελέσματα
των κοινοτικών διαλόγων.

(Μάρτιος 2020 - Σεπτέμβριος 2022)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/

