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The project “ACE” : ACTIVE CITIZEN in EUROPE
“Active European citizens building “
Tο πρόγραμμα “ACE”: Ενεργός πολίτης στην Ευρώπη
“Οικοδομώντας ενεργούς Ευρωπαίου Πολίτες“
The project “ACE” is focused on:
a)
the rising levels of unemployment particularly among young people and on the
efforts for youngsters, at national and European level, to have new skills and competences
required by the modern economy and labor market, as well as by the society and democracy
b)
the democratic deficit owing to the indifference of such young people to play their
role as active European citizens and on the need for development of social youth capital and
for the empowerment of youngsters to participate actively in society and democratic life
inside the united Europe
In the framework of the project young participants aged between 18-28 years are brought
together from three (3) diverse European countries and organizations: Greece /HELLENIC
MIGRATION POLICY INSTITUTE (I.ME.PO.), Cyprus /University of Nicosia – Research
Foundation (UNRF) and Estonia - LAG Western-Harju Partnership, including their group
leaders / mediators /trainers, to carry out a multifaceted informal learning activity whose
the topics addressed by it are: Citizenship, EU awareness and Democracy, Migrants' issues
and Recognition of non-formal and informal learning’s credits for youth and youth sector.
The total durance of the project “ACE” is 5 months (27/12/2016 - 26/05/2017.
Tο πρόγραμμα “ACE” επικεντρώνεται στα εξής:
α) τα αυξανόμενα επίπεδα της ανεργίας ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και οι προσπάθειες για
τους νέους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να εφοδιαστούν με νέες δεξιότητες και
ικανότητες που απαιτούνται από τη σύγχρονη οικονομία και την αγορά εργασίας, την κοινωνία
και τη δημοκρατία
β) το δημοκρατικό έλλειμμα λόγω της αδιαφορίας των νέων να παίξουν το ρόλο τους ως
ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες και η ανάγκη για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου για τη
νεολαία και για την ενδυνάμωση των νέων να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στη
δημοκρατική ζωή στο εσωτερικό της ενωμένης Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του προγράμματος έρχονται σε επαφή νεαροί συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ 1828 ετών από τρεις (3) διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και οργανισμούς: Ελλάδα /
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), Κύπρος / Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
- Ερευνητικό Ίδρυμα (UNRF) και Εσθονία – LAG-Eταιρική σχέση στην κοινότητα δυτικού
Harju,
συμπεριλαμβανομένων
των
αρχηγών
των
εθνικών
ομάδων
τους/μεσολαβητών/εκπαιδευτών, για να υλοποιήσουν από κοινού μία πολυμορφική
δραστηριότητα άτυπης μάθησης στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται σημαντικά θέματα όπως
είναι η Ιθαγένεια της ΕΕ, η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και τη
Δημοκρατία στο εσωτερικό της, το μεταναστευτικό ζήτημα και η αναγνώριση του οφέλους
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για την νεολαία και τον τομέα της νεολαίας.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος “ACE” ορίζεται σε 5 μήνες από 27/12/2016 έως
26/05/2017.
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