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Το έργο
Το ξέσπασμα του κοροναϊού (Covid-19) έχει βυθίσει όλες τις
χώρες σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, αφήνοντας όλους να
αντιμετωπίζουν μία νέα κανονικότητα. Δύο από τους τομείς
που επηρεάζονται περισσότερο είναι ο τομέας της νεολαίας
και ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας (ΠΔΤ). Οι νέοι
έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα από
οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα, με δυσμενείς αλλαγές στην
οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ευημερία και
την ψυχική τους υγεία. Έχουν αναφερθεί υψηλότερα επίπεδα
κατάθλιψης, μοναξιάς, έντασης, άγχους, ακόμη και
αυτοκτονικών σκέψεων.
Σε ότι αφορά τον τομέα ΠΔΤ (Πολιτιστικός και Δημιουργικός
Τομέας), είναι αναμφισβήτητο ότι είναι από τους περισσότερο
επηρεασμένους από την τρέχουσα κρίση, όπου οι θέσεις
εργασίας που κινδυνεύουν κυμαίνονται από 0,8 έως 5,5% της
απασχόλησης στις περιφέρειες του ΟΟΣΑ. Η ξαφνική πτώση
των εσόδων των πολιτιστικών ιδρυμάτων που βασίζονται
κυρίως σε χώρους εκδηλώσεων θέτει σε κίνδυνο τη
χρηματοοικονομική τους βιωσιμότητα και έχει οδηγήσει σε
μειωμένες μισθολογικές απολαβές και απολύσεις με
επιπτώσεις στην αλυσίδα αξίας τόσο των δημιουργικών όσο
και των μη δημιουργικών τομέων.
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Η
ξαφνική
ακύρωση
μεγάλων
πολιτιστικών
και
καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων είχε σημαντικό αντίκτυπο
στην ψυχική ευημερία και την
κοινωνική
ζωή
των
νέων.
Ως
αποτέλεσμα
των
πολιτιστικών
ακυρώσεων και το γεγονός ότι
παρέμεναν «εκτός» σχολείου για
εβδομάδες,
οι
νέοι
έπρεπε
να
επιμελούνται διαφορετικά τον χρόνο
τους, αυξάνοντας κυρίως τον χρόνο
που περνούν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Οι οργανώσεις νεολαίας, από την άλλη,
έχουν δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα,
προσαρμοστικότητα
και
δημιουργικότητα στον μετριασμό αυτής
της κρίσης κινητοποιώντας νέους
εθελοντές,
παρέχοντας
συμβουλές
ψυχικής
υγείας,
υποστηρίζοντας
μειονεκτούντες νέους και άλλες ομάδες
κινδύνου
και
μεταφέροντας
τις
δραστηριότητές τους στο διαδικτυακό
περιβάλλον.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει
μεγάλη
ανάγκη
για
περισσότερη
υποστήριξη,
συνεργασία
και
δημιουργία
δικτύων
μεταξύ
των
τοπικών αρχών, των οργανώσεων
νεολαίας και των εκπροσώπων των
δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων,
προκειμένου να εμπλακούν και να
υποστηριχθούν η ψυχική ευημερία των
νέων και να ενισχυθεί η κοινωνική τους
ανθεκτικότητα. κοινωνική ένταξη και
συμμετοχή.
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Αποτελέσματα του έργου
Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος Building
Better θα αναπτύξει δύο παραδοτέα, τα οποία
θα συμβάλουν στη συμμετοχή και την
υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας των νέων
και θα ενισχύσουν την κοινωνική τους
ανθεκτικότητα, την κοινωνική τους ένταξη και
τη συμμετοχικότητα τους. Τα παραδοτέα είναι:

Σκοπός του Έργου
Κύριος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της
διατομεακής
συνεργασίας
με
έμφαση
στην
δημιουργικότητα, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, την
κοινωνική συμμετοχή των νέων και την υποστήριξη των
εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των καλλιτεχνών
και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για την εξεύρεση
δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων στις νέες
προκλήσεις. Το έργο Building Better απευθύνεται σε
οργανώσεις
νεολαίας,
σε
οργανισμούς
που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνών και του
πολιτισμού, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε τοπικές
αρχές στη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Διαδικτυακά Σεμινάρια που θα παρέχουν
στους
υπεύθυνους
χάραξης
τοπικής
πολιτικής, στους εργαζόμενους στον τομέα
της νεολαίας και στους καλλιτέχνες, στους
εκπροσώπους
του
Πολιτιστικού
και
Δημιουργικού τομέα, γνώσεις και δεξιότητες
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των
προκλήσεων, στην ανταλλαγή ιδεών και
πρακτικών, καθώς και στην εξεύρεση
ευκαιριών συνεργασίας για συλλογικούς
πόρους και εκστρατείες, προκειμένου να
εμπλακούν πολιτιστικά οι νέοι στην εποχή
της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας που θα
είναι
μια
διαδικτυακή
συμμετοχική
πλατφόρμα όπου οι υπεύθυνοι χάραξης
τοπικής πολιτικής, οι εργαζόμενοι στον
τομέα της νεολαίας και οι επαγγελματίες
που
εργάζονται
στον
τομέα
της
απασχόλησης των νέων, οι υπηρεσίες
παροχής συμβουλευτικής, καθώς και οι νέοι
και οι καλλιτέχνες μπορούν να εισέλθουν
και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να είναι πιο
δραστήριοι και να υποστηρίξουν άλλους για
να
αντιμετωπίσουν
το
εύρος
των
προκλήσεων που προκύπτουν από την
κρίση του κορονοϊού.

Ομάδες Στόχου
TG1: Εργαζόμενοι στον Τομέα της Νεολαίας,
Ηγέτες Νέων, Συντονιστές, Υπεύθυνοι
χάραξης Πολιτικής, Εργαζόμενοι σε τοπικές
Αυτοδιοικήσεις
TG2: Νέοι Ηλικίας 18-30 ετών
TG3: Ενδιαφερόμενα μέρη του Καλλιτεχνικού
και Δημιουργικού Τομέα, Τοπικοί
Καλλιτέχνες κ.α.
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Συνάντηση εταίρων του έργου, 15 Ιουνίου 2021

Στόχοι και
αναμενόμενα
αποτελέσματα
Το έργο στοχεύει στην:
δημιουργία δικτύων και νέων μοντέλων
συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων
για νέους, των τοπικών φορέων χάραξης
πολιτικής και των παραγόντων της CCS,
ενθαρρύνοντας
τη
διαπολιτισμική
δέσμευση και συμμετοχή των νέων,
αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά
τους μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
Συνεργασίας.
προώθηση της δημιουργικότητας, του
πολιτισμού και της διαπολιτισμικότητας
μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων
Building Better που θα περιλαμβάνουν
εργαλεία μάθησης, πόρους και υλικά.
επιτάχυνση
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού της εργασίας των νέων
και των δήμων αυξάνοντας τα ψηφιακά
μέσα που χρησιμοποιούνται για την
προσαρμογή στον τρόπο δημιουργίας,
διαχείρισης και διάδοσης δημιουργικών
προϊόντων,
πολιτιστικών
αγαθών,
εκδηλώσεων.

Συναντήσεις Εταίρων
Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid19,
οι
εταίροι
του
έργου
έχουν
πραγματοποιήσει τέσσερις (4) διαδικτυακές
συναντήσεις μέχρι σήμερα. Η εναρκτήρια
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-16
Ιουνίου 2021. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους καθώς και να
παρουσιάσουν το πλαίσιο του έργου και τα
σχέδια για τις επόμενες δραστηριότητες. Η
κοινοπραξία
αποφάσισε
να
συνεδριάζει
ηλεκτρονικά κάθε 5 εβδομάδες για να
παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών
προκειμένου να επιτύχει αποτελέσματα πολύ
υψηλής ποιότητας.

Photo by Urban Art Ventures

Building Better

01-November 2021

Σημαντικά Ορόσημα του Έργου
Η κοινοπραξία Building Better έχει φτάσει σε ορισμένα
σημαντικά ορόσημα. Οι οδηγίες των ασύγχρονων
διαδικτυακών σεμιναρίων έχουν αναπτυχθεί από την
Jugend- & Kulturprojekt e.V. και οι εταίροι έχουν
συζητήσει τα θέματα που θα αναπτυχθούν για κάθε
διαδικτυακό σεμινάριο. Οι εταίροι του έργου εργάζονται
για την ανάπτυξη των διαδικτυακών σεμιναρίων και του
περιεχομένου τους.
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Τα κύρια θέματα των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι τα εξής: Ψηφιακή μετάβαση,
Εργαλεία και Καινοτόμες Πρακτικές, Τρόποι υποστήριξης των νέων, Προσωπική ευημερία
και συμμετοχή στις τέχνες. Στο παρόν στάδιο θα εμπλακούν οι ομάδες εστίασης και οι
ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι θα δώσουν τα πολύτιμα σχόλιά τους και θα μοιραστούν
τις πραγματικές τους ανάγκες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί.
Τέλος, η Eurosuccess έχει αναπτύξει τη σελίδα του έργου στο Facebook, τον λογαριασμό
στο Instagram και τον ιστότοπο.

Εταίροι
JKPeV: (Συντονιστής του Έργου & Leader του παραδοτέου 1) φέρνει την πολυετή εμπειρία
του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική σκηνή στη Δρέσδη και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις
και την τεχνογνωσία του στην προώθηση του διαπολιτισμικού και διαγενεακού διαλόγου
μέσω ευρωπαϊκών έργων και εκδηλώσεων. Το JKPeV από το 2004, εμπλέκει πολίτες,
καλλιτέχνες, νέους, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους και χώρες
και διευκολύνει την ανταλλαγή ατομικών και συλλογικών εμπειριών, τεχνογνωσίας.
Χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές τέχνης, μεθόδους μη τυπικής μάθησης και ψηφιακά
μέσα για να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και των ομάδων-στόχων τους.

Eurosuccess Consulting: (Διάδοση & Leader του παραδοτέου 2) Ο τεχνικός εταίρος της
Eurosuccess από την Κύπρο, φέρει την τεχνογνωσία του στις λύσεις εκπαίδευσης και
ανάπτυξης (παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό, λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία ΤΠΕ
για αξιολόγηση ικανοτήτων/δεξιοτήτων καθώς και αναπτυξιακούς σκοπούς) . Η Eurosuccess
Consulting έχει ευρεία εμπειρία που προέρχεται από πρωτοβουλίες της ΕΕ και των εθνικών
πρωτοβουλιών, που καλύπτουν ένα πολυτομεακό φάσμα όπως: ΕΕΚ (Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση), νεολαία, ενήλικες, παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
ομάδων της κοινωνίας όπως οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.
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Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου είναι ένας οργανισμός των Ενώσεων
Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου καθώς και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας και
της Επαρχίας της Αμμοχώστου. Θα φέρει την εμπειρία της στον εκπαιδευτικό τομέα και
τις τοπικές αρχές και την εμπειρία της στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων με
τοπικούς δήμους και δημόσιες αρχές.

Anelixis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (Υπεύθυνος Φορέας ποιότητας και αξιολόγησης)
είναι πιστοποιημένος με ISO 9001: 2015. Θα φέρουν την εμπειρία τους στη Διαχείριση
Ποιότητας και τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που
καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Οικονομικός σχεδιασμός, Επιχειρησιακή Έρευνα,
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση και παροχή συμβουλών σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα, Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Συστήματα Ποιότητας.

Συμμετέχω (I-Participate) (Υπεύθυνος Φορέας Διαχείρισης Κινδύνων και Αξιολόγησης)
φέρνει την εμπειρία του στον τομέα της εργασίας των νέων και την τεχνογνωσία στην
ηλεκτρονική υποστήριξη της νεολαίας και την ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικτυακών
εκστρατειών. Η IParticipate είναι εξειδικευμένη σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης και
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων. Από το 2018, περισσότεροι από
120 νέοι συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την IPARTICIPATE, ως οργανισμός φιλοξενίας ή αποστολής. Η I-PARTICIPATE ως εκ τούτου, θα
αναδείξει αυτή την εμπειρία και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο έργο αξιοποιώντας τις
μεθόδους και τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν σε αυτά τα προηγούμενα έργα και
αναπτύσσοντας περαιτέρω τα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου και των ομάδων-στόχων.
.

Sharing Europe φέρνει την εμπειρία του στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και
της κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης. Έχει ικανότητες στη
διοργάνωση πολιτιστικών και διεπιστημονικών ανταλλαγών, στο σχεδιασμό εκδηλώσεων
και εκστρατειών επικοινωνίας, στο πλαίσιο τοπικών, εθνικών και Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Η οργάνωση συμβάλλει επίσης στον πολιτιστικό εμπλουτισμό της πόλης
της Φλωρεντίας μέσω της υλοποίησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, εκστρατειών
επικοινωνίας και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Τοπικές Αρχές, σχολεία,
ΜΜΕ και οργανώσεις του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα).
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Συντονιστής Εταίρος
Jugend-& Kulturprojekt e.V.
www.jkpev.de

Εταίροι

Anelixis Development Consultants SA
www.anelixisc.gr

Cyprus Academy Of Local Government
http://www.ekk.org.cy/en/

Eurosuccess Consulting
www.eurosc.eu

Sharing Europe
www.sharingeurope.eu

SIMMETECHO (I-Participate)
iparticipate.gr
Online Action for Youth and the Creative and Cultural Sectors (Building Better) - αριθμός έργου: 2020-1-DE04-KA227-YOU-020835.
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

