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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. 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.

1) 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.

2)  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, 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. Η διαδικτυακή
πλατφόρμα θα περιλαμβάνει
διαφορετικούς πόρους και εργαλεία με
βάση καθένα από τα παραπάνω προφίλ
και θα περιλαμβάνει επίσης έναν
συμμετοχικό χώρο όπου κάθε χρήστης
θα έχει την ευκαιρία να μοιράζεται τις
πρωτοβουλίες, τις εμπειρίες, τις
προκλήσεις και τις λύσεις τους.

Το εταιρικό σχήμα του "Building Better"
πρόκειται να αναπτύξει δύο αποτελέσματα, τα
οποία αποσκοπούν στη στήριξη της ευημερίας
των νέων και στην ενίσχυση της κοινωνικής τους
ανθεκτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της
συμμετοχής τους. Τα δύο αυτά αποτελέσματα
είναι τα εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Προσωπική ευημερία και συμμετοχή στις τέχνες (JKPeV)
Εργαλεία και Καινοτόμες Πρακτικές  (Anelixis)
Τρόποι υποστήριξης των νέων (iparticipate)
Ψηφιακή μετάβαση  (Eurosuccess)

Οι εταίροι υπό τον συντονισμό της JKPeV ανέπτυξαν 4 Κεφάλαια για το
Διαδικτυακό Σεμινάριο: 

Η Eurosuccess βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των παραπάνω
κεφαλαίων στα Αγγλικά στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης στην
ιστοσελίδα.
Σύντομα αντιπρόσωποι των ομάδων στόχων του έργου (εργαζόμενοι
στον τομέα της νεολαίας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την νεολαία,
αντιπρόσωποι νεολαίας και οργανισμοί τέχνης και κουλτούρας) όπως
αναφέρθηκαν πιο πάνω θα δοκιμάσουν το Σεμινάριο στα αγγλικά και θα
υποβάλουν την ανατροφοδότησή τους.Εάν είστε εκπρόσωπο ενός από τα
παραπάνω γκρουπ έχετε την ευκαιρία να ενταχθείτε στο Διαδικτυακό
Σεμινάριο του έργου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας, τη σελίδα στο Facebook και το λογαριασμό Instagram.

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Η ομάδα μας έχει φθάσει σε ορισμένα σημαντικά
ορόσημα: Η ιστοσελίδα του έργου κυκλοφόρησε
επίσημα από την Eurosuccess με τη συμβολή
όλων των εταίρων.
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Σημαντικά Ορόσημα και επόμενα Βήματα...

Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας
Η Eurosuccess ως υπεύθυνος οργανισμός για την Πύλη Συνεργασίας
μαζί με όλους τους εταίρους συζητήσαμε το κύριο στόχο της και
αποφασίσαμε ότι η πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετους
μαθησιακούς πόρους, καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους στήριξης και
συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και
πληροφορίες για κάθε συμμετέχουσα πόλη - Δρέσδη, Φλωρεντία,
Ηρακλείου, Λάρισα και Λευκωσία όσον αφορά τις πολιτιστικές
δραστηριότητες, τα γεγονότα και τη στήριξη των νέων. Ωστόσο, το πιο
καινοτόμο μέρος της δικτυακής πύλης είναι ότι οι εκπρόσωποι των
πολιτιστικών και οργανώσεων νεολαίας, των επιχειρήσεων της τέχνης
και των τοπικών αρχών έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται μεταξύ τους.

https://building-better.eu/
https://building-better.eu/
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2η Διακρατική Συνάντηση, Μάιος, 2022

Building Better

Λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης με την πανδημία Covid-19, οι εταίροι του
έργου διεξήγαγαν οκτώ (8) διαδικτυακές συναντήσεις μέσω του ZOOM μέχρι
τώρα.
Η 2η διακρατική συνάντηση εταίρων θα διεξαχθεί δια ζώσης στη Λευκωσία
(Κύπρος) από τις 19 έως τις 20 Μαΐου 2022, και θα φιλοξενηθεί από την
Eurosuccess.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να
οριστικοποιήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο και να συζητήσουν τη γενική
πρόοδο του έργου, καθώς και να ολοκληρώσουν τη δομή της δικτυακής πύλης
συνεργασίας και να σχεδιάσουν την επερχόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση στην
Κρήτη (Ελλάδα).

Μάιος, 2022

Συναντήσεις Εταίρων

Σημαντικά Ορόσημα και επόμενα Βήματα...

Μάθετε πρώτοι τα Νέα μας

building-better.eu
ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας

https://www.instagram.com/buildingbetterproject/
https://www.facebook.com/BuildingBetterProjectEu
https://building-better.eu/el/newsletter/
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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.

Jugend-& Kulturprojekt e.V.
 www.jkpev.de

Anelixis Development Consultants SA
 www.anelixisc.gr

Cyprus Academy Of Local Government
http://aktacy.org/

Eurosuccess Consulting  
www.eurosc.eu 

Sharing Europe
 www.sharingeurope.eu

SIMMETECHO (I-Participate) 
iparticipate.gr

Συντονιστής

Εταίροι του Έργου
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