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ΕΤΡΩΠΑΙΟΙ ΝΕΟΙ ΤΓΚΕΝΣΡΩΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ  

ΣΗΡΙΞΟΤΝ ΣΗΝ ΦΩΝΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

 
- Που;Στθν περιοχι τθσ Κινζττασ 

- Ποιοί;36 νζοι ευρωπαίοι πολίτεσ 

- Από που;Από 10ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: Γερμανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ιςπανία, Ιταλία, 
Λικουανία, Εςκονία, Τςεχία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ελλάδα 

- Πότε;Στισ 1-10Μαρτίου 

- Γιατί;Για να ενδυναμώςουν τη νεανική φωνή τησ πόλησ μασ και να ςτείλουν ηχηρό  μήνυμα 
υπζρ τησ υιοθζτηςησ αποτελεςματικών πολιτικών αντιμετώπιςησ του προςφυγικοφ. 

Ο τοπικόσ οργανιςμόσ νεολαίασ ΥοuthHorizons υποδζχτθκε και διοργάνωςε, ςε ςυνεργαςία με 
τον οργανιςμό‘Shelter international e.V.’ από τθ Βρζμθ τθσ Γερμανίασ,το ευρωπαϊκόErasmus+ 
πρόγραμμα ανταλλαγισ νζων ‘ChallengesandRealities: Migration'(Προκλιςεισ και 
Πραγματικότθτεσ: Μετανάςτευςθ).Το πρόγραμμα αυτό ζφερε κοντά νζουσ ευρωπαίουσ οι 
οποίοι είχαν τθν ευκαιρία να διερευνιςουν τα αίτια και τισ επιπτϊςεισ τθσπροςφυγικισ-
μεταναςτευτικισκατάςταςθσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ. Βαςιηόμενοι ςτθ 
βιωματικι διαδικαςία τθσ μθ-τυπικισ μάκθςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κατανόθςαν τθν 
μεταναςτευτικι πραγματικότθτα ςτισ πλιττουςεσ χϊρεσ, εργάςτθκαν ςυνεργατικά ςε 
πολυεκνικζσ ομάδεσ,όριςαν κοινοφσ ςτόχουσκαι ζκεςαν τισ βάςεισ για ζναν ενεργό διάλογο 
αφφπνιςθσ και κινθτοποίθςθσ των ευρωπαίων πολιτϊν. 

Κατά τθν παραμονι τουσ ςτθ χϊρα μασ ιρκαν ςε επαφι τόςο με τθν ελλθνικι κουλτοφρα όςο 
και τθν τοπικι κοινωνία και τισ παραδόςεισ του τόπου μασ.Η εν λόγω ευρωπαϊκι δράςθ 
ςυνζβαλε ςτθν ενδυνάμωςθ  τθσ νεανικισ κινθτικότθτασ και τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ τθσ 
πόλθσ μασ. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και θ εςτίαςθ των ςυμμετεχόντων διεξιχκθςαν 
ςτο καφζ-εςτιατόριο Raft ςτθν Κινζττα και τθ διαμονι τουσ φιλοξζνθςε το J-Studios.  

   Ο οργανιςμόσ νεολαίασ ‘YouthHorizons’ δίνει τθ δυνατότθτα ςε νζουσ από τθν πόλθ μασ και 
όλθ τθν Ελλάδα να λάβουν μζροσ ςε δράςεισ εκτόσ ςυνόρων και να ανακαλφψουν τισ ευκαιρίεσ 
που προςφζρει ο ευρωπαϊκόσ κόςμοσ! Μζςα από τθ ςυνφπαρξι τουσ με άλλουσ νζουσ από 
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, οι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται ιδζεσ, γνϊςεισ, εμπειρίεσ και 
αναπτφςςουν τον τρόπο που ςκζφτονται και δρουν διευρφνοντασ τουσ πνευματικοφσ και 
βιωματικοφσ τουσ ορίηοντεσ.. τουσ 'YouthHorizons'τουσ! Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τθ δραςτθριότθτα του οργανιςμοφ μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 
www.youthhorizons.gr, τθ ςελίδα ςτο fb  'YouthHorizons' ι να επικοινωνιςετε ςτο email: 
youthhorizonsgr@gmail.com 
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