ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-mail: info@cardet.org
Web: yeip.org

Διεύθυνση
Λεωφ. Λυκαβηττού 29,
Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+357 22 00 21 00

Το YEIP συντονίζεται από τι Διεθνές Ινστιτούτο
IARS
(IARS
International
Institute)
και
πραγματοποιείται σε συνεργασία με 20 εταίρους από
το οκτώ χώρες της ΕΕ.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η.Β.: Υπουργείο Εσωτερικών | Ελλάδα: Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ΚΕΥΝΣ – Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση
υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών | Κύπρος: Δήμος
Έγκωμης | Ιταλία: Περιφέρεια Λιγυρίας (Regione
Ligura) | Πορτογαλία: Δήμος Oliveira de Azemeis
(Camara Municipal de Oliveira de Azemeis) |
Σουηδία: Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο της
Κομητείας Kalmar (Lansstyrelsen I Kalmar Ian) |
Ρουμανία: Εθνικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση
των Διακρίσεων, & Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας,
Νεότητας και Αθλητισμού (Institutul de stinte ale
educatiei)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Project N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY

YEIP

Youth Empowerment
and Innovation Project

Η.Β.: Διεθνές Ινστιτούτο IARS (IARS International
Institute), Khulisa και το Νέο Πανεπιστήμιο του
Buckinghamshire| Ελλάδα: Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) | Κύπρος: Centre
for Advancement of Research and Development in
Education – CARDET | Ιταλία: Anziani e non solo |
Πορτογαλία: Inovamais | Σουηδία: Πανεπιστήμιο
Λινναίος (Linne Universitetet) | Ρουμανία: Ίδρυμα
Κοινωνικών Υπηρεσιών Schottener (Fundatia
Schottener Servicii Sociale).

Project N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICYΗ
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του
παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε

WWW.YEIP.ORG

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΙΕΡ
Το YEIP είναι ένα τριετές έργο χρηματοδοτούμενο από
το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο στοχεύει στο
σχεδιασμό ενός θετικού πλαισίου πρόληψης των
πολιτικών για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της
περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
των νέων στην Ευρώπη. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο
του 2017.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΕΝΑΣ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που
αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
των νέων. Μετά από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα
στη Δανία, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο και
την ανάγκη επικέντρωσης σε περιθωριοποιημένους
νέους που κινδυνεύουν από ριζοσπαστικοποίηση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρέπει να
υποστηριχθούν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις.
Το έργο ΥΙΕΡ δημιουργήθηκε ως απάντηση στην
επείγουσα αυτή ανάγκη για πιο αποτελεσματικές
πολιτικές για τη νεολαία, οι οποίες μπορούν να
ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη των νέων και να
ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης με
μεγαλύτερη «αγορά» από τους ίδιους τους νέους. Στο
YEIP πιστεύουμε ότι οι λύσεις που σχεδιάζονται από
τους ίδιους τους νέους έχουν περισσότερες πιθανότητες
να είναι ρεαλιστικές και επιτυχείς. Πιστεύουμε επίσης
ότι η τιμωρία, ο έλεγχος και ο στιγματισμός δεν θα
οδηγήσουν τους νέους σε "διαχείριση κινδύνου".
Πιστεύουμε ακράδαντα σε θετικές προσεγγίσεις για
περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, οι οποίες θεωρούμε
ότι είναι οι πραγματικές αιτίες για ριζοσπαστικοποίηση.

Το έργο YEIP υλοποιείται μέσα από την κατασκευή και
την επιτόπια επικύρωση εργαλείων (μοντέλο /
παρεμβάσεις YEIP PREVENT, εργαλειοθήκη, κατάρτιση)
σε 4 περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια, φυλακές, σε
απευθείας σύνδεση) στα 7 συμμετέχοντα κράτη μέλη της
ΕΕ.
Το έργο ΥΕΙΡ θα θέσει τα θεμέλια για συστημικές
αλλαγές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ο απώτερος
στόχος είναι να συμβάλει το σχέδιο στην υλοποίηση του
στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία για την
πρόληψη των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν
στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση
των νέων. Το σχέδιο είναι επίσης σύμφωνο με τη
στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας του 2005 (αναθεωρημένη το 2008 και το
2014).
Η επιτυχία αυτού του έργου με την συμμετοχή των νέων
ανθρώπων, θα δείξει στους ευρωπαίους πολίτες την
ηγεσία και την αποφασιστικότητα των θεσμικών
οργάνων της ΕΚ, εξαλείφοντας τους λόγους που οδηγούν
στην περιθωριοποίηση και στη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την
εμπιστοσύνη.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ;
ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Επικοινώνησε μαζί μας:
• Βοήθησέ μας να οικοδομήσουμε την βάση
τεκμηρίωσης YEIP
• Πάρε μέρος σε διεθνή συνέδρια
(διαθέσιμες υποτροφίες)
• Πάρε μέρος στη δωρεάν μάθηση πρόσωπο με
πρόσωπο και στην απευθείας σύνδεση - εκπαίδευση
για νέους (για επαγγελματίες και νέους)
• Ζήτησε να λαμβάνεις τα ενημερωτικά δελτία,
ηλεκτρονικά βιβλία και δημοσιεύσεις (όλα δωρεάν).
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