Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο έργο για την αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση της ενσωµάτωσης των
νέων ανθρώπων, µε την χρηµατοδότηση του προγράµµατος Erasmus+
Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού συµµετέχει στο έργο «Youth Empowerment and
Innovation Project (YEIP)», για τον σχεδιασµό και την πιλοτική εφαρµογή ενός µοντέλου θετικής
στρατηγικής για την αντιµετώπιση και την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus+, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και
αποτελεί συνεργασία 20 οργανισµών από όλη την Ευρώπη συµπεριλαµβανοµένων 5 εθνικών
Υπουργείων και 15 περιφερειακών δηµόσιων φορέων, Πανεπιστηµίων και ΜΚΟ σε 7 χώρες
(Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουµανία).
Συντονιστής της κοινοπραξίας είναι το IARS International Institute (Η.Β.).
Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διαχείριση της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης, το
έργο ΥΕΙΡ θα δώσει φωνή στους νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα εκείνους
που τείνουν να περιθωριοποιηθούν και να αποκλειστούν, για να αντιµετωπίσουν τις αιτίες και τις
προκλήσεις που διαγράφονται στη σηµερινή κοινωνική κατάσταση.
Κατά τη διάρκεια του τριετούς έργου, οι νέοι άνθρωποι θα δουλέψουν µαζί µε κορυφαίους
ερευνητές, εθνικούς και τοπικούς δηµόσιους φορείς για να σχεδιάσουν και να δοκιµάσουν
αποτελεσµατικές στρατηγικές έτσι ώστε να εµποδίσουν τους συνοµηλίκους τους να στραφούν
στην τροµοκρατία. Τα πρακτικά αποτελέσµατα του έργου θα διοχετευθούν σε εθνικές και
περιφερειακές στρατηγικές, µέσα από τις συνέργειες που θα δηµιουργηθούν µε σηµαντικούς
δηµόσιους φορείς.
Οι συµµετέχοντες οργανισµοί έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για την ικανότητά τους να
αντιµετωπίσουν τις πολλαπλές πτυχές του ζητήµατος και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία και
την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών µεταξύ διαφορετικών και στρατηγικά τοποθετηµένων
παραγόντων στην Ευρώπη.
Το έργο YEIP πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη των:
Δηµοσίων Φορέων: Ηνωµένο Βασίλειο: The Home Office, Ελλάδα: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών,
Κύπρος: Δήµος Εγκοµης, Ιταλία: Regione Ligura, Πορτογαλία: Camara Mnicipal de Oliveira de
Azemeis, Πολωνία: Miasto Stoleczne Warszawa, Σουηδία: Lansstyrelsen I Kalmar Ian,
Ρουµανία: National Council for Combating Discrimination, Ministry of Education, Research,
Youth and Sports.
Ερευνητικών Φορέων:
Ελλάδα: Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού – KΜΟΠ, Κύπρος: Centre for Advancement
of Research and Development in Education – CARDET, Ιταλία: Anziani e non solo, Πορτογαλία:
Inovamais, Πολωνία: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Σουηδία: Linne Universitetet,
Ρουµανία: Fundatia Schottener Servicii Sociale, Khulisa, Ηνωµένο Βασίλειο: Buckinghamshire
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Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus+ (Grant Agreement N° 2016 -2927/9 /
EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support for policy reform - Initiatives for policy innovation /
European policy experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by highlevel public authorities).

