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Οι δραστηριότητες του έργου έως τώρα!
2o Capacity Building Activity, στο Παλέρμο της Ιταλίας
Το 2ο Capacity Building Activity πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της
Ιταλίας από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου και φιλοξενήθηκε από το
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”.
Το τριήμερο
εργαστήριο με τίτλο “Πώς να γίνετε Σούπερ Ήρωας ενός PRIORITY
Hub” ήταν προσανατολισμένο στις εξής θεματικές:
▪ Πώς να προσεγγίσετε
περιθωριοποίηση.

τους

νέους

που

κινδυνεύουν

από

▪ Καταγραφή του συνόλου εργαλείων για τους youth workers ώστε
να αναγνωρίζουν τα κύρια ρίσκα και εμπόδια της κοινωνικής
ένταξης των νέων ανθρώπων στην τοπική κοινότητα
▪ Πώς να παρακινήσετε τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης να συμμετάσχουν: σχεδιασμός και
προσφορά ελκυστικών δραστηριοτήτων προς τη νεολαία.
▪ Κάνοντας την αρχή: πώς να δημιουργήσετε συνομήλικους εκπαιδευτές και πολλαπλασιαστές μεταξύ των νέων που
έρχονται αντιμέτωποι με την περιθωριοποίηση.

3ο Capacity Building Activity, Διαδικτυακά
Το 3ο Capacity Buidling Activity με τίτλο «Πώς να κάνετε βιώσιμο
το PRIORITY Hub σας» είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στη
Δρέσδη της Γερμανίας, ωστόσο, λόγω της πανδημίας του
COVID-19, το εργαστήριο διεξήχθη διαδικτυακά από τις 11 έως
τις 15 Μαϊου 2020, με διοργανωτή τον εταίρο JKPeV. 18
συμμετέχοντες από Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία και Γερμανία
συγκεντρώθηκαν online και δούλεψαν στα παρακάτω θέματα:
▪

Στρατηγικός προγραμματισμός
δραστηριοτήτων

και

εμπλουτισμός

▪ Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία για την περαιτέρω ανάπτυξη του PRIORITY Hub
▪ Επέκταση του δικτύου συνεργασίας και άσκηση επιρροής σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό επίπεδο
▪ Πώς να διατηρήσετε οικονομικά το PRIORITY Hub και πώς να το επεκτείνετε
▪ Αξιολόγηση και επανασχεδιασμός

Τι έχουμε πετύχει έως τώρα!
Οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν:
▪ Τη μεθοδολογία PRIORITY, έναν Οδηγό σχετικά με τη διαχείριση των προκλήσεων της ενσωμάτωσης
χρησιμοποιώντας έναν διατομεακό συνδυασμό εθελοντικής και συνεργατικής τέχνης καθώς και διαπολιτισμικών,
νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. H Μεθοδολογία PRIORITY είναι διαθέσιμη και μπορείτε να την
κατεβάσετε: PRIORITY Methodology
▪ Το PRIORITY E-Toolkit, είναι ένα ψηφιακό Toolkit, που παρέχει
σχεδιασμούς εκπαιδευτικών μαθημάτων υψηλής ποιότητας
καθώς και άλλες πηγές με σκοπό να ενδυναμώσει τον
διαπολιτισμικό διάλογο και την ενσωμάτωση αλλά να
δημιουργήσει διαδρομές που να διευκολύνουν την κοινωνική
ενσωμάτωση νέων ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με
τον
κίνδυνο
της
περιθωριοποίησης
και
της
ριζοσπαστικοποίησης. Κατεβάστε το PRIORITY E-Toolkit στον
παρακάτω σύνδεσμο: PRIORITY E-Toolkit.
Η εφαρμογή για κινητά PRIORITY, η οποία παρέχει άμεση
πρόσβαση στα τελευταία νέα του PRIORITY και είναι
διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες. Οι χρήστες μπορούν να
επισημαίνουν άρθρα ως αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα και
να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν ανανεώνεται η ιστοσελίδα του
PRIORITY. Βρείτε και κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά
PRIORITY: PRIORITY Mobile App
▪ Τα 4 Διαδικτυακά PRIORITY Hubs -Δρέσδη, Λάρισα, Σασάρι, Παλέρμο, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα 4
τοπικά Hubs και έχουν δημιουργηθεί για την κοινότητα και ειδικά για τους νέους, προκειμένου να τους δοθεί η
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, εργαστήρια τέχνης, εργαστήρια
αθλητισμού, τέχνης τους δρόμου αλλά και αγωγής του πολίτη καθώς και σε εργαστήρια αυτό-ανάπτυξης. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν όσον αφορά τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και
να εγγραφούν στο: PRIORITY Online Hubs

▪

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Οι εργασίες μας για το έργο συνεχίζονται:
▪ KAINOTOMIA, JKPeV, CSC Danilo Dolci, MVI και MV NGO θα αναπτύξουν το περιεχόμενο του Διαδικτυακού
Διαδραστικού Βιβλίου «Πώς να θέτετε Προτεραιότητες»
▪ ASSIST με την υποστήριξη των εταίρων εργάζεται για την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης,
όπου θα διατίθενται δύο διαδικτυακά μαθήματα για εργαζόμενους και νέους
▪ Τα Εργαστήρια Ένταξης Νέων και οι Πρωτοβουλίες Νεολαίας θα εφαρμοστούν σε κάθε PRIORITY Hub, όταν θα
αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τον COVID-19
▪ Η κοινοπραξία σχεδιάζει να υλοποιήσει τη δια ζώσης κατάρτιση Young Mediator Capacity Building στην Ιταλία,
τη Γερμανία και την Ελλάδα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το υλικό αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέως, η Εθνική
Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι
για την οποιανδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών του.
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