NEWSLETTER | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Europe Direct City of Athens
ΣΕΡΑΦΕΙΟ Συγκρότημα,
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη
Στάση Μετρό Κεραμεικός
Facebook: Europe Direct City of Athens

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17.00-19.30
Θέμα: Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες Erasmus+ για νέους/ες

Θέλεις να μάθεις για τις ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης μέσω του Erasmus+ για την νεολαία;
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Solidarity Mission, και οι ομάδες νέων Synergy Flow Youth Academy και Active
Rainbow, ενώνουν τις δυνάμεις και την εμπειρία τους και σας προσκαλούν σε μια ενημερωτική εκδήλωση για τις
δράσεις τους και τις διαθέσιμες ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα των νέων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για εκπαιδευτικά προγράμματα που
τρέχουν αυτή τη στιγμή, για μελλοντικά προγράμματα και γενικότερα ευκαιρίες για νέες/ους σε χώρες της Ευρώπης
και όχι μόνο.
Στο χώρο θα είναι οι συντελεστές των Solidarity Mission, Synergy Flow Youth Academy, και Active Rainbow όπου
θα έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε μαζί τους, και πρώην συμμετέχοντες-ουσες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
έτοιμοι-ες να μοιραστούν μαζί σας τις εμπειρίες τους.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης
17:00 Προσέλευση.
17:30 Χαιρετισμός, Ιστορικό δράσεων Solidarity Mission και Synergy Flow Youth Academy, Ανακοινώσεις.
18:00 Το πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας “Incubator” του Solidarity Mission.
18:15 Η πλατφόρμα Active Rainbow, οι δράσεις της και οι ευκαιρίες μέσα σε αυτήν.
18:30 Διαθέσιμες Ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης για νέους/ες στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά
προγράμματα, EVS, ESC, Incubator).
18:45 Δραστηριότητες από πρώην συμμετέχοντες-ουσες των προγραμμάτων μας μοιράζονται την εμπειρία τους.
19:15 Ερωτήσεις, Κλείσιμο.
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Europe Direct City of Athens, ΣΕΡΑΦΕΙΟ Αθλητισμός Πολιτισμός Καινοτομία, Πειραιώς
και Πέτρου Ράλλη, Αθήνα.
H είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά συνίσταται η κράτηση θέσης στο: http://bit.ly/erasmus-youthevent2017
Υποστηρικτές: Erasmus+, Europe Direct City of Athens
Χορηγοί Επικοινωνίας: Skywalker, επιχειρώ

ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17.00-20.00
Θέμα: Workshop - Βιωματικό εργαστήρι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

‘’Η κοινωνική επιχείρηση ως έννοια προέρχεται από την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ορίζεται
από τον νομπελίστα Mohammad Yunus, ως μια επιχείρηση της οποίας σκοπός να επιλύσει τα
κοινωνικά προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.‘’
Το Youthnet Hellas καλεί τα μέλη του, εθελοντές, νέους και όσους θέλουν να συμμετέχουν
στο βιωματικό εργαστήρι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το workshop στοχεύει να
κάνει μια εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εργαλείο για την καταπολέμηση
της ανεργίας στους νέους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη τους.
Το εργαστήρι είναι μη τυπικής μάθησης.
Το workshop θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Europe Direct City of Athens που
βρίσκεται στο SERAFEIO Innovation Culture Athletic Center, ένας ανανεωμένος, μοντέρνος
χώρος κατάλληλος για την για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ,
ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής
του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της ΕΕ. Παρέχει στους πολίτες
της Αθήνας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των
οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε
ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά. Η αποστολή των Κέντρων πληροφόρησης
EUROPE DIRECT είναι ενημερωτική, έχοντας όμως ως στόχο να προωθείται η ενεργός
συμμετοχή του πολίτη.
Δήλωσε συμμετοχή στο παρακάτω link: https://docs.google.com/forms/d/1bD5-52PLHiYokQ_
TBOMRIc14eAc_IGnXH1LyoNA8zPQ/viewform?edit_requested=true
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν
επιβεβαιωτικό email, στην διεύθυνση που θα δηλώσουν.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
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