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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ.
1. Παρουσίαση:
Ο
Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός
Σύλλογος
Κάτω
Τιθορέας
“Φιλοποίμην
Φίνος”
(Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ.) συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνουν σε
επαφή νέους απ’ όλη την Ευρώπη με σκοπό την δημιουργία κοινών projects,
επιχορηγώντας ανταλλαγές νέων ώστε να επιτευχθεί η διαπολιτισμική επαφή που χρειάζεται
για την κοινή συνεργασία.
2. Ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι:
Τα προγράμματα προωθεί η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC of the European Commission), τα οποία στη χώρα μας
τείθενται σε εφαρμογή από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Οι συνεργασίες συνάπτονται
μεταξύ οργανισμών της Ε.Ε., εθνικών επιτροπών ή μη κυβερνητικών φορέων, όπως ο
Σύλλογός μας.
3. Στόχοι και οφέλη:
· Να προωθήσουν την ιδιότητα των νέων ως ενεργών πολιτών γενικά και ως Ευρωπαίων
πολιτών ειδικότερα.
· Να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά.
· Να ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ νέων από διάφορες χώρες.
· Να προωθήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων μέσω της δια βίου
μάθησης.
· Να ενθαρρύνουν το πνεύμα πρωτοβουλίας των νέων και να στηρίξουν πρωτότυπες
ιδέες που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
· Να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της πολυμορφίας του κοινού μας
ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και της κοινής μας κληρονομιάς.
· Να συμβάλουν στην κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων και να προωθήσει την
ισότητα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
· Να προσφέρουν ευκαιρίες στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.
Τα προγράμματα αυτά είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους του τόπου μας να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό επιχορηγούμενοι, να γνωρίσουν νέους απ΄ όλη την Ευρώπη, να
εργαστούν με αυτούς πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ανταλλάσσοντας ιδέες,
πολιτισμικά στοιχεία, εξασκώντας τις ξένες γλώσσες τους και αποκτώντας πλούσιες
εμπειρίες που βοηθούν τους νέους να συνειδητοποιήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
Όλα αυτά, υπό την ασφάλεια και την ιδιαίτερη φροντίδα και αιγίδα των προαναφερθέντων
φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ποιος μπορεί να συμμετέχει:
Ο σκοπός της Ε.Ε. μέσω των προγραμμάτων αυτών είναι η δραστηριοποίηση της νεολαίας,
εννοώντας ηλικίες 13-30 ετών. Συγκεκριμένα, οι συνεργασίες που θα ενεργοποιούνται μέσω
του Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ. θα αφορούν -μέχρι στιγμής- ενήλικες 18-25 ετών, με κάποιες
περιπτώσεις να επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ποσοστού νέων άνω των 25 έως 30 ετών.

Σελίδα 1 από 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ»

5. Ποια προσόντα είναι χρήσιμα για τη συμμετοχή:
Βασική προϋπόθεση για κάποιον υποψήφιο συμμετέχοντα είναι να επιθυμεί να λάβει τις
εμπειρίες που περιγράφηκαν και τα οφέλη του προγράμματος, και να έχει όρεξη και
ενθουσιασμό για ταξίδια, διαπολιτισμική επαφή και εργασία σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος. Φυσικά, απαιτείται βασική γνώση αγγλικών, και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να διστάσει κάποιος να συμμετάσχει λόγω του ότι δεν έχει εξασκήσει αρκετά τα
αγγλικά του, γιατί ακριβώς αυτός είναι ένας από τους σκοπούς του προγράμματος, να
εξασκηθούν και να αποκτήσουν οι νέοι αυτοπεποίθηση στην ομιλία της ξένης γλώσσας.
6. Πώς οργανώνει ο Σύλλογός μας το δυναμικό, και πώς γίνεται η τελική επιλογή για
κάθε project που προκύπτει:
Όσοι νέοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα μπαίνοντας στην ομάδα του
Συλλόγου μας, συμπληρώνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και λαμβάνουν
αριθμό προτεραιότητας. Σε κάθε αποστολή υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις συμμετοχής.
Επίσης, εάν κάποιο μέλος από την ομάδα μας δεν ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο
θέμα, μπορεί να παραχωρήσει τη θέση του, κρατώντας την σειρά του και να επιλέξει κάποιο
άλλο project.
Γι’ αυτούς τους λόγους, η επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε αποστολή/project γίνεται με
τον εξής τρόπο: Το 50% βάσει του αριθμού προτεραιότητας (δεδομένου ότι ενδιαφέρονται
για το συγκεκριμένο θέμα και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του κάθε προγράμματος) και το
υπόλοιπο ποσοστό 50% επιλέγεται τυχαία, με κλήρωση, ανάμεσα σε συμμετέχοντες που
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα.
Με αυτή τη μέθοδο, από τη μια διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων στα προγράμματα και από
την άλλη οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν κάθε φορά στο project που τους
ενδιαφέρει περισσότερο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποστολές πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία
στα ποσοστά των δύο φύλλων, οπότε αυτό εφαρμόζεται στον τρόπο επιλογής.
7. Ποια έξοδα καλύπτει η Ε.Ε. και πόσο στοιχίζει στους συμμετέχοντες;
Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς αποδίδουν το 100% των δαπανών σε διαμονή και εστίαση.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να πληρώσουν συμβολικά μόνο το 30% των ταξιδιωτικών
δαπανών. Αυτό έχει ως συνέπεια το ολικό κόστος συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να
μην υπερβαίνει συνήθως τα 100€. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η
αποπληρωμή των ταξιδιωτικών εξόδων γίνεται μετά την επιστροφή, ώστε να υπάρχουν τα
αποκόμματα των εισιτηρίων ως αποδείξεις, τα οποία κατατίθενται στους αρμόδιους φορείς.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας προπληρωμής από τους συμμετέχοντες, δύναται να
υπάρξει ειδική μέριμνα χρηματοδότησης από τον Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ. ώστε να δοθεί η ευκαιρία
σε όλους να συμμετάσχουν.

Σελίδα 2 από 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ»

8. Ανταλλαγές Νέων (και παράδειγμα):
Νέοι 13-30 ετών από δύο ή περισσότερες χώρες συναντώνται για 6-21 μέρες και υλοποιούν
ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι νέοι
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του προγράμματος, γνωρίζουν τους πολιτισμούς και τις
πραγματικότητες των νέων άλλων χωρών και αποκτούν δεξιότητες που συμβάλλουν στο να
γίνουν ενεργοί πολίτες.
Παράδειγμα: «Οι νέοι συμμετέχουν!» Αυτός είναι ο λόγος που έφερε στην Ελλάδα 60 νέους 18-25
ετών από 12 χώρες της Ευρώπης. Συναντήθηκαν για 10 ημέρες, δούλεψαν μαζί, μοιράστηκαν τις
ιδέες τους για το ρόλο τους στη δημόσια ζωή των τοπικών κοινωνιών τους, συζήτησαν για το ρόλο
τους στην προαγωγή της δημοκρατίας στην Ευρώπη, συζήτησαν μελλοντικές πρωτοβουλίες
δικτύωσης και γνώρισαν την ελληνική πραγματικότητα και τον πολιτισμό της.

9. Υπεύθυνη δήλωση συμμετεχόντων
Η συμμετέχοντες δηλώνουν με την υπογραφή τους ότι έλαβαν γνώση των όρων συμμετοχής
και ότι αποδέχονται τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού
Συλλόγου Κάτω Τιθορέας «Φιλοποίμην Φίνος». Επίσης, ο Σύλλογος αποποιείται κάθε
ευθύνης κατά τη διάρκεια των αποστολών για προβλήματα ανωτέρας βίας. Τέλος,
ξεκαθαρίζεται η θέση α) του Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ. η οποία είναι να εγκρίνει και να προωθεί τα
προγράμματα και να συνάπτονται συνεργασίες εν ονόματι αυτού, και β) του οδηγού (leader)
κάθε αποστολής, ο ρόλος του οποίου είναι να συνοδεύει, να καθοδηγεί και να συντονίζει την
ομάδα των συμμετεχόντων, εκπροσωπώντας παράλληλα τον Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Φ.Φ. Ουδεμία
ευθύνη φέρει νομικά για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, καθώς οι συμμετέχοντες είναι
ατομικά υπεύθυνοι για το αν θα κάνουν ή όχι ταξιδιωτική ασφάλιση, το ποσό της οποίας
καλύπτεται σε πολλές περιπτώσεις από τους αρμόδιους φορείς.
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