ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄YOUTH AND THE CITY΄΄
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (2012)

•

•
•
•

•
•

•
•
•

ΜΑΡΤΙΟΣ (2012)

•
•

•
•

Διευθέτηση πρακτικών
ζητημάτων για την
υλοποίηση του
προγράμματος (π.χ.
διατροφή, διαμονή
συμμετεχόντων)
Έλεγχος υποδομών στο
χώρο διεξαγωγής του
7ημερου σεμιναρίου
Προετοιμασία του info pack
και αποστολή στους
συμμετέχοντες
Ενημέρωση
συμμετεχόντων για την
διεξαγωγή έρευνας με θέμα
τη νεανική απασχόληση
στη χώρα τους
Έρευνα από τους
συμμετέχοντες
Ανταλλαγή απόψεων
αναφορικά με το σεμινάριο
ανάμεσα στους
εκπαιδευτές και
προετοιμασία
Παραγωγή προκαταρτικού
εκπαιδευτικού υλικού για το
σεμινάριο
Παραγωγή του έντυπου
υλικού προβολής της
δράσης (π.χ. αφίσες)
Προβολή της δράσης στη
τοπική κοινωνία (π.χ.
δελτία τύπου και
συνεντεύξεις στα τοπικά
ΜΜΕ).
Υλοποίηση του 7ημερου
εκπαιδευτικού
σεμιναρίου(5-11 Μαρτίου)
Συγκέντρωση γνωστικού
υλικού από τις
παρουσιάσεις των
συμμετεχόντων
Συγκέντρωση του
φωτογραφικού υλικού από
τους συμμετέχοντες
Συγκέντρωση

•

αποδεικτικών στοιχείων
(εισιτήρια) για την
αποπληρωμή της
χρηματικής συμμετοχής
των συμμετεχόντων
αναφορικά με τα έξοδα
μεταφοράς.
Έναρξη διαλόγου μεταξύ
νέων και τοπικής
αυτοδιοίκησης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ (2012)
•
•

ΜΑΙΟΣ (2012)

•

ΙΟΥΝΙΟΣ (2012)
•

•
•

•

•

Διατήρηση διαλόγου
μεταξύ νέων και τοπικής
αυτοδιοίκησης
Συμμετοχή νέων στα κοινά
και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων
Ολοκλήρωση της
συγκέντρωσης των
αποδεικτικών στοιχείων για
την εξόφληση των
συμμετεχόντων
Συγκρότηση ομάδων
εργασίας για τη δόμηση
του γνωστικού υλικού για
το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
και μετάφραση σχετικών
αρθρογραφιών
Ανταλλαγή πληροφοριών
για την πραγματοποίηση
του διήμερου σεμιναρίου
Διήμερο σεμινάριο σε όλες
τις χώρες για την
εκπαίδευση και άλλων
ατόμων από τις αντίστοιχες
ΜΚΟ και τα συμβούλια
νέων (20-21 Ιουνίου)
Εκπαιδευτική επίσκεψη στη
Δημαρχία του Brolo, στα
πλαίσια του 2ημερου
σεμιναρίου, για την
ανταλλαγή καλών
πρακτικών και
τεχνογνωσίας για το θέμα
της προώθησης της
απασχόλησης των νέων
Διατήρηση διαλόγου

•

ΙΟΥΛΙΟΣ (2012)

•
•

•

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (2012)

•

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (2012)

•

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (2012)

•

•

μεταξύ νέων και τοπικής
αυτοδιοίκησης
Συμμετοχή νέων στα κοινά
και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων
Γραπτή αναφορά από τους
εμπλεκόμενους φορείς για
την πορεία εφαρμογής των
μέτρων που ελήφθησαν
στο 7ημερο πρόγραμμα και
περαιτέρω συντονισμός
των προσπαθειών τους.
Διάλογος μεταξύ νέων και
αρχών για τον
επαναπροσδιορισμό των
αρχικών αποφάσεων ώστε
να επιτευχθούν θετικές
αλλαγές στον τομέα της
νεανικής
απασχολησιμότητας.
Συνέχιση του διαλόγου και
πιθανές αλλαγές στις
υπάρχουσες δομές ώστε
να επαναπροσδιοριστεί το
θέμα της ανεργίας των
νέων
Συγκέντρωση, δόμηση και
προσαρμογή του
γνωστικού υλικού,μετά από
τα 2ήμερα σεμινάρια και
από την επίσκεψη στην
Ιταλία,ώστε να παραχθεί το
στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
Επικοινωνία με τους
συνεργαζόμενους φορείς
για την επιλογή των μελών
που θα λάβουν μέρος στην
συνάντηση αξιολόγησης
και προετοιμασία όλων
των εμπλεκομένων για την
συνάντηση
Συνέχιση του διαλόγου
μεταξύ των εμπλεκομένων.
Ανεύρεση νέων διαύλων
επικοινωνίας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (2012)

•

•

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (2012)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (2013)

•
•
•

•
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (2013)

•

•

Συνάντηση αξιολόγησης
της πορείας εφαρμογής
των αποφάσεων που είχαν
ληφθεί μεταξύ ΜΚΟ,
τοπικών συμβούλιων νέων
και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επαναπροσδιορισμός
στρατηγικών και μέτρων
για την επιτυχημένη
προώθηση της
απασχόλησης των νέων
Παραγωγή DVD
Παραγωγή έντυπης
μορφής εκπαιδευτικού
εγχειρίδιου
Ανάρτηση αποτελεσμάτων
από την εφαρμογή του
προγράμματος στους
ιστότοπους της ΜΚΟ
AENAO και αποστολή
ενημερωτικών e-mail σε
λίστα yahoo
συνεργαζόμενων
οργανώσεων και φορέων
Επεξεργασία και
ολοκλήρωση του video
και ανάρτηση στο youtube
Παραγωγή έντυπου υλικού
(φυλλαδίου) και διανομή
του σε τοπικούς φορείς και
οργανώσεις για την
υλοποίηση του
προγράμματος και τα
αποτελέσματά της
Ολοκλήρωση απολογισμού
της εφαρμογής του
προγράμματος Youth and
the City

