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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

‘LETS’ EVS IT!!’

LCYOUTH

LCYOUTH –ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

� Νέος εθελοντικός οργανισµός ̟ου ε̟ικεντρώνει 

στους νέους, δραστηριο̟οιείται σε θέµατα 

νεολαίας και αντι̟ροσω̟εύει τις ανησυχίες, τις 

ανάγκες και τα ̟ροβλήµατα του τό̟ου µας.

� Σκο̟οί του οργανισµού µας είναι η ενθάρρυνση 

των νέων για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, 

ανά̟τυξη της ενεργούς ̟ολιτότητας, η συµµετοχή 

των νέων, η ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, 

η ένταξη νέων µε λιγότερες ευκαιρίες κα.
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Εµ̟νευστής 
̟ρογράµµατος

Οµάδα νέων εθελοντών 
του ΜΚΟ LCYouth

∆ιάρκεια 
Προγράµµατος:Μάιος-

Οκτώβριος 2013

ΣΚΟΠΌΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

‘LETS’ EVS IT!!’

Προωθεί

Προβάλλει 

Καλλιεργεί

ΤΗΝ ΑΞΙΑ   
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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Οι νέοι/νέες

να καλλιεργήσουν  τις 
αρχές και αξίες του 
εθελοντισµού ,να τις 
κάνουν ̟ράξη και να 

γίνουν  ενεργοί ̟ολίτες, οι 
ο̟οίοι θα λαµβάνουν 

µέρος  σε όλες τις δοµές 
της κοινωνίας των 

̟ολιτών.

ΣΚΟΠOΣ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΌΧΟΙ ∆ΡΆΣΗΣ-ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

� Προβολή και ̟ροώθηση του ̟ρογράµµατος της 

ΕΕΥ

� Αναλυτική ̟εριγραφή του ̟ρογράµµατος της ΕΕΥ 

"α̟ό νέους για νέους"

� Εµ̟λοκή εθελοντών

� Παρουσίαση εµ̟ειριών και γνώσεων άλλων 

εθελοντών ̟ου έλαβαν µέρος σε ̟ρόγραµµα της 

ΕΕΥ

� Προβολή και ̟ροαγωγή της αξίας του 

εθελοντισµού

� Καλλιέργεια ̟ροσω̟ικών δεξιοτήτων
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ∆ΡΆΣΗΣ

� Εθελοντισµός

� Ανοχή και σεβασµός  στη διαφορετικότητα

� Πολυ̟ολιτισµικότητα

� Προσφορά στο συνάνθρω̟ο

� Προώθηση ̟ρογράµµατος ΕVS-European 

Voluntary Service

� Ανταλλαγή εµ̟ειριών και ̟ρακτικών

� Ανάληψη ̟ρωτοβουλιών

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

� Το̟ικό Ε̟ί̟εδο-Ευκαιρίες για συµµετοχή σε 

το̟ικά εθελοντικά ̟ρογράµµατα (Κοινωνικό 

Παντο̟ωλείο ∆ήµου Λεµεσού, Κέντρα Ηµέρας 

κτλ)

� Ευρω̟αϊκό Ε̟ί̟εδο-Πληροφορίες καθώς και 

καλές ̟ρακτικές για συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα 

ΕΕΥ-ΕVS-European Voluntary Service
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ ◄► ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Ο Εθελοντισµός είναι ο δείκτης τού 

̟ολιτισµού µιας κοινωνίας. 

Συνδυάζει τα στοιχεία:

� της ελεύθερης βούλησης και ε̟ιλογής

� είναι ̟ροσω̟ική υ̟όθεση

� είναι τρό̟ος ζωής 

� ατοµική ̟ειθαρχία

� αγά̟η για τον άλλο(α̟ό το εγώ στο εµείς και στο 

εσείς)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 βιωµατικά εργαστήρια και συναντήσεις

Ε̟ισκέψεις-̟ροσφορά εθελοντικής 
εργασίας

Υλο̟οίηση του Τελικό φόρουµ α̟ό νέους 
̟ου συµµετείχαν στο ̟ρόγραµµα 

∆ηµιουργία dvd µε φωτογραφίες και video 
α̟ό νέους συµµετέχοντες
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� ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


