
 

  



1 
 

 

Τίτλος πρωτότυπου: Life with youth meaning The actions manual No 1 

Εκδότης: Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) 

Τίτλος βιβλίου: Life with youth meaning 

Εγχειρίδιο δράσεων Νο 1 

Συγγραφική ομάδα: 

PRISCA ASSANA, KONSTANTINOS KARYOTIS, MARIA KECHAGIOGLOU, FINN 

WELLERSHAUS 

 

Μετάφραση 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

Εκδότης 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) 

Επιμέλεια 

Θεογνωσία Πέτρου 

 

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία 

© Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης με την προϋπόθεση ότι θα 

αναφέρεται η πηγή. 

 

 

ISBN 

978-9963-2431-1-2  



2 
 

 

 

 

 

 

 

Είμαστε τέσσερεις εθελοντές, Ηρθαμε μαζί στην Κύπρο για 6 μήνες στα πλαίσια του 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας(EVS). Η Μαρία και ο Κώστας 

από την Ελλάδα, η Prisca από την Γαλλία και ο Finn από την Γερμανία. 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι μέρος του Ευρωπαϊκου προγράμματος 

Erasmus+. Δίνει στους νέους όλης της Ευρώπης, αλλά και σε αυτούς των γειτωνικών 

χωρών την ευκαιρία να επισκεπτούν άλλες χώρες και να προσφέρουν τις υππηρεσίες 

τους εθελοντικά, για χρονικό δίαστημα διάρκειας από 2 έως  12 μήνες, Ο οργανισμός 

ο οποίος μας φιλοξενεί είναι ο ΚΟΚΕΝ (Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας).  

Με το βιβλίο αυτό θέλουμε να προσφέρουμε έναν οδηγό δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων, από και για τους νέους. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε να βρείτε μερικές 

ενδιαφέρουσες ιδέες τις οποίες μπορείτε να υλοποιήσετε και να καλλιεργήσετε την 

δημιουργικότητά σας.  

Πριν προχωρήσουμε στην περιήγηση του βιβλίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 

ανθρώπους που μας βοήθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αρχικά την 

υπεύθυνη συντονισμού μας, Θεογνωσία Πέτρου, η οποία βρισκόταν στο πλευρό μας 

προκειμένου να μας βοηθήσει και να μας συμβουλέψει, σε οτιδήποτε χρειαστούμε. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού 

κύριο Νικόλα Νικολαΐδη, ο οποίος μας καθοδήγησε και επέβλεψε την πρόοδό μας. 

Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους το βιβλίο αυτό δε θα είχε τη μορφή που κατέληξε 

να έχει. 

 

Finn. Maria. Kostas και Prisca 

2017, Λευκωσία. 
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία συλλογή ιδεών για εκδηλώσεις και δράσεις με σκοπό την 

παρότρυνση υλοποίησής τους. Για κάθε δράση υπάρχει μια ένδειξη πολυπλοκότητας 

της διεξαγωγής της δράσης, φυσικά αυτό εξαρτάται και από τη διάθεση αφιέρωσης 

προσωπικού χρόνου και ενέργειας από τους διοργανωτές. Οι δράσεις έχουν 

κατηγοριοιποιηθεί έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην επιλογή της 

κατάλληλης για την κάλυψη των σκοπών του. Κάθε σελίδα του βιβλίου περιλαμβάνει 

μία εκδήλωση, της οποίας το χρώμα συμβολίζει την κύρια του κατηγορία. Η σελίδα 

περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή, ακολουθούμενη από τους λόγους για τους 

οποίους καλείστε να την υλοποιήσετε καθώς και από τα οφέλη που θα αποκομίσετε. 

Έπειτα ακολουθούν πρακτικές οδηγίες για τη διοργάνωσή του, οι ανάγκες και οι 

περιορισμοί που πιθανών να πορκύψουν, καθώς και μερικές χρήσιμες συμβουλές. 

Είναι πολύ σημαντικό οι δραστηριότητές σας να έρχονται σε συμφωνία με την 

ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ο σεβασμός στα νπνευματικά δικαιώματα. Σας 

ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των δράσεών σας. 
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         Περιβάλλον 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Υγεία 

 

 

 

          Πολιτισμός 

 

 

 
 

                        Εργασία 

             Καινοτομία 

 

 

 

 
 

 

                       Συμμετοχή στην πολιτική ζωή 

            Ελεύθερος Χρόνος 

 

 

 
 

 

                        Εκπαίδευση 

           Αυτοβελτίωση                          Κοινωνία 
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Η εκδήλωση αυτή προσφέρει στα παιδιά άμμεση 

ικανοποίηση και αποτελέσματα. Το παιχνίδι αποτελεί 

εφαλτήριο για την ενασχόληση του παιδιού με τον 

καινούργιο κόσμο της τέχνης και του θεάτρου. 

 

Οι νέοι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο του 

θεάτρου, διασκεδάζουν και έχουν τη δυνατότητα να 

εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο. 

 

 
 

Η εκδήλωση αυτή θα χρειαστεί εθελοντές, 

ένα μέρος για πρόβες και πιθανόν 

μερικούς επαγγελματίες προκειμένου να 

μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες. 

 

Δημιουργήστε μία Παιδική θεατρική 

ομάδα ηλικίας 7-13 ετών. Κάλυψη από μια 

ποικιλία θεμάτων και συμπερίληψη 

εθιμοτυπίας θεάτρου και κινησιολογίας. 
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Το μεγάλο πρόβλημα των ληγμένων φαρμάκων θα λυθεί με τη 

δράση αυτή. Ομάδες νέων, θα επισκέπτονται σπίτια και θα τα 

συλλέγουν. Έπειτα θα διακομίζονται σε ειδικά διαμορφωμένα 

δοχεία σε φαρμακεία, από όπου με τη βοήθεια φορτηγών θα 

απορρίπτονται. 

 

Σώζονται ζωές, (κυρίως μεγαλύτερων ανθρώπων), 

προστατεύεται το περιβάλλον, οι νέοι γίνονται σιγά 

σιγά κοινωνικά ενεργοί. 

 

Βρείτε φαρμακεία με δοχεία απόθεσης 

φαρμάκων και η συνεργασία θα γίνει 

ιδιαίτερα εύκολη. 

 

 

Δημιουργήστε μία ενημερωτική καμπάνια όπου 

θα διαδώσετε τις προθέσεις σας να επισκεφτείτε 

τα σπίτια των ντόπιων. Προετοιμάστε το 

σακίδιό σας προκειμένου να γλυτώσετε το 

χρόνο συλλογής. 

 

Πιθανόν να χρειαστεί μια συνεργασία με κάποιο γιατρό ώστε με κάθε 

τσάντα που συλλέγετε, να προσφέρεται ένα δωρεάν κουπόνι τσεκ απ. 
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Κάθε μήνα θα υπάρχει μία μέρα που ένα δέντρο θα φυτεύεται. 

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέχουν το 

δέντρο τους, να το ποτίζουν, να το προστατεύουν από τα 

καιρικά φαινόμενα. Η δράση αυτή ξεκινάει με το νέο έτος, έτσι 

ώστε στο τέλος του έτους να έχουν φυτευτεί 12 δέντρα. Στο 

τέλος, μία μεγάλη εκδήλωση θα λάβει χώρα στην πράσινη πλέον 

τοποθεσία, με πικνικ, χορούς μουσική και πληροφορίες από 

τους συμμετέχοντες για τις εμπειρίες που πήραν κατά την 

διάρκεια της δράσης. 

 

Οι νέοι πρέπει να προστατεύουν και να φροντίζουν το περιβάλλον. 

Στην πραγματικότητα η δράση αυτή δεν είναι βαρετή αλλά 

ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική αφού στο τέλος θα υπάρξει και 

πάρτυ! Επίσης, βοηθάς την κοινωνία παρέχοντας οξυγόνο και ομορφιά! 

 
 

Βρείτε εξοπλισμό φύτευσης - πιθανούς 

χορηγούς. και το μέρος που θα πρασινίσει με τη 

βοήθεια του δήμου. 

 

Οργανώστε μία συνάντηση και δημιουργήστε 

ομάδες ατόμων. Βρείτε τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, το μέρος και τότε αρχίστε να 

φυτεύετε δέντρα.  
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Εάν μένετε κοντά σε μία πόλη, εξερευνήστε την. Πόσο 

σίγουροι είστε ότι γνωρίζετε τα πάντα για την πόλη σας; 

Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες στην περιοχή σας. 

 

Είναι καλή ιδέα να μάθετε από τους ντόπιους 

πράγματα που δεν γνωρίζετε, να επικοινωνήσετε μαζί 

τους, να εξερευνήσετε και να είστε σίγουροι ότι την 

επόμενη φορά που θα ερωτηθείτε για πληροφορίες 

από κάποιον τουρίστα, θα απαντήσετε. 

 

 

 

Θα χρειαστεί έπαθλο για το νικητή και εισιτήρια 

για μεταφορά στο χωριό ή την πόλη. 

 

 

Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε μέσω 

διαφήμισης. Ενοικιάστε ένα λεωφόρειο για να 

μεταφέρετε τους συμμετέχοντες και προσεκτικά 

επιλέξτε τα μέρη που θα επισκεφθείτε. 

 

Μπορείτε να ζητήσετε ένα μικρό κόστος συμμετοχής, για παράδειγμα 

να δώσετε εισιτήριο για την επόμενη δραστηριότητα. 
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Μια φορά το μήνα, μία ομάδα από γιατρούς μαζί με εθελοντές 

θα επισκέπτεται διαφορετικά σημεία της πόλης ή του χωριού, 

να πραγματοποιούν ενημερώσεις για θέματα απώλειας ακοής 

και να προσφέρουν τη δυνατότητα ελέγχου των επιπέδων 

ακοής. 

 

Πολλά προβλήματα επικοινωνίας μπορούν να 

λυθούν, για παράδειγμα η επικοινωνία στις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 
 

 

Θα χρειαστεί η συνεργασία μεταξύ καλών 

γιατρών και εθελοντών. 

 

 

Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε παρέχοντας 

πληροφορίες και γνωστοποιώντας το. Ελέγξτε τα 

επίπεδα ακοής και αν χρειαστεί, ο γιατρός θα 

προσφέρει άμεση βοήθεια. 

 

Καλή ευκαιρία πρακτικής άσκησης για γιατρούς και εθελοντές. Βρείτε 

κίνητρο για γιατρούς και εταιρείες να πουλήσουν βοηθητικές συσκευές. 
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Οργανώστε μια συναυλία την παγκόσμια ημέρα 

μουσικής, 21 Ιουνίου με διαφορετικά είδη μουσικής, 

αλλά κυρίως Κυπριακά ή Ελληνικά. 

 
Η συναυλία αυτή θα είναι μία ευκαιρία να περάσουν οι 

επισκέπτες καλά, να αποκτηθεί μουσική παιδεία και να 

έρθουν οι νέοι κοντά σε νέα είδη μουσικής. 

 

 

 

Θα χρειαστείτε μέρος, μουσικούς, χρήματα και 

μουσικά όργανα. 

 

 

 

 

Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε βρίσκοντας ένα μέρος διεξαγωγής, 

μουσικούς, πιθανόν νεανικά συγκροτήματα, έτσι ώστε να γίνουν γνωστοί 

στο κοινό και να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Η διαφήμιση της 

εκδήλωσης είναι πολύ σημαντική. Προσφέρετε ποτά σε χαμηλή τιμή. 

Μπορείτε επίσης να βάλετε ένα μικρό κόστος συμετοχής. 
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Διοργανώστε μία θερινή κατασκήνωση στην Κύπρο για νέους 

οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, για 

οποιονδήποτε λόγο. 

 

Η κατασκήνωση θα προσφέρει ευκαιρίες και διασκέδαση 

σε νέους. Είναι μια καλή ευκαιρία γνωριμίας με νέους 

ανθρώπους, επικοινωνίας μαζί τους, και συνεργασίας 

μεταξύ διαφορετικών κέντρων νεότητας. 

 
 

 

Θα χρειαστείτε χρήματα, στέγαση και εθελοντές 

για την διοργάνωση της κατασκήνωσης. 

 

 
 

 

Βρείτε μια κατασκηνωτική περιοχή. Οργανώστε ένα 

σχέδιο δραστηριοτήτων. Λάβετε υπόψιν θέματα 

ασφαλείας και τους τοπικούς  περιβαλλοντικούς 

νόμους.  
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Η τελετή απονομής βραβείων είναι μία διοργάνωση η 

οποία  θα ανταμείψει τα ενεργά κέντρα νεότητας. Βραβεία 

μπορούν να δωθούν στα πιο πετυχημένα κέντρα 

νεότητας. 

 
Ένας διαγωνισμός όπου τα πιο ενεργά κέντρα νεότητας 

Θα βραβευθούν, δίνει κίνητρο στα μέλη ενός κέντρου 

να δραστηριοποιηθούν. 

 

 

 

 

Για τη δραστηριότητα αυτή χρείαζεται να 

επιλέξετε ένα βραβείο για τα πιο πετυχημένα 

κέντρα νεότητας. 

 

 

 

Οργανώστε το επιλέγοντας μία επιτροπή 

απονομής βραβείων. Επικοινωνήστε με μέλη 

των κέντρων νεότητας. 
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Δημιουργήστε ένα εργαστήρι τέχνης για την προώθηση της 

ομορφιάς της Κύπρου, μέσω φωτογραφιών από τις ιδιαίτερες 

πατρίδες σας. 

 
Βελτιώνει τις φωτογραφικές σας 

ικανότητες, προωθεί την τέχνη και τη 

φωτογραφία. 

 

 
 

 

Κάποιον να ηγειθεί της δραστηριότητας, 

φωτογραφικές μηχανές, φωτογράφους, μέρος για 

τη διεξαγωγή, χρήματα. 

 

 

 

Βρείτε ένα μέρος και δώστε στους συμετέχοντες τον απαιτούμενο 

χρόνο να προετοιμαστούν. Προσεκτικά επιλέξτε τη θεματολογία της 

έκθεσης. Η προώθηση της εκδήλωσης είναι ένας συμαντικός 

παράγοντας. Συνεργαστείτε με τοπικά εργαστήρια φωτογραφίας. 
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Μία ευκαιρία προσέγγισης ενός εκπαιδευτικού θέματος 

μέσω μίας ταινίας. 

 

 

Με την προβολή ταινίας δίνεται η δυνατότητα 

διασκέδασης, κοινωνικοποίησης, απόκτησης γνώσης 

και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

 

 

 

Μια ταινία, χώρος, τηλεόραση και μέσα 

προβολής ταινίας. 
 

 

 

 

Προωθήστε τη δράση αυτή μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Ας οργανώσουμε ένα πάρτυ! 

 

Ο στόχος είναι να διασκεδάσουμε σαν νέοι, να 

χτίσουμε σχέσεις μεταξύ μας και να προωθήσουμε 

το κέντρο νεότητας. 

 

 

 

Θα χρειαστεί ένα μέρος, μουσική, ποτά/μπουφές. 

Πιθανές λύσεις: μικρό αντίτιμο εισόδου, χαμηλές 

τιμές στα ποτά, συνεργασία με κλαμπ. 

 
 

Υλοποιήστε το βρίσκοντας τοποθεσία, το κέντρο νεότητας, ένα μέρος να νοικιάσετε ή 

τη συνεγασία με κάποιο κλαμπ. Μην ξεχάσετε να βρείτε άτομα για να επαναφέρουν 

το χώρο στην αρχική κατάσταση μετά το πάρτυ. Πιθανόν να χρειαστεί να 

πληρωθούν άτομα (ηχολήπτες, barmen, σερβιτόροι  αλλά και ποτά), αναζητήστε 

επίσης δυνατότητες να μειώσετε το κόστος . Για το λόγο αυτό κάντε πολύ προσεκτικό 

προϋπολογισμό και εξαντλήστε τις πιθανότητες εύρεσης εθελοντών. Προωθήστε την 

εκδήλωση (Facebook, προσωπική προώθηση). Σημαντικό: Λάβετε υπόψιν την 

ασφάλεια κατά τη διάρκεια του πάρτυ. 

 

Στοχεύστε κάθε φορά σε συγκεκριμένα ηλικιακά γκρουπ. Ένα μικρό 

κόστος εισόδου, πώληση ποτών, συνεργασία με κάποιο τοπικό κλάμπ. 
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Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει τη δυνατότητα να 

αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την 

εκπαίδευση, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

μαθηματικά (STEM education). 

 

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη των σχεδιαστικών ικανοτήτων και η 

ανακάλυψη των ορίων της σύγχρονης τεχνολογίας. Επιστέγασμα, η 

τρισδιάστατη εκτύπωση του σχεδίου. Επίσης, οι νέοι εμπνέονται να 

εμβαθύνουν στην τεχνική γνώση και να ακολουθήσουν μία καριέρα 

στις νέες τεχνολογίες. 

 

 
Θα χρειαστείτε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή 

και το μέρος διεξαγωγής. Ενοικιάστε έναν 

εκτυπωτή. 

 

Συνεργαστείτε με μία εταιρία 3d printing (είναι μια καλή 

ευκαιρία και για εκείνους να έρθουν σε επαφή με 

ενδιαφέρουσες νέες προσωπικότητες). Βρείτε χορηγία για 3D 

εκτυπωτές. 
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Η επίσκεψη μουσείων τη μέρα είναι από μόνη της μια 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, αλλά το βράδυ είναι κάτι 

πολύ διαφορετικό και μοναδικό. 

 

Τις περισσότερες φορές η επίσκεψη στα μουσεία είναι βαρετή, 

κατά κύριο λόγο επειδή πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες, 

ειδικά όταν πρόκειται για μαθητές. Σε περίπτωση που 

διοργανωνόταν μία επίσκεψη απογευματινές ή βραδινές ώρες, 

τότε οι νέοι θα το έβλεπαν με αρκετά διαφορετικό μάτι. 

 

 

 

Βρείτε ένα μουσείο το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες σας (θέμα, κόστος 

εισόδου, προθυμία να λειτουργήσει βράδυ). 

 

 

Πρώτα βεβαιωθείτε για την ύπαρξη ενδιαφέροντος στην κοινότητά σας για 

τη δραστηριότητα αυτή, Βρείτε το μουσείο, και επίσης ελέγξτε για ειδικές 

προσφορές, όπως χαμηλότερη τιμή για γκρούπ, νέους ή οικογένεις. 

 

Πιθανόν μπορείτε να προσπαθήσετε να πείσετε το μουσείο να λειτουργήσει 

περισσότερες ώρες μόνο για την ομάδα σας, να δώσει την ευκαιρία στους 

νέους να αποκτήσουν νέα γνώση, και να τους δωθεί το κίνητρο και να 

ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για τα μουσεία. Μπορείτε επίσης να 

δημιουργήσετε το δικό σας εκθεσιακό χώρο εντός συγκεκριμμένης πτέρυγας 

του μουσείου.  
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Πολλοί νέοι καλλιτέχνες που μόλις αποφοίτηταν θα 

επιθημούσαν να εκθέσουν τη δουλειά τους αλλά δε 

βρίσκουν το χώρο! Πραγματοποιώντας μία εκδήλωση, θα 

τους παρέχετε τη δυνατότητα αυτή. 

 

Για την προώθηση και υποστήριξη νέων καλλιτεχνών, 

για να δωθεί κίνητρο στους νέους να γίνουν 

δημιουργικοί και για να έρθουν σε επαφή με άλλους 

ανθρώπους. 

 

 

 

Θα χρειαστείτε ένα μέρος για την έκθεση, πιθανόν μπουφέ και ποτό για 

τους καλεσμένους.Ανάλογα με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, 

διαφορετικές ανάγκες προκύπτουν, Για το λόγο αυτό επικεντρωθείτε σε 

μία ή το πολύ δύο καλλιτεχνικές ομάδες. 

 
Βρείτε ανθρώπους που ενδιαφέρονται σε λύκεια, πανεπιστήμια, 

Facebook, και αναζητήστε την τοποθεσία. Η προώθηση της 

εκδήλωσης είναι πολύ σημαντική και εκεί βασίζεται η επιτυχία της! 

Δώστε τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να πουλήσουν τα 

έργα τους προκειμένου να καλυφθούν τα οργανωτικά 

έξοδα. Τα υπόλοιπα είναι το κέρδος των καλλιτεχνών. 
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Σχεδόν όλοι θυμόμαστε  το παθιασμένο φιλί του 

Τραβόλτα στην Ολίβια Νιούτον-Τζον, στην ταινία 

"Grease". Με την δραστηριότητα αυτή, θα μας δωθεί η 

ευκαιρία να ξαναζήσουμε τέτοιες καλοκαιρινές στιγμές. 

 

 

Για διασκέδαση! 

 

 

Θα χρειαστεί ένας αρκετά μεγάλος χώρος, 

ικανός να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό 

αυτοκινήτων. Μία επιφάνεια προβολής και 

εξοπλισμό. 

 

 

Επιλέξτε σωστά την ταινία. Δε χρειάζεται να προβληθεί μία ταινία 

με απαιτητικά εφέ, καθώς η υπαίθρια προβολή μειώνει την 

ποιότητα της εικόνας και του ήχου., Λάβετε υπ' όψιν  νομικά 

θέματα περί δικαιωμάτων. Προωθήστε το στα κοινωνικά δίκτυα. 
 

1. Επιλέξτε θερινούς μήνες 

2. Περιορισμένος αριθμός ατόμων σε κάθε αυτοκίνητο 

3. Διαφορετική τιμή ανάλογα την απόσταση και τη 

γωνία στάθμευσης 
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Διασυνδέει τους νέους με την επιστήμη και με 

τεχνολογικά θέματα, μέσω της χρήσης διαδραστικών 

και διαδικτυακών πλατφόρμων. 

 

 

Νέοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με την 

τεχνολογία και την επιστήμη, και τους δίνεται το 

κίνητρο να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο. 

 

 

Θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή, ένα 

smartphone ή ένα tablet, και κάποιον να 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. 

 

 

Βρείτε την τοποθεσία και τους εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν 

τη διαδικασία. Θα χρειαστείτε να επιλέξτε το κατάλληλο 

πρόγραμμα. 
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Μέσω δημιουργικών και διαδραστικών παιχνιδιών, ο 

στόχος είναι να ενημερωθούν οι νέοι για την 

αιμοδοσία και να συμμετάσχουν σε αυτή. 

 

 

Εξοικιώνει τους ανθρώπους με την ιδέα της αιμοδοσίας, η 

οποία κυριολεκτικά σώζει ζωες. 

 

 

 

 

Θα χρειαστείτε κάποιον να δώσει συμβουλές, και 

ένα μέρος για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση . 

 

 

Δημιουργήστε μια εκδήλωση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και ψάξτε για 

συμμετέχοντες. 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαδόσουν την ιδέα. 

Συνεργαστείτε με οργανισμούς υγείας οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για την αιμοδοσία όπως ο Ερυθρός Σταυρός. 
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Εάν κατέχετε κάποια ικανότητα στην οποία πιστεύετε 

ότι είστε ιδιαίτερα καλοί, μη χάσετε την ευκαιρία να το 

μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους. 

 

 
Διάδοση γνώσης, υποστήριξη νέων ανθρώπων, 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

Άνθρωποι με ιδιαίτερα ταλέντα, μέρος και υλικά. 

 
Αρχικά αναζητήστε για "μέντορες", ανθρώπους που θα θελήσουν 

να μοιραστούν τις γνώσεις τους και έπειτα για συμμετέχοντες. 

Ύστερα θα χρειαστεί να οργανώσετε το περιβάλλον που θα 

εργαστούν. 

 
Εάν η εκδήλωση αυτή λάβει χώρα το καλοκαίρι, μπορείτε να 

επωφεληθείτε από εξωτερικές δραστηριότητες. 
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Πολλές φορές, η συζήτηση των μελλοντικών στόχων είναι 

αρκετά βαρετή! Με τη δραστηριότητα αυτή, οι νέοι θα 

δημιουργήσουν ένα κολάζ ή έναν πίνακα στα οποία θα 

περιγράφουν τα μελλοντικά τους σχέδια. 

 

Οι νέοι θα μιλήσουν ανοιχτά για τους στόχους 

τους. Η δημιουργία ενός "πίνακα προοπτικών" 

είναι διασκεδαστική! Επίσης θα έχουν τη 

δυνατότητα να διακοσμήσουν το δωμάτιό τους! 

Είναι πάντα καλό να ξυπνάμε το  κίνητρο και την 

έμπνευση! 

 

 
 

Θα χρειαστείτε ένα μέρος και υλικά για να δημιουργήσετε το 

κολάζ. Επίσης θα χρειαστείτε έναν τρόπο για να παρακινήσετε 

τους νέους να συμμετέχουν και να οργανώσετε την εκδήλωση. 

 

 

Βρείτε τον κατάλληλο χώρο, για παράδειγμα μια αίθουσα στο 

κέντρο νεότητάς σας, και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αναζητήστε 

νέους που πηγαίνουν ακόμη σχολείο ή και πανεπιστήμιο. 

 

Επανεξετάστε τον "πίνακα προοπτικών" μετά από ορισμένο 

χρόνο για να εξετάσετε την πρόοδο αλλά και την εξέλιξη των 

στόχων!  
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Μία δραστηριότητα στην οποία οι συμμετέχοντες θα κοιμηθούν 

έξω, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του 

κόσμου, είτε με λίγα παιδιά να συμμετέχουνε για μία βραδιά, είτε με 

εκατοντάδες παιδιά να κοιμούνται έξω, ως αλληλεγύη προς τους 

άστεγους όλου του κόσμου. 

 

 

Ευκαιρία ενημέρωσης για τις συνθήκες διαβίωσης 

των αστέγων. 

 

 

 

Χρειάζεται καλή κατάσταση υγείας. 

 

 

Σε συνεργασία με το σχολείο, κάποια θρησκευτική 

κοινόητα,  μία αθλητική ομάδα, ή με μία ομάδα 

φίλων με τα ίδια "μυαλά". Βρείτε την τοποθεσία και 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για παράδειγμα 

κουβέρτες. 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια τοπική εφημερίδα και να γράψετε 

μια ιστορία σχετική με την εκδήλωση ώστε να ενημερώσετε σχετικά 

με θέματα που αφορούν άστεγους ανθρώπους.Τα αποτελέσματα μια 

τέτοιας εμπειρίας θα φανούν αμέσως στον χαρακτήρα σας! 
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Δίδαξε στους φίλους σου πως να αποφύγουνε το online bullying 

και πως να παραμείνουν ασφαλείς όσο είναι on line 

αναδιαμορφώνοντας τα προφίλ τους. 

 

Το 77% των πολιτών ισχυρίζονται ότι το cyber-bullying δε 

γίνεται να επιδιορθωθεί με τα υπάρχοντα μέτρα. Η δράση 

αυτή προσφέρεται σαν μία λύση. 

 

 

 

Με διαφημιστικές αφίσες έξω από το εργαστήρι πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη 

και το κυλικείο. Συνεργάσου με τους καθηγητές σου ώστε να σε βοηθήσουν στην 

προώθησή του. 

 

 

Διάλεξε ένα μέρος για τη διοργάνωση της δράσης το οποίο να είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές, 

όπως το εργαστήρι πληροφορικής ή η βιβλιοθήκη. Βάλε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε όλα να 

κυλήσουν ομαλά. Και πρόσεξε τους περισπασμούς. Το Facebook σε παρακολουθεί συνέχεια. 

 
Ζητήστε feedback με την ολοκλήρωση.  
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Η μουσική είναι αυτό που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, 

και δίνει στη ζωή περισσότερη χαρά. Οπότε τι θα ήταν 

καλύτερο από ένα γεγονός το οποίο θα παρέχει υποστήριξη 

στην προσπάθεια συγκροτημάτων νεαρών μουσικών να 

μοιραστούν τη μουσική τους με την κοινωνία. 

 
Διασκέδαση, δίνει στα συγκροτήματα ευκαιρία, 

προωθεί τα κέντρα νεότητας, φέρνει τους νέους 

κοντά. 

 

 

 

Ένα μέρος για το κοντσέρτο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον ήχο, εξοπλισμός και ποτά 

για τους συμμετέχοντες. 

 

 

Βρείτε ένα μέρος, ζητήστε για συγκροτήματα, για παράδειγμα 

σχολικά, πανεπιστημιακά, ή προσωπικές επαφές. Η 

προώθηση του κοντσέρτου είναι πολύ σημαντική. 

 

Ένα μικρό αντίτιμο είτε στην είσοδο, είτε ανά ποτό θα σας διευκολύνει 

να μην βγείτε εκτός προυπολογισμού. Διοργανώστε το για 

συγκεκριμμένες ηλικιακές ομάδες. Εάν στοχέυσετε για πάνω από μία, θα 

ήταν καλύτερο οι πιο μιεγάλες μπάντες να εμφανιστούν πιο αργά. 
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Δημιούργησε μία αγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και ζήτα να σου στείλουνε ένα μήνυμα με το όνομα κάποιου 

ο οποίος έδρασε σαν υπερήρωας, αλλά δεν 

αναγνωρίστηκαν οι πράξεις του. 

 

Οι άνθρωποι τριγύρω μας αφιερώνουν τις 

"υπερδυνάμεις" τους για να βοηθήσουνε την κοινωνία 

τους, αλλά πολύ συχνα δεν αναγνωρίζεται η συνεισφορά 

τους. 

 

 

 

 

Βρες ένα σωστό τρόπο να προσεγγίσεις ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Βεβαιώσου ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόβλημα με τη δημόσια αναγνώριση. Καλύτερα 

να επικοινωνήσεις μαζί τους πρίν τη διοργάνωση. 

 

 

 

 

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίλεξε τους συμμετέχοντες (άγνωστοι 

υπερήρωες). Θα ήταν καλύτερα η διοργάνωση της βραδιάς να γίνει σε εξωτερικό χώρο, 

για το λόγο αυτό πιο κατάλληλη εποχή είναι το καλοκαίρι.  
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Η συμμετοχή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας 

τρόπος με τον οποίο οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να ακουστεί η 

φωνή τους και να συμμετάσχουν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

Τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν στην κοινή δράση και 

εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους! 

 

Σε αυτό το εργαστήριο θα μάθετε με ποιο τρόπο 

μπορείτε να εμπλακείται και με ποιο τρόπο 

(συμβούλια νεολαίας, φόρουμ, πίνακες και τις θέσεις 

που συμβουλεύουν τις τοπικές κυβερνήσεις για μια 

ποικιλία θεμάτων). 

 

 

 

Μέρος και τον απαραίτητο εξοπλισμό (βιντεοπροβολέα και υπολογιστή για 

παράδειγμα). 

 

 

 

Προετοιμάστε την εκδήλωση, ετοιμάστε τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και αναζητήστε 

γιαομιλητές. 
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Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιρρεάζουν τον τρόπο 

που το σώμα και ο εγκέφαλος ενός ατόμου δρα. Πιθανόν 

να έχετε ακούσει ότι τα ναρκωτικά είναι επιβλαβή για σας, 

αλλά τι σημαίνει αυτό και γιατί; 

 

Η εκδήλωση αυτή είναι για να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις των 

ναρκωτικών και γιατί είναι τόσο επιβλαβή. 

 

 

 

Ένας ειδικός προκειμένου να μιλήσει στο κοινό. Εξοπλισμός για την παρουσίαση 

(βιντεοπροβολέας, υπολογιστής κλπ). 

 

 

Καλέστε κάποιον ειδικό για να μιλήσει, επίσης, εκτυπώστε κάποια φυλλάδια, προκειμένου να 

μοιραστούν μόλις τελειώσει η εκδήλωση. 

 
Ζητήστε από κάποιον που δεν είναι πλέον εξαρτημένος από ουσίες 

αλλά υπήρξε στο παρελθόν για να μοιραστεί την εμπειρία του. 

Ελέγξτε για επίσημα προγράμματα ευαισθητοποίησης. 
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Αν είστε επίσης από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι 

λίγες ημέρες πριν το καλοκαίρι αρχίζουν να σκέφτονται 

για το σώμα τους, αλλά είναι πολύ δύσκολο να 

ξεκινήσετε ένα άθλημα, έχετε προβλήματα να 

παρακινήσετε τον εαυτό σας; τότε η εκδήλωση  αυτή  

πρόκειται να σας βοηθήσει! 

 
Για να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων. 

 

 

 
Θα χρειαστεί κάποιος που μπορεί να θέσει κίνητρα 

προκειμένου να οργανωθεί. 

 

Προωθήστε την εκδήλωση και βρείτε ένα 

όμορφο μέρος να τρέξετε όλοι μαζί, έτσι 

οι άνθρωποι θα παρακινηθούν και θα 

νιώσουν υποστήριξη. 

 

1. Μπορείτε να προσφέρετε λίγο νερό στο τέλος, οι 

συμμετέχοντες θα σας ευχαριστήσουν. 

2. Ίσως καλή ιδέα θα ήταν να συμπεριλάβετε ένα πικ νικ στο τέλος. 
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Η Δημόσια Ομιλία δεν μας διδάσκει μόνο πως να μιλάμε μας 

διδάσκει, μεταξύ άλλων, πως να επικοινωνούμε 

αποτελεσματικά, πως να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας 

μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων, πως να είμαστε πειστικοί 

και πως να οργανώνουμε τις σκέψεις μας. Αυτή η εκδήλωση θα 

ξεκινήσει ρίχνοντας μια ματιά στην "τέχνη" της δημόσιας 

ομιλίας, μελετώντας μερικούς από τους πιο σπουδαίους 

ανθρώπους που πέτυχαν σε αυτό. 

Θα μάθεις τα βασικά σχετικά με τη δημόσια ομιλία, να 

δομήσεις μια ομιλία, θα μάθεις το πόσο σημαντική είναι η 

παρουσίαση, την πειστική επικοινωνία αλλά και τι δηλώνει η 

στάση του σώματος απέναντι στο κοινό. Αυτά τα σύνολα 

δεξιοτήτων θα σας βοηθήσουν να είσαστε με περισσότερη 

αυτοπεποίθηση σε καθημερινές καταστάσεις όπως μια 

συνέντευξη για δουλειά, μια παρουσίαση στο πανεπιστήμιο, 

μια παρουσίαση στην εργασία μας και πολλά ακόμη! 

 
 

Θα χρειασθεί ένας χώρος, εξοπλισμός (για 

προβολή βίντεο ή ένα παράδειγμα 

παρουσίασης), έναν εκπαιδευτή για την 

ομιλία. 

Όταν θα είστε έτοιμοι να κάνετε την 

εκδήλωση, αποφασίστε να είναι ένα μέρος 

που πολλοί άνθρωποι μπορούν να 

παρακολουθήσουν την διαδικασία. 

Εάν ο εκπαιδευτής χρειασθεί χρήματα, ζητήστε κάποιο 

μικρό κόστος συμμετοχής.  
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Τα σκουπίδια είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο γιατι δεν 

είναι καλό  για το περιβάλλον, αλλά επίσης δεν είναι 

ωραίο να βλέπεις τα πάντα σε μια ακαταστασία. 

 

Αυξάνεις την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία του να 

φροντίζεις που να τοποθετείς τα σκουπίδια, να φροντίζεις το 

περιβάλλον αλλά και χώρους γύρω σου όπως πάρκα κλπ, να 

γίνονται ομορφότερα ώστε να τα επισκεφθείς. 

 

 
 

Θα χρειασθούν εθελοντές, σακκούλες, γάντια για την 

συλλογή των σκουπιδιών. 

Βρείτε ένα μέρος που χρειάζεται να 

καθαριστεί, συγκεντρώστε εθελοντές και 

το πιο σημαντικό βρείτε ένα ασφαλές 

μέρος να συλλέξετε τα σκουπίδια. 

1. Έμφαση στο στόχο, ότι πάμε να κάνουμε κάτι όμορφο και πάλι, 

το οποίο πιθανότατα να παρακινήσει τους ανθρώπους. 

2. Επίσης μπορείτε να προσπαθήσετε να  συμπεριλάβετε μουσική, 

φαγητό, ή κάτι να πιούν προκειμένου να παρακινηθούν. 
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Δείξε μερικές χορευτικές κινήσεις στο κοινό, πρόσφερε 

το έναυσμα να αρχίσει ο χορός και δείξε τις ικανότητές 

σου στους νέους. 

 

 

Γίνεται διατήρηση των παραδόσεων, 

προώθηση του κέντρου νεότητας, και την ίδια 

στιγμή διασκέδαση για τους συμμετέχοντες. 

 

 

Θα χρειστεί δάσκαλος χορού, 

ένα μέρος για εξάσκηση και για 

την παράσταση. 

 

 

Αναζητήστε ένα δάσκαλο που θα παρακινήσει, είτε από μια σχολού χορού, ή επίσης ένα νέο 

άτομο ικανό και με κίνητρα να διδάξει τους άλλους να χορέψουν, προωθήστε την εκδήλωση, 

εξασκηθείτε σε μερικές χορευτικές κινήσεις και στην τελική εκδήλωση παρουσιάστε το χορό. 

 

Εάν είναι δυνατόν να γίνει μια συνεργασία με μια τοπική σχολή 

χορού για αυτούς θα είναι ενδιαφέρον να παρακινήσουν νέους 

να χορέψουν και να το αρχίσουν και στο σχολείο τους. 
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Πώληση μεταχειρισμένων προιόντων, τα 

οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

από άλλους ανθρώπους. 

 

Προώθηση Κέντρου Νεότητας δείχνοντας πως είναι 

ενεργό, παρακίνηση νέων ανθρώπων να συμμετέχουν. 

Οι νέοι εξασκούν δεξιότητες στο να οργανώνουν και να 

πουλούν πράγματα. 

 

 

 

 

Θα χρειαστεί ένα μέρος για να διεξαχθεί η αγορά, 

πρόθυμοι άνθρωποι να πουλήσουν τα προιόντα 

τους. 

 

 

 

 

Βρείτε ένα μέρος, συγκεντρώστε τους 

ανθρώπους που πρόκειται να πουλήσουν τα 

προιόντα τους, προωθήστε την εκδήλωση. 
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Η εξοικονόμηση ενέργειας και η φροντίδα του 

περιβάλλοντος είναι πολύ εύκολη υπόθεση, αυτή η 

εκδήλωση αποσκοπεί να ενημερώσει τον κόσμο 

σχετικά με αυτό! 
 

Χρειαζόμαστε ενέργεια για τα πάντα αλλά η καύση ορυκτών καυσίμων, η 

κύρια πηγή της ενέργειάς μας, απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, το 

οποίο προκαλεί υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα αποθέματα ορυκτών 

καυσίμων έχουν εξαπλωθεί άνισα σε όλον τον κόσμο, και ορισμένα έχουν 

αρχίσει να λιγοστεύουν.Ο κόσμος χρειάζεται να στηριχθεί σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο. Η άμεση και καλύτερη 

λύση είναι η χρήση λιγότερων καυσίμων αλλά δεν είναι και η μοναδική! 

 

Θα χρειαστεί ένας χώρος  και 

εξοπλισμός για μια παρουσίαση. 

 
Βρείτε ένα δημιουργικό τρόπο να ανακυκλώσετε τα μπουκάλια και άλλα 

υλικά, έτσι θα παρουσιάσετε πόσο όμορφα πράγματα μπορούν να 

δημιουργηθούν από ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να φέρουν μαζί τους μερικές πλαστικές σακκούλες ή κομμάτια 

χαρτιού (πιθανότατα από εφημερίδα ή περιοδικό) ή κάτι κατασκευασμένο από μέταλλο. Με 

αυτή την κίνηση θα αναρωτηθούν "Γιατί είναι τόσο σημαντικό να φέρω κάτι μαζί μου και 

πώς μόνο με ένα μπουκάλι μπορώ εγώ να βοηθήσω να σωθεί ο κόσμος;" 
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Σε μια κοινωνία με εμμονή στην εμφάνιση, πολλοί άνθρωποι 

πιστεύουν ότι το να είσαι υπέρβαρος είναι ζήτημα μόνο 

εμφάνισης. Αλλά το να έχεις υπερβολικό βάρος στην 

πραγματικότητα είναι μια ιατρική ανησυχία επειδή μπορεί να 

επηρεάσει σοβαρά την υγεία ενός ανθρώπου. 

 

Θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για ένα σοβαρό ζήτημα 

και ενδεχομένως να σωθούν και ζωές. 

 

 

Θα χρειαστεί ένας χώρος για την 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. 

 

 

Κάνε μια εκδήλωση και συμβούλευσε τους ανθρώπους πάνω στα ακόλουθα 

θέματα: 

1.Τι ποσότητα τροφής πρέπει να τρώω 

2. 5 τρόπους να επιτευχθεί το ιδανικό βάρος  

3.Πώς τρώω σωστά ενώ βρίσκομαι έξω. 

Συζητήστε με διατροφολόγους (ίσως είναι καλό να υπάρχει κάποιος που 

γνωρίζει καλά το θέμα). 

 

Προσπαθήστε να βρείτε ένα πρόσωπο το οποίο είχε αρκετά κιλά 

στο παρελθόν και τώρα ζεί μια υγιή ζωή, ως παράδειγμα, ίσως και 

κάποια συνεργασία με γιατρούς ή οργανισμούς που ασχολούνται 

με την υγεία. 
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Λευκοί και βαρετοί τοίχοι παντού. Αποκομμένοι από τους 

ανθρώπους που ζουν εκεί. Αυτή η εκδήλωση έχει σκοπό να 

το αλλάξει αυτό, συμπεριλαμβάνοντας τους νέους να βάλουν 

λίγο χρώμα  στους τοίχους (για παράδειγμα κάνοντας 

γκράφιτι), με αύτον τον τρόπο γίνονται πιο φιλικοί και 

αποκτούν χαρακτήρα. 
 

Με αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνεις τους νέους να κάνουν 

κάτι για την κοινωνία, ενισχύεις την εμφάνιση πόλης, επαρχίας, 

χωριού, δίνεις χαρακτήρα στο περιβάλλον. 

 

Θα χρειαστεί κάποιος χώρος που 

επιτρέπεται να ζωγραφίσεις. 

 

 

Βρείτε νέους με δημιουργικότητα και κίνητρα και αφού πρώτα 

δημιουργήσετε τα προσχέδια για το τι θέλουν να ζωγραφίσουν, 

έπειτα ας ξεκινήσει η δράση! 

 

 

 

Μπορείς να προσπαθήσεις να πείσεις τους ανθρώπους να χορηγήσουν 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορισμένες καμπάνιες πληροφόρησης, που 

στόχο θα έχουν να κάνουν τους τοίχους να μοιάζουν ομορφότεροι. Με αυτόν 

τον τρόπο θα έχεις χρήματα για χρώματα κα. 
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Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές στην Κύπρο, οι οποίοι 

έρχονται από άλλες χώρες. Με κίνητρο ως επί το πλείστον να 

γίνουν ενεργοί ως προσωπικότητες. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί τους για ορισμένες πληροφορίες για 

εκδηλώσεις, οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες 

τους και να παρακινήσουν τους ανθρώπους της Κύπρου να 

επισκεφθούν άλλες χώρες της Ευρώπης. 

 

Οι νέοι άνθρωποι θα τροφοδοτηθούν με ιδέες από 

διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, πιθανόν να 

παρακινηθούν και να επισκεφθούν από μόνοι τους μια 

ξένη χώρα. 

 

 
Θα χρειασθεί να βρείτε εθελοντές, επίσης μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με 

οργανισμούς που υποδέχονται εθελοντές και να τους ρωτήσετε αν θα ήθελαν 

να ετοιμάσουν μια παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα(που ίσως 

παρακολουθούν) ή τη χώρα τους. Ένας χώρος ακόμη θα χρειαστεί για να 

λάβει χώρα η εκδήλωση. Εάν ξεκινήσει η επικοινωνία με έναν εθελοντή, τότε 

θα συνεχιστεί και με άλλους! 

 

 

Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε προωθώντας την εκδήλωση 

στους νέους και βρίσκοντας εθελοντές για την παρουσίαση. 
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Ένας διαγωνισμός για την καλύτερη ιδέα ή καινοτομία 

στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες θα είναι μόνο νέοι 

άνθρωποι και ο νικητής θα κερδίσει ένα βραβείο (για 

παράδειγμα ένα εισιτήριο για να ταξιδέψει στην 

Ευρώπη). 

 

Αυτή η εκδήλωση θα είναι μια ευκαιρία για τους νέους να εκφράσουν 

τις ιδέες τους. Θα είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια καινούρια 

ιδέα, ένα νέο προιόν ή ένα νέο σχέδιο και να μοιραστεί στον κόσμο. 

 

 

 

Θα χρειαστεί ένα κοινωνικό δίκτυο. Ένας 

προυπολογισμός για την διοργάνωση της εκδήλωσης 

και το πιο σημαντικό το βραβείο των νικητών. Ένας 

χώρος για να διεξαχθεί η εκδήλωση. 

Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε δημιουργώντας μια εκδήλωση στο facebook και 

προτείνοντας σε όλους τους νέους που γνωρίζουμε να συμμετέχουν καθώς υπάρχει 

και βραβείο για τον νικητή. 

 
Ελάτε σε επαφή με εταιρείες που ενδιαφέρονται για νέες ιδέες και 

καινοτομίες υποστηρίζοντας την εκδήλωση, επίσης ελέγξτε για 

χορηγίες. 
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Τακτικές θερινές προβολές στις στέγες κτιρίων που 

βρίσκονται στη Λευκωσία. 
 

 

Το να ζεις σε μια από τις πιο ζεστές χώρες της Ευρώπης 

δημιουργεί την ανάγκη στο να βρεις ένα "δροσερό καταφύγιο". 

Συνεχώς κατηγορούμε τους αρχιτέκτονες για την επιλογή 

αυτών άσχημων οροφών, γεμάτες από κεραίες που 

καταστρέφουν την παμοραμική θέα των πόλεών μας. Αλλά 

περίμενε! Επιλέγοντας μια Ταράτσα για οροφή από το κτίριό 

σου, σου δίνει τόσες πολλές δυνατότητες.   

 

 
 

Θα χρειαστεί ένας χώρος Ταράτσας και να 

έχετε υπόψιν τα πνευματικά δικαιώματα των 

ταινιών! 

Βρείτε ένα κτίριο για την εκδήλωση, 

πιθανόν ένα δημόσιο κτίριο! 

 
 

Συνεργαστείτε με κάποια μπαρ που βρίσκονται σε Ταράτσες, 

εφόσον υπάρχουν. 
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Όχι μόνο οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι μεγαλύτεροι δεν 

γνωρίζουν ακόμη πως να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα 

που μας δίνει το διαδίκτυο. Σκοπος αυτού του εργαστηρίου είναι 

να ενημερώσει ποιο διαδικτυακό περιεχομένο μπορεί να 

θεωρηθεί ως δημοσιογραφία και πως να διακρίνονται άρθρα τα 

οποία περιέχουν ενημέρωση, ανάμεσα σε άρθρα τα οποία είναι 

γραμμένα για διαφορετικό σκοπό. 

Τα τελευταία 5 χρόνια η μετάδοση της εικόνας και του κειμένου 

πήρε μεγάλη ώθηση εξαιτίας της εισαγωγής της υψηλής 

ταχύτητας του διαδικτύου στις ζωές μας. Αυτή η δυνατότητα 

έκανε τον οποιονδήποτε έναν εν δυνάμει δημοσιογράφο. Αλλά 

είμαστε; 

 

Θα χρειαστεί κάποιος χώρος και 

επαγγελματίες δημοσιογράφοι ή πολύ 

γνωστοί bloggers. 

 
Βρείτε 3-4 ομιλητές. Δημιουργείστε ένα εργαστήριο σχετικά με τα 

βασικά εργαλεία του διαδικτύου και πως να δημοσιεύονται 

επαγγελματικά άρθρα. 

 

 

1. Ελάτε σε επικοινωνία με εφημερίδες ή νέες εταιρείες 

2. Η παροχή κινήτρων στους νέους και η επαφή με καλούς δυνητικά 

εργαζόμενους με σχετικό ενδιαφέρον. 
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Νέοι άνθρωποι χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην 

παραγωγή ραδιοφώνου θα εισαχθούν σε αυτό. Θα 

επικεντρωθούν σε: Οργάνωση και υλοποίηση εκπομπή, 

πως να παίρνεις μια ραδιοφωνική συνέντευξη, πως να 

επικοινωνείς με το κοινό, με την παραγωγή μουσικής, με 

την διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και το 

διαδικτυακό ραδιόφωνο. 

 

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν πλήρως στο τι είναι μια 

ραδιοφωνική εκπομπή και τι χρειάζεται για να είναι πλέον 

σε θέση να δημιουργήσουν το δικό τους διαδικτυακό 

ραδιόφωνο. 

 

 

 

Θα χρειαστεί κάποιος χώρος, εξοπλισμός 

και επαγγελματίες ραδιοφωνικοί παραγωγοί 

και δημοσιογράφοι. 

 

 

Ελάτε σε επαφή με έναν ραδιοφωνικό σταθμό και ζητήστε 

για παροχή χώρου. Αν δεν συμφωνήσουν δώστε βάση 

μόνο στο διαδικτυακο ραδιόφωνο. Ελέγξτε ωστόσο αν 

είναι δυνατή κάποιου είδους συνεργασία. 
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Ένα μέρος όπου άνθρωποι με χαλασμένες συσκευές 

θα συναντηθούν με τους τεχνικούς και θα 

προσπαθήσουν να τις διορθώσουν μαζί. 

 

Θυμηθείτε τις παλιές τηλεοράσεις που όλες οι γιαγιάδες μας έχουν, ακόμη 

λειτουργούν; "Δεν τις φτιάχνουν με τον ίδιο τρόπο πλέον". Το προσδόκιμο ζωής 

από τις καινούργιες συσκευές γίνεται όλο και μικρότερο. Κυρίως, όταν κάτι χαλάσει 

μετά από δυο χρόνια εγγύησης, έχουμε την τάση να το πετάμε ή μερικές φορές να 

το ανακυκλώνουμε. Αλλά τι κάνουν οι παππούδες μας; Εντάξει, πιθανόν οι 

συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν 30 χρόνια είχαν πιο απλή μορφή έτσι ήταν 

πιο εύκολο να επιδιορθωθούν και ήταν πιο ανθεκτικές. Αλλά, υπάρχουν αυτοί οι 

τεχνίτες που μπορούν να επιδιορθώσουν τα πάντα! Έτσι, αν είσαι ένας τεχνίτης 

"της παλιάς σχολής" ή αν έχεις ας πούμε μια μηχανή του καφέ, η οποία φτιάχνει 

πραγματικά πικρό καφέ, συναντήστε μας στο "καφέ" μας! 

 
Θα χρειαστεί κάποιος χώρος και 

άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ικανοί 

και με κίνητρα να επιδιορθώσουν 

πράγματα. 

 
Μια ευρύχωρη καφετέρια με μεγάλα τραπέζια θα ήταν το τέλειο μέρος! Βρείτε τουλάχιστον 5 

διαφορετικούς τεχνίτες, όχι μόνο επαγγελματίες. Θα έχουν μια ωραία ευκαιρία να προωθήσουν 

τη δουλειά τους.   
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Ένα θεματικό δωμάτιο διαφυγής όπου ο επισκέπτης θα 

δοκιμάζει την λογική του και τις βασικές δεξιότητές του. 

Ιστορία ή Επιστήμη θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται 

στην θεματολογία. 

 

 

Γιατί τα δωμάτια διαφυγής είναι ο πιο επίκαιρος τρόπος 

ομαδικής ψυχαγωγίας. Τα θεματικά δωμάτια διαφυγής 

είναι η καλύτερη ιδέα! 

 

 

 

 

 

Θα χρειαστεί κάποιος χώρος, γρίφοι και μια καλή ιστορία. 
 

 

 

 

1. Χρησιμοποίησε αυτή την εκδήλωση ως ένα μέρος ενός 

μεγαλύτερου γεγονότος, σαν ένα παρα-φεστιβάλ. 

2. Δημιούργησέ το με εύκολο τρόπο ώστε το 70 % των ανθρώπων να 

μπορούν να το ολοκληρώσουν και δώσε ένα συυμβολικό δώρο στην 

ομάδα με τον καλύτερο χρόνο. 
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Θα ήθελες να προσφέρεις. Τί θα έλεγες λοιπόν για την 

συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς; Τόλμησε 

το! Ο καλύτερος τρόπος να οραγνώσεις μια φιλανθρωπία είναι 

να βρεις κάτι με το οποίο είσαι παθιασμένος. Εάν αγαπάς τα 

ζώα συγκέντρωσε χρήματα για ένα καταφύγιο. Εάν είσαι λάτρης 

των βιβλίων κάνε το για μια βιβλιοθήκη. Εάν ενδιαφέρεσαι για 

το αν όλοι τρέφονται, επίλεξε ένα καταφύγιο αστέγων ή μία 

αποθήκη τροφίμων για να συγκεντρώσεις τα χρήματα. 

Αυξάνεις το αίσθημα της 

κοινωνικής ευθύνης και δηλώνει 

γενικά ποιος νοιάζεται και ποιος 

πραγματικά προσφέρει. 

 

 

 

Θα χρειασθεί καλή προετοιμασία, καλές επικοινωνιακές τεχνικές ώστε να βρεθούν 

χορηγοί και σαφώς καλή διάθεση! 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κτίριο της εκκλησίας ή άλλα μεγάλα κτίρια 

της κοινότητας ώστε να παραχωρήσουν το χώρο για μια εκδήλωση. Βάλτε ένα 

μικρό κόστος εισόδου και ζητήστε ανθρώπους από την κοινότητα να 

δημιουργήσουν μικρά ομαδικά παιχνίδια. Πολλές τοπικές επιχειρήσεις είναι 

πρόθυμες να προβούν σε δωρεές, προσέγγισέ τες! Διαφήμισε την εκδήλωση σε 

οικογένεια και φίλους!  

Στα πλαίσια της εκστρατείας βάλτε τρελούς 

στόχους. Για παράδειγμα, "Αν οι άνθρωποι 

προχωρήσουν σε δωρεές πάνω από ........ εμείς 

θα........" 
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νε ότητας (ΚΟΚΕΝ) ει  ναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη 

εθελοντική οργάνωση νεολαίας στη Κύπρο. Εποπτεύει και καθοδηγεί 91 Κέντρα Νεότητας 

(Σωματεία) καθώς και άλλα 9 Κέντρα Νεότητας τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία 

ολοκλήρωσης διαδικασιών ένταξης συνοψίζοντας τον συνολικό αριθμό των μελών του σε 

100 Κέντρα Νεότητας με περίπου 10000 μέλη. 

Ο ΚΟΚΕΝ συμβα  λλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των νέων της Κύπρου σε διάφορα 

θέματα ως επίσης σε συνεργασία με τα μέλη του, κυβερνητικου  ς φορείς, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, ο ΚΟΚΕΝ 

σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης των 

νέων. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό 

Νεολαίας Κύπρου. Επίσης είναι ενεργό μέλος στο European Confederation of Youth Clubs 

(ECYC), στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και στο Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού.  

  



50 
 

 

  



51 
 

  

 

 

 

Θα ήθελα να συγχαρώ τους εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας του Κυπριακού 
ΟργανισμούΚέντρων Νεότητας για τη δουλειά και την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί αυτό το πολύ χρήσιμο και διαδραστικό εγχειρίδιο. 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους των Κέντρων 
Νεότητας της Κύπρου να διευρύνουν τη δημιουργικότητα τους και τη γνώση τους όσον αφορά τη 
διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Ανδρούλλα Βασιλείου, Τέως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Κομισιόν για την 
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία 

Ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο υλοποίησης ιδεών που δημιουργήθηκε για την ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας των νέων αλλά και της ανάληψης πρωτοβουλιών από μέρους τους. Σημαντικό είναι πως 
οι συντάκτες του εγχειριδίου, κατάφεραν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και την απασχόληση τους στον ΚΟΚΕΝ, δημιουργώντας ένα τέτοιο 
ευφάνταστο αποτέλεσμα, χρήσιμο για τους νέους και τις νέες των Κέντρων Νεότητας. 

Παναγιώτης Σεντώνας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου 

Σημαντική πρωτοβουλία από τους εθελοντές του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
του ΚΟΚΕΝ η οποία θα βοηθήσει και θα ενισχύσει την δράση των στελεχών των Κέντρων Νεότητας. Στους 
έξι μήνες της παρουσίας τους στον ΚΟΚΕΝ, είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να ασχοληθούν με όλο το φάσμα 
των δράσεων και ενεργειών των Κέντρων Νεότητας. Η καταγραφή παραδειγμάτων και εισηγήσεων 
προσαρμοσμένες στις ικανότητες και δυνατότητες των Κέντρων Νεότητας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για 
όλα τα μέλη του ΚΟΚΕΝ. 

Κώστας Κώστα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού 
Κέντρων Νεότητας- KOKEN 

Μέσα από έρευνα, πρακτική άσκηση και δημιουργική φαντασία οι εθελοντές μας, προσφέρουν την ευκαιρία 
σε όλες τις νέες και νέους, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν δράσεις και  εκστρατείες. Στόχος, η 
δημιουργική απασχόληση, η προσφορά και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των νέων.  

Τα συγχαρητήρια είναι δεδομένα στους Finn, Prisca, Μαρία και Κώστα οι οποίοι αποδεικνύουν πρακτικά ότι 
οι νέοι είναι οι ικανότεροι να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το μέλλον επειδή οι ίδιοι είναι το μέλλον. 

Νικόλας Νικολαΐδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού 
Κέντρων Νεότητας- KOKEN 
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