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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στην έρευνα που
διεξήχθη σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
Τις καλές πρακτικές σχετικά με τις πράσινες και κοινωνικές
πρωτοβουλίες που υπάρχουν στις χώρες εταίρους,
Την εκπαιδευτική ύλη και τις δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν από τους εταίρους κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων του έργου,
Μια σειρά συστάσεων πολιτικής.

"Εγχειρίδιο για τη συλλογική και πράσινη
επιχειρηματικότητα των νέων σε αγροτικά και αστικά

περιβάλλοντα".
 

Το εγχειρίδιο στοχεύει να δει κριτικά, και να προσεγγίσει
πρακτικά, το συνδιασμό της δράσης για το κλίμα, της
κοινωνικής οικονομίας και της ένταξης των νέων μέσα από μια
ολιστική, συστημική, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανάληψης
πρωτοβουλιών. Περιλαμβάνει:  
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των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων σχετικά με
την ταυτότητα σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα.
Προώθηση της ανάπτυξης των απαραίτητων
ικανοτήτων και κοινωνικών συναισθηματικών
δεξιοτήτων για την επιτυχή συμμετοχή στη συλλογική
πράσινη κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Προώθηση της ανταλλαγής και της συζήτησης κοινών
εναλλακτικών λύσεων για την τρέχουσα κλιματική κρίση
από την οπτική της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών και
αστικών περιοχών και της συλλογικής
επιχειρηματικότητας των νέων.

1) Πιλοτική εκπαίδευση 1: "Συστήματα πεποιθήσεων και
διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ νέων αγροτικών και
αστικών περιοχών " για την κριτική αντιμετώπιση των
συστημάτων πεποιθήσεων, των προκαταλήψεων και των
στερεοτύπων σχετικά με το αγροτικό και το αστικό
περιβάλλον από διατομεακή άποψη. 
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αγροτικές περιοχές
Εργαζόμενοι σε θέματα
νεολαίας και οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον
τομέα της νεολαίας, της
αειφορίας, και του
περιβάλλοντος
Φορείς χάραξης πολιτικής
στον τομέα της νεολαίας, της
αειφορίας, και του
περιβάλλοντος

Το έργο "YURI - Διαπολιτισμικός
διάλογος μεταξύ αστικής και
αγροτικής νεολαίας για συλλογική
επιχειρηματικότητα" είναι μια 18μηνη
σύμπραξη συνεργασίας στα πλαίσια του
Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, στην
οποία συμμετέχουν 7 οργανώσεις σε 6
χώρες: CEPAIM (Ισπανία), CESIE (Ιταλία),
Élan Interculturel (Γαλλία), KMOP Policy
Center (Βέλγιο), La Xixa Teatre (Ισπανία),
XWHY (Λιθουανία) και YEU (Κύπρος).

YURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTH   
DIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP
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Προώθηση του διαλόγου
μεταξύ των νέων που ζουν σε
αγροτικές και αστικές περιοχές.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών

που περιέχονται σε αυτήν.

 Σε όλες τις χώρες εταίρους υπάρχει σημαντικός 
αριθμός ατόμων ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης) και υψηλή ανεργία στους
νέους, με αυξημένα ποσοστά και των δύο στις
αγροτικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, γινόμαστε
μάρτυρες της κλιμάκωσης της κλιματικής κρίσης και
βιώνουμε ένα σύνολο συνεπειών της πανδημίας
Covid-19.

Το έργο YURI στοχεύει να ανταποκριθεί σε αυτές τις
προκλήσεις προωθώντας καινοτόμες μορφές
κοινωνικής και συλλογικής επιχειρηματικότητας
μεταξύ των νέων που ζουν σε αγροτικά και αστικά
περιβάλλοντα και εμπλέκοντάς τους ενεργά στον
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια
διαπολιτισμική, συστημική προοπτική και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων
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Προώθηση καινοτόμων
οικολογικών συλλογικών
συμπράξεων
αυτοαπασχόλησης μέσα από
τη συνεργασία των νέων της
πόλης και της υπαίθρου.

Η ενεργός συμμετοχή των
νέων στον αγώνα κατά της
κλιματικής αλλαγής μέσα από
μια διαπολιτισμική, συστημική
προοπτική και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων.

2) Πιλοτική εκπαίδευση 2: "Ανάπτυξη ικανοτήτων για
συλλογική πράσινη επιχειρηματικότητα" για να
εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις απαραίτητες
ικανότητες και κοινωνικές συναισθηματικές δεξιότητες για
την επιτυχή συμμετοχή σε συλλογικά έργα πράσινης
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

3) Διεθνής εκπαίδευση: " YURI μικτή εκπαίδευση για νέους"
στις Βρυξέλλες  για: κριτική αντιμετώπιση των συστημάτων
πεποιθήσεων- εκπαίδευση σχετικά με  τις ικανότητες και
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της
κοινωνικής, πράσινης και συλλογικής δράσης- προώθηση
ιδεών, σχεδίων δράσης και διαλόγου για την πολιτική υπέρ
της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών
και της κοινωνικής, πράσινης και συλλογικής
επιχειρηματικότητας.

Συμμετοχική έρευνα δράσης

Μελέτη καλών επιχειρηματικών
πρακτικών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαθεματικότητα

Θέατρο των καταπιεσμένων

Process Work 

@YuriProjecteu

yuri-project.eu

https://cesie.org/en/
https://www.facebook.com/rebelahEU/
https://twitter.com/Rebelaheu

