1


Β΄ φάση Διαλόγου με τους Νέους

Τριάδα Προεδριών Συμβουλίου Ε.Ε. 
Ιρλανδία – Λιθουανία– Ελλάδα

Κοινωνική Ένταξη των Νέων

Προεδρία Λιθουανίας (Ιούλιος 2013-Δεκέμβριος 2013)


Αγαπητοί - ές νέοι και νέες,

Η Τριάδα Προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αποφάσισαν, για τους 18 μήνες διάρκειας των παραπάνω Προεδριών (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2014), την Κοινωνική Ένταξη των Νέων ως κοινή προτεραιότητα στον τομέα νεολαίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω αυτής της προτεραιότητας, θα δοθεί έμφαση στην έννοια της κοινωνικής ένταξης όλων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. 

Η Τριάδα Προεδριών στηρίζει την κοινή προτεραιότητα, την Κοινωνική Ένταξη των νέων, μέσω των εθνικών προτεραιοτήτων της κάθε Προεδρίας, κατά τη διάρκεια των 18 μηνών. Στην α΄ φάση του Διαλόγου με τους Νέους, η Ιρλανδία επικεντρώθηκε στην έννοια της κοινωνικής ένταξης των νέων, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στις ομάδες νέων που κινδυνεύουν περισσότερο με κοινωνικό αποκλεισμό και στα στάδια της ζωής των νέων κατά τα οποία είναι πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, δόθηκε έμφαση στη συμβολή των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) στην ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη όλων των νέων ανεξαιρέτως.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσματα της Α΄ φάσης του Διαλόγου με τους Νέους (Προεδρία Ιρλανδίας) και τα Κοινά Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία (11-13 Μαρτίου 2013), η Λιθουανία επικεντρώνεται στις πιθανές λύσεις για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των νέων, ειδικά όσων βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και /ή κατάρτισης. 

Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου είναι να βρεθούν λύσεις, καλές πρακτικές, μέτρα πρόληψης και καινοτόμες ιδέες για την καλύτερη κοινωνική ένταξη των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Προσκαλούμε, όλους τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν στο Διάλογο που θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2013, σε εθνικό επίπεδο (1η Αυγούστου 2013, σε ευρωπαϊκό επίπεδο), και να παρουσιάσουν τις απόψεις και πεποιθήσεις τους, απαντώντας στο παρακάτω  Ερωτηματολόγιο. Για το Ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε έως τις 15 Ιουλίου 2013, τις απόψεις, τους προβληματισμούς, τις προτάσεις σας και συνημμένα το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο, με ηλεκτρονικό μήνυμα (θέμα: «Συμμετοχή στο Διάλογο»), στο: structured.dialogue@neagenia.gr 

