Πρόγραμμα: Νέα Γενιά σε Δράση
Υπο-δράση: Σχέδια Νέων για τη Δημοκρατία

Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη
Τίτλος Σχεδίου: «Συμμετοχή Νέων μέσω Ψηφιακής
Ψηφοφορίας»

Ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» υλοποιεί το Σχέδιο «Συμμετοχή των
Νέων μέσω Ψηφιακής Ψηφοφορίας». Το Σχέδιο αφορά τη συνεργασία δυο δήμων ως πρωτοβάθμιων κέντρων
λήψης αποφάσεων καθώς και δυο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ). Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο συμμετέχουν
ο Δήμος Λατσιών ως επικεφαλής Εταίρος, ο νεοσύστατος Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λατσιών και η Άτυπη Ομάδα νέων Youthorama από Θεσσαλονίκη.
Στόχος του Σχεδίου είναι η ενεργός συμμετοχή των Νέων στα κοινά και ιδιαίτερα σε κέντρα λήψης αποφάσεων.
Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων είναι οι εξής:
1. Να κατανοήσουν τις συμπεριφορές του ενεργού ευρωπαίου πολίτη.
2. Να γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη.
3. Να μάθουν για τη λειτουργία του πολιτεύματος και τις δομές του.
4. Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, στο σχολείο/δήμο τους και να
αναζητήσουν τρόπους επίλυσης τους.
5. Να ερευνήσουν τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας και του δήμου τους ειδικότερα.
6.Να κατανοήσουν τις πολλαπλές τους ταυτότητες ως ευρωπαίοι και παγκόσμιοι πολίτες.
Μέσω του Σχεδίου θα υλοποιηθεί ψηφιακό δημοψήφισμα, μια πιλοτική δράση που θα φέρει τους νέους 13-30
ετών καθώς και την άποψη τους πιο κοντά στο Δήμο. Οι νέοι θα μπορούν να θέτουν τα θέματα που τους
ενδιαφέρουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις οποίες σε κατοπινό στάδιο θα μεταφέρουν στη διοίκηση του
Δήμου οι αρμόδιοι Υπεύθυνοι Επιτροπών, όπως για παράδειγμα στην Επιτροπή Νεολαίας ή στην Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η καλή πρακτική θα αποτελέσει το έναυσμα για την υλοποίηση μελλοντικών παρόμοιων
σχεδίων, δίνοντας τον λόγο και το βήμα στους νέους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κομμάτι κινητικότητας όπου οι Κύπριοι νέοι θα βρίσκονται για μία εβδομάδα
με τους δικαιούχους νέους στην Ελλάδα. Οι Κύπριοι θα επισκεφτούν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
ώστε να δημιουργηθούν πυρήνες νέων που θα δραστηριοποιούνται σε μόνιμη εθελοντική βάση με
όλες τις δράσεις του προγράμματος Νέα Γενιά Σε Δράση. Επίσης οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής στα εβδομαδιαία νεανικά δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο προς τα τέλη
Ιουνίου. Το πεντάμηνο πλάνο δράσης είναι ανοικτό για όλους τους νέους 13-30 χρ που θα θελήσουν να
συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε φάση του σχεδίου, είτε μόνο στην επώνυμη συμμετοχή στο ψηφιακό
δημοψήφισμα.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

