
 

 

Ιστορικό 
 

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική 

πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο 

συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε 

διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. 

 

Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των 

πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών μειονοτήτων και 

αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 

απασχολούν τη νεολαία. 

 

Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των 

Οργανώσεων μελών του και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για 

την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. 

Παράλληλα, μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, γίνεται προσπάθεια 

για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο.  

 

Το ΣυΝΚ από την ίδρυση του, είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και 

συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη 

νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας 

με τα άλλα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συμβουλίου Νεολαίας είναι: 

Εκπαίδευση. 

Ανάπτυξη στον τομέα της απασχόλησης με την νεολαία. 

Συμμετοχή των νέων και ενσωμάτωση πολιτικής για την νεολαία. 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. 

 

www.cyc.org.cy  

 

http://www.cyc.org.cy/


 

 
 

Ομάδα Εκπαιδευτών ΣυΝΚ 
 

Τι είναι... 

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ αποτελείται από εκπαιδευτές οι οποίοι προέρχονται κυρίως 

από οργανώσεις – μέλη του ΣυΝΚ. Η ομάδα είναι ειδικά καταρτισμένη στον τομέα της Mη 

Τυπικής Εκπαίδευσης, μέθοδο την οποία εφαρμόζουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Νεολαίας. 

Η ομάδα εκπαιδευτών επικεντρώνεται σε οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους 

νέους. Επίσης βοηθά στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση τους ως ενεργοί 

πολίτες του κόσμου. 

Ενδεικτικά θέματα είναι: εθελοντισμός, ειρήνη, διαπολιτισμική μάθηση, ανθρώπινα 

δικαιώματα, περιβάλλον, οικολογία, διαφορετικότητα, αντιρατσισμός, ενεργός πολιτότητα, 

δημιουργικότητα, βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά, κοινωνική ένταξη. 

 

Τα μέλη της Ομάδας εκπαιδευτών: 

Διοργανώνουν εκπαιδεύσεις κατάρτισης σε θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία 

Συντονίζουν/διοργανώνουν δράσεις νεολαίας, σεμινάρια και συνέδρια 

Προσφέρουν καθοδήγηση σε θέματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης τα οποία βασίζονται στην 

εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτών 

Συνεισφέρουν στην προώθηση και αναγνώριση της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο 

Στηρίζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν την 

εκπαίδευση 

 

www.cyc.org.cy/en/pool-of-trainers/   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyc.org.cy/en/pool-of-trainers/


 

 

 

 

 

 

 
Ο Διαρθρωμένος Διάλογος είναι μία διαδικασία 

που ενδυναμώνει την φωνή των Νέων! 
 

Τι είναι και Πως δουλεύει; 
 

Διαρθρωμένος Διάλογος, (για να είμαστε ακριβείς Διαρθρωμένος Διάλογος με τους νέους και 

τις οργανώσεις τους), αναφέρεται σε μία διαδικασία, ένα εργαλείο αν θέλετε που σε 

ενδυναμώνει, ναι, εσένα!, τους νέους για να πεις αυτό που σκέφτεσαι και να εκφράσεις τις 

ανησυχίες σου για θέματα που σε αφορούν άμεσα. 

 

Όπως για παράδειγμα η ανεργία των νέων, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση και άλλα 

πολλά. Όμως, ας τα πάρουμε από την αρχή. Στο παρελθόν οι νέοι και οι ιθύνοντες (αυτοί που 

χαράζουν και παίρνουν τις αποφάσεις για θέματα πολιτικής για την νεολαία) είχαν χωριστές 

συναντήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα χωρίς να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Την ίδια στιγμή, οι νέοι δεν είχαν θέση στο τραπέζι και άρα ούτε λόγο για τα θέματα και τις 

πολιτικές που τους επηρέαζαν άμεσα. Ευτυχώς, μετά τη σκληρή και αποφασιστική δουλειά 

των νέων και των οργανώσεων τους, οι Υπουργοί Νεολαίας των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν το 2009 το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα 

ανανεωμένο Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στο τομέα της νεολαίας. 

 

Με αυτό, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι «ο διαρθρωμένος διάλογος με τους νέους και τις 

οργανώσεις νεολαίας, που λειτουργεί ως ένα φόρουμ για την από κοινού συνεχή ανασκόπηση 

των προτεραιοτήτων, της εφαρμογής και συνέχεια της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο τομέα 

της νεολαίας, πρέπει να υιοθετηθεί και να αναπτυχθεί». 

 

Αυτό οδήγησε στη γέννηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου σηματοδοτώντας την έναρξη μιας 

νέας εποχής στον τομέα της πολιτικής για την νεολαία και στη ενεργότερη συμμετοχή των 

νέων στην πολιτική ζωή. Ο Διαρθρωμένος Διάλογος επιτρέπει στη φωνή των νέων να 

ακουστεί και εγγυάται σε αυτούς μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

 

Πώς Μπορώ Να Συμμετάσχω; 

Δίνοντας φωνή στην νεολαία της Ευρώπης 

Ο διαρθρωμένος διάλογος είναι μια διαδικασία ή ένα εργαλείο αν θέλεις, το οποίο σε 

ενδυναμώνει, Ναι! Εσένα τον νέο και την νέα της Κύπρου,  δίνοντάς σου τη δυνατότητα να  



 

 

 

εκφράσεις την άποψη σου και τις ανησυχίες σου σχετικά με τα θέματα που επηρεάζουν 

άμεσα τη ζωή και το μέλλον των νέων της Κύπρου. 

 

Στη Κύπρο, αυτή η ανοιχτή διαδικασία επιτρέπει σε όλους τους νέους της Κύπρου, 

Ελληνοκύπριο, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους και όλους τους άλλους 

πολίτες της Κύπρου να συμμετάσχουν. 

 

Σου επιτρέπει να εκφράσεις ελεύθερα την άποψη σου ως ένας ενεργός ευρωπαίος πολίτης 

οδηγώντας σε άμεσα και  απτά πολιτικά αποτελέσματα. 

 

Με την ενεργό σου συμμετοχή στον διαρθρωμένο διάλογο ενισχύεις τη διαδικασία. Η 

συμμετοχή είναι εύκολη και διασκεδαστική. Μπορείς να επιλέξεις τον βαθμό της επιλογής 

σου, από τη συμμετοχή διαδικτυακά, μέχρι τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, ή ακόμη 

εκπροσωπώντας τη νεολαία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. Είναι μια 

συναρπαστική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη. Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στη 

διαδικασία επικοινώνησε με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ηλεκτρονικά ή μπορείτε να μας 

βρείτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Δώσε στην φωνή σου δύναμη! Λάβε μέρος στον διάλογο! 

 

www.sdcyprus.eu  

http://www.sdcyprus.eu/

