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νέοι άνθρωποι

δεξιότητες
προσέγγιση

ένα ενταξιακό πρόγραμμα για νέους
COMANITY

Τι αφορά;

Το όραμα μας

Το πρόγραμμα COMANIT Y είναι ένα διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που έχει 
ως στόχο να αναπτύξει ένα νέο ρόλο στη δουλειά με νέους, αυτό του ΕΜΨΥΧΩΤΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, για όσους θα ήθελαν να εργαστούν με νέους. Ο “ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” λειτουργεί ως κοινωνικός διαμεσολαβητής που προσπαθεί να 
χτίσει γέφυρες ανάμεσα στους νέους που αισθάνονται ότι έχουν μείνει στο 
περιθώριο και στους οργανισμούς εκπαίδευσης, θεραπείας και επανένταξης. 
Στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά τους νέους από όπου και εάν προέρχονται 
και να διευκολύνουμε την κοινωνική και εκπαιδευτική τους ένταξη.

Εργάζεστε ή είστε εθελοντής σε ομάδες νέων που
 βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό;

Θα θέλατε να καλλιεργήσετε τις δεξιότητες σας;

Ψάχνετε καλύτερους τρόπους  για να τους προσεγγίσετε;

    
    

     
     

     
      

       
        

           
         να εμπλακούν με τη δουλειά με νέους...
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χύσουμε τους νέους που βιώνουν περιθωριοποίηση

…και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες για νέους ώστε να

                       ασχοληθούν περισσότερο  με τους νέους που βιώνουν περιθωριοποίη
ση



Πώς μπορείς να γίνει Εμψυχωτής Κοινότητας;

Καλλιέργησε την Συναισθηματική σου Νοημοσύνη

Ψηφιακές ικανότητες και εργαλεία κοινωνικής ένταξης

Focus σε συγκεκριμένες ικανότητες του Εμψυχωτή Κοινότητας

 • Ενδο και διαπροσωπικές δεξιότητες, ανθεκτικότητα, ευελιξία 
και ενσυναίσθηση

 • Αναγνώριση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
 • Καλύτερη διαχείριση της δυναμικής των ομάδων, της επίλυσης 

συγκρούσεων και της αντιμετώπισης της αντιξοότητας
 • Συνεργασία και καινοτομία στην προσέγγιση των νεών

 • Βελτίωση των ικανοτήτων συμβουλευτικής, καθοδήγησης και 
υποστήριξης των νέων ανθρώπων 

 • Νέες προσεγγίσεις και τεχνικές ενεργούς ακρόασης καθώς 
εκπαίδευση μέσω τέχνης

 • Μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε δραστηριότητες 
που σχεδιάζετε

 • Χαρτογράφηση, δικτύωση και διαμεσολάβηση
 • Προσέγγιση, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση των 

πόρων
 • Ενδυνάμωση των νέων για δραστηριοποίηση στην κοινότητα

 • Βελτίωση των online πόρων, δεξιότητες οργάνωσης και 
διαχείρισης

 • Καλύτερη επικοινωνία και γνώση των εργαλείων
 • Νέες ψηφιακές δεξιότητες για τη δημιουργία ψηφιακών 

προγραμμάτων και περιεχομένου
 • Μεγαλύτερη επίγνωση των δυναμικών και προκλήσεων της 

ψηφιακά ενεργού πολίτη μέσω του ψηφιακού αλφαβητισμού
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Εταίροι του προγράμματος

Το COMANITY είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Support for Policy 
Reform - Social inclusion through Education, Training and Youth”.
Υλοποιείται με την συνεργασία 9 εταίρων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες για 
μία περίοδο 24 μηνών από το Δεκέμβρη του 2017 έως το Νοέμβρη του 
2019.

Περισσότερες πληροφορίες admin@arcola-research.co.uk.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information 
contained therein.
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