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εφαρμογή

Το DARE: DisAble the barRiErs, είναι ένα έργο της Bασικής Δράσης 2, Στρατηγικές Συμπράξεις 

στον Τομέα της Νεολαίας για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, που χρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις οργανώσεις νεολαίας καθώς και 

τα άτομα που εργάζονται με τη νεολαία στην υλοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας νεολαίας, 

ανοιχτών προς όλους, για νέους με αναπηρία και ειδικά για νέους με οπτικές/ακουστικές και 

σωματικές αναπηρίες –μΟΑΣΑ

Να ενισχύσει τις ικανότητες των ατόμων που 

εργάζονται με τη νεολαία και τις οργανώσεις 

νεολαίας στην υλοποίηση υψηλής ποιότητας 

προγραμμάτων κινητικότητας για νέους, 

συμπεριλαμβανομένου και νέων μΟΑΣΑ Να διευρύνει τη 

διατομεακή συνεργασία 

στο πεδίο της νεολαίας 

που θα επιτρέψει 

μεγαλύτερες συνέργειες 

μεταξύ των τομέων 

δράσεων που αφορούν 

τους νέους μΟΑΣΑ 

Να ενισχύσει τον 

εθελοντισμό ανάμεσα 

στους νέους και να 

αυξήσει την 

αλληλοϋποστήριξη των 

νέων προς νέους μΟΑΣΑ

Να ενισχύσει την κοινωνική 

ένταξη των νέων μΟΑΣΑ, 

ενθαρρύνοντας τις ΜΚΟ να 

πραγματοποιούν 

προγράμματα κινητικότητας 

πιο προσβάσιμα σε αυτούς 

και τις ανάγκες τους 

Να αυξήσει την ενεργό 

συμμετοχή των νέων 

μΟΑΣΑ σε τοπικό και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 

της ενημέρωσης σχετικά με 

προγράμματα 

κινητικότητας Erasmus+



Εταίροι-Οργανισμοί DARE

.
Επικοινώνησε μαζί μας!

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V. (JKPeV), Δρέσδη-Γερμανία

SOCIETA' COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA.-ACLI FORMAZIONE 

RICERCA SERVIZI MANAGEMENT, Πίζα-Ιταλία 

DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Pζεσζόφ-Πολωνία

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA, Λάρισα-Ελλάδα

KREISAU-INITIATIVE E. V., Βερολίνο-Γερμανία

1η Διακρατική Συνάντηση για το έργο στη Γερμανία
Στις 9-10 Απριλίου, η Jugend- & Kulturprojekt

e.V., εταίρος-συντονιστής του έργου DARE,

φιλοξένησε και συντόνισε στη Δρέσδη της

Γερμανίας την εναρκτήρια συνάντηση που

αποτελεί την πρώτη διακρατική συνάντηση του

έργου. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα γραφεία της

Jugend- & Kulturprojekt e.V. με συντονίστρια την

κα. Μυρτώ-Έλενα Περτσινίδη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των

στόχων του έργου, με σκοπό την άμεση εμπλοκή

των εταίρων οργανισμών, η οριστικοποίηση του

πλάνου οργάνωσης και των απαραίτητων

εγγράφων για την έναρξη του έργου, η κατανομή

ρόλων και ευθυνών ανάμεσα στους εταίρους και

η συναπόφαση για τον τρόπο, την προσέγγιση και

το όραμα ολόκληρου του έργου.

Αυτό το έργο  χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 

υλικό αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέως, η Εθνική Υπηρεσία και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για την 

οποιανδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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