ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 ΤΟΥ YOUTHNET HELLAS ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ερωτήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς

1. Ποιές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς αναφορικά με την ανασύσταση του
θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας και αν σε αυτές
συμπεριλαμβάνεται
η
δημιουργία
ενός
κεντρικού
συντονιστικού οργάνου για την καλύτερη δικτύωση και
συνεργασία μεταξύ τους;
Βασική συνιστώσα του πολιτικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς για την αναμόρφωση των ΤΟ.ΣΥ.Ν. ήταν η ουσιαστική
ενδυνάμωσή τους, με κεντρικούς στόχους την ενίσχυση της
αντιπροσωπευτικότητας του θεσμού, τη βελτίωση του θεσμικού - νομικού
πλαισίου λειτουργίας τους, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων δράσης τους
και την ενθάρρυνση της δυναμικότερης παρέμβασής τους στις τοπικές
κοινωνίες, την παιδαγωγική και επιστημονική τους υποστήριξη και την
υποστήριξη και διάχυση των δράσεων και των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ν.Γ.
σε τοπικό επίπεδο.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε δυο γύρους διαβούλευσης με τα
ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. απέστειλαν
ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Ν.Γ. την αποτίμηση της λειτουργίας τους, τα
προβλήματα που είχαν εντοπίσει, τις ανάγκες που υπήρχαν αλλά και τις
προτάσεις τους για τη βελτίωση του θεσμού. Μετά τη λήξη της πρώτης
φάσης, συνεχίσαμε το δημόσιο διάλογο μέσω του διαδικτύου και του
portal της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων,
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, συμμετείχε ενεργά στο forum διαλόγου,
ενώ παράλληλα συγκροτήθηκαν και δυο επιτροπές επεξεργασίας του
θεσμικού πλαισίου τους, η μια από εκπροσώπους των συναρμόδιων
Υπουργείων και η άλλη από τους εκπροσώπους των πολιτικών νεολαιών.
Ταυτόχρονα, διερευνήσαμε τον τρόπο λειτουργίας των ΤΟ.ΣΥ.Ν. σε χώρες
της Ευρώπης, για να μελετηθούν καλές πρακτικές, ενώ διεκδικήσαμε και
καταφέραμε να συμπεριληφθεί η νέα γενιά στον «Καλλικράτη», σε επίπεδο
Δήμων, στο άρθρο 97 με τη δημιουργία υπηρεσιακής μονάδας σε κάθε
Δήμο
με αντικείμενο «Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Νέα Γενιά».
Επίσης, καταφέραμε να συμπεριληφθεί εν μέρει στις Αρμοδιότητες των
Περιφερειών, στο άρθρο 186, ως αρμοδιότητα του τομέα «Παιδείας Πολιτισμού – Αθλητισμού», στο κομμάτι της εκπόνησης και εκτέλεσης
προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και Νέας Γενιάς. Τέλος, υπάρχει ρητή αναφορά στην εκπροσώπηση των
Τοπικών Συμβουλίων Νέων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του
κάθε δήμου στο άρθρο 76. Η ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του θεσμικού
πλαισίου από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνδυασμό με την
εφαρμογή του «Καλλικράτη» θα ενισχύσουν την παρουσία και τη
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δυνατότητα έκφρασης της νεολαίας της χώρας μας σε όλη την Ελλάδα σε
μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος από τους
νέους. Επισημαίνεται δε ότι στο σχετικό σχέδιο νόμου προβλέπεται και η
δυνατότητα σύστασης και συγκρότησης Περιφερειακών Συμβουλίων Νέων
(ΠΕ.ΣΥ.ΝΕ.) και Εθνικού Συμβουλίου Νέων (Ε.ΣΥ.ΝΕ.).
2. Θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής ανάρτησης στο
διαδίκτυο των οικονομικών και των αποφάσεων των Δ.Σ. όλων
των ΜΚΟ, που επιδοτούνται από τη Γ.Γ.Ν.Γ.;
Κάθε επιχορήγηση που δίνεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
χορηγείται επί συγκεκριμένου αιτήματος και για συγκεκριμένη δράση που
εμπίπτει σε πρόγραμμα, πρωτοβουλία ή πολιτική της Γραμματείας, και
σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Όσον αφορά στις
τυπικές προϋποθέσεις επιχορήγησης, ένας μη κερδοσκοπικός φορέας
πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλει αίτημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
τίθενται από το εκάστοτε πρόγραμμα της Γραμματείας στο οποίο πρέπει
να ανταποκρίνεται (περιγραφή δράσης, αναφορά εμπλεκομένων νέων στη
δράση, κατάθεση οικονομικού προϋπολογισμού κτλ.). Η δράση για την
οποία αιτείται επιχορήγησης πρέπει απαραιτήτως να εμπίπτει στους
σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ν.Γ., όπως αυτές προβλέπονται από
το Π.Δ. 274/1989 (ΦΕΚ Α’ 130). Επίσης, για να είναι δυνατό να εγκριθεί το
αίτημα επιχορήγησης, πρέπει ο αιτών φορέας να μην οφείλει στη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς απολογισμό (οικονομικό και δράσης) από
παλαιότερη επιχορήγηση που τυχόν είχε λάβει. Παράλληλα, υποχρέωση
του εν λόγω φορέα είναι να προσκομίσει τα απαραίτητα εκ του νόμου1
δικαιολογητικά επιχορήγησης (π.χ. επικυρωμένο καταστατικό φορέα,
φορολογική ενημερότητα κτλ). Αντίθετα, δεν συνιστά εκ του νόμου
προϋπόθεση επιχορήγησης φορέα η ανάρτηση στο διαδίκτυο των
οικονομικού χαρακτήρα στοιχείων και αποφάσεων του Δ.Σ.. Η ανάρτηση ή
μη εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου του φορέα και η
Γραμματεία δεν μπορεί να παρέμβει. Υφίσταται, ωστόσο, γενικότερη
προβληματική αναφορικά με τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα της
ανάρτησης, θέμα που χρήζει σφαιρικότερης αντιμετώπισης, κι
ενδεχομένως ρύθμισης.
3. Τι προτίθεται να κάνει η Γ.Γ.Ν.Γ. με το θέμα του Εθνικού
Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.), καθώς είναι κοινή παραδοχή
ότι τα τελευταία χρόνια το Ε.Σ.Υ.Ν. υπολειτουργεί και σε καμία
1

Υ.Α. αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.1998 «Περί καθορισμού δικαιολογητικών
παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 284/τ. Β’/24.3.2011) καθώς και Υ.Α. 2/22717/0094 Αριθμ.
οικ. 2/22717/0094/2011 (ΦΕΚ 474/τ. Β’/24.3.2011): Υποβολή οικονομικών
στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και
τροποποίηση της αριθ. 2014380/377/0026/27-2-1988 (ΦΕΚ 284/τ. Β’) απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 474/τ. Β’/24.3.2011).
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περίπτωση δεν μπορεί να εκπροσωπεί την εθνική Νεολαία
στην Ευρώπη και το εξωτερικό;
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.) είναι ένας φορέας, ο οποίος έχει
σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες έναντι της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς. Ολοκληρώθηκε η πράξη καταλογισμού του φορέα για τις
επιχορηγήσεις που έλαβε κατά τα προηγούμενα έτη και για τις οποίες δεν
προσεκόμισε προσήκοντες οικονομικούς απολογισμούς. Η υπόθεση
εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιθεώρησης. Η
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει διακόψει τη συνεργασία με τον εν
λόγω φορέα σε όλα τα επίπεδα (συμμετοχή σε επιτροπές ή/και ομάδες
εργασίας της Γ.Γ.Ν.Γ., ορισμός του ως εκπροσώπου σε φορείς ή επιτροπές
σε διεθνείς οργανισμούς στο εξωτερικό), ωσότου λήξει η εν λόγω
εκκρεμής υπόθεση. Πρόκειται για ένα αυτόνομο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και οι όποιες αλλαγές πρέπει να προέλθουν από τα
μέλη-οργανώσεις που το απαρτίζουν.
4. Προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων της
Γ.Γ.Ν.Γ.
ενημερωτικές
εκδηλώσεις
ή
σεμινάρια
προς
εκπροσώπους
φορέων
Νεολαίας
για
τα
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα που απευθύνονται σε Νέους;
Βασικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για
την εξαετία 2007-2013 είναι το πρόγραμμα ‘’Νέα Γενιά σε Δράση’’, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε φορείς Νεολαίας να δραστηριοποιηθούν σε
τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (διάδοχος φορέας του
Ινστιτούτου Νεολαίας) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς που είναι και η εθνική αρχή του εν λόγω προγράμματος. Ένα
δεύτερο διαρκές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όχι όμως της Ε.Ε., που αφορά
στους νέους και το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ν.Γ. σε συνεργασία με
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα
Νέων. Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», έχουν ήδη
διεξαχθεί ενημερωτικές ημερίδες, διαδικτυακές και μη, οι οποίες
διαφημίστηκαν με καταχωρίσεις στον έντυπο τύπο, ενώ προβλέπεται
επανάληψή τους το 2012 στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας. Επιπλέον, προγραμματίζονται πιο εξειδικευμένες εκδηλώσεις,
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι φορείς νεολαίας
αλλά και οι νέοι γενικότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για
τους άξονες δράσης του προγράμματος, να αποσαφηνίσουν απορίες και
να εκπαιδευτούν σε πιο τεχνικά ζητήματα. Η Γραμματεία έχει προβλέψει
στο σχεδιασμό δράσης της για το 2012 την επικοινωνιακή προβολή του
προγράμματος, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό στη νεολαία και
στους φορείς αυτής. Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση για το πρόγραμμα
διαδραματίζει το δίκτυο Eurodesk, παρέχοντας πληροφόρηση για
εκδηλώσεις και δράσεις με θεματική την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την
εργασία, την κινητικότητα, τον εθελοντισμό κ.α. Αναφορικά με την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, η βασικότερη πηγή πληροφόρησης παραμένει η
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ιστοσελίδα της Κάρτας, η ενημέρωση μέσω facebook, twitter και η
αποστολή newsletter, καθώς και με τρόπους, όπως έντυπες και
ηλεκτρονικές διαφημιστικές καταχωρίσεις στον τύπο.
5.

Εντάσσεται στα σχέδια της Γ.Γ.Ν.Γ. η παροχή ηθικών
βραβείων σε ΜΚΟ Νεολαίας ως αναγνώριση της δουλειάς τους;

Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της ηθικής υποστήριξης φορέων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας υφίσταται η δυνατότητα
παραχώρησης της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με
συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια σε φορείς που υλοποιούν
αξιόλογες δράσεις, που απευθύνονται στη νεολαία και ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παραχώρησης Αιγίδας που
πρόσφατα διαμόρφωσε, θέτει σε υψηλή προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό
της για την παραχώρηση αιγίδας, την προστιθέμενη αξία της δράσης για
τη νεολαία καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα αυτής, αποδίδοντας
ιδιαίτερη σημασία σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ενώ για πρώτη
φορά ενεργοποιεί τη δυνατότητα παραχώρησης αιγίδας και σε άτυπες
ομάδες νέων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό της
Γ.Γ.Ν.Γ. περιλαμβάνεται και η παροχή ηθικής επιβράβευσης και
υποστήριξης νέων που διακρίνονται για την παραγωγή και υλοποίηση
καινοτόμων ιδεών είτε αυτές απευθύνονται σε νέους είτε όχι. Ενδεικτικά,
προωθείται σειρά ειδικά σχεδιαζόμενων προγραμμάτων ευρείας κλίμακας
στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. που αναδεικνύουν την καινοτόμο ενεργό δράση
των νέων, συμβάλλοντας δυναμικά στην καλλιέργεια/ εμπέδωση της
νοοτροπίας ότι η πρόοδος και η ευημερία της χώρας εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από την υπεύθυνη προώθηση καινοτόμων/ νέων ιδεών
νεανικής επιχειρηματικότητας.
6. Με ποιους τρόπους και μέσω ποιων φορέων θα μπορούσε να
προωθηθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και αν σε αυτούς
συμπεριλαμβάνονται ΜΚΟ Νεολαίας;
Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορεί και πρέπει να προωθηθεί
και από φορείς νεολαίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν νομική
υπόσταση και οργανωμένη παρουσία. Στόχος της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς είναι η βελτίωση της διάχυσης του προγράμματος μέσα από
τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν οι φορείς νεολαίας και η τοπική
αυτοδιοίκηση προς την ομάδα - στόχο, δηλαδή τους νέους ηλικίας 13-30
ετών, σε όλη τη Ελλάδα. Η δυναμικότερη παρουσία της Κάρτας στην
περιφέρεια μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεργασίες με φορείς, οι
όποιοι θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το προσωπικό
του προγράμματος από το οποίο θα προμηθεύονται και το απαραίτητο
υλικό. Δεν θα μπορούν, όμως, να εκδίδουν την κάρτα ούτε να εισπράττουν
το αντίτιμο πώλησής της για λογαριασμό της Γ.Γ.Ν.Γ.
7. Θα εξεταζόταν η πρόταση να αναλάβει η Γ.Γ.Ν.Γ. την
πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας Ανοιχτής Ηλεκτρονικής
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Τράπεζας Καλών Πρακτικών, στην όποια θα κατέθεταν
υλοποιημένα Σχέδια Δράσης Μ.Κ.Ο. και άλλοι φορείς Νεολαίας;
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είναι πάντα ανοικτή σε προτάσεις
φορέων, πολλώ δε μάλλον φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας, που στοχεύουν στην ανάδειξη καλών πρακτικών και ιδεών
για δράσεις, προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν στη νέα
γενιά. Για το σκοπό αυτό προχώρησε και στη σύσταση σταθερής
συμβουλευτικής ομάδας παρά τω Γενικώ Γραμματέα, αποτελούμενης από
εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση
ότι οι περισσότερες προτάσεις που απευθύνουν κατά καιρούς οι φορείς
νεολαίας προς τη Γ.Γ.Ν.Γ. δεν υπερβαίνουν τα όρια υλοποίησης
αποσπασματικού χαρακτήρα και μικρής εμβέλειας δράσεων και
πρωτοβουλιών, που εντάσσονται στο ήδη υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας
των φορέων.
Αναφορικά με τη δημιουργία Ανοικτής Ηλεκτρονικής
Τράπεζας Καλών Πρακτικών, θεωρώ πως πρόκειται για μία αξιόλογη
πρόταση και θα την εξετάσουμε. Οφείλω να επισημάνω ότι ήδη έχει
δημιουργηθεί, στο πλαίσιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(τέως
Ινστιτούτου
Νεολαίας),
η
ιστοσελίδα
http://www.dimiourgw.com, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών
σε θέματα νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ένα εγχείρημα
που προσιδιάζει στη συγκεκριμένη ιδέα.
8. Σκοπεύει να αξιοποιήσει η Γ.Γ.Ν.Γ. τη δυναμική των
Μαθητικών Συμβουλίων και τη συνεργασία μεταξύ τους μέσω
της δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου Μαθητικών
Συμβουλίων ή κάποιου άλλου μέσου;
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σχεδιάζει και θα υλοποιήσει το
Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών (Π.Υ.Π.Μ.) με τίτλο
«Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!», με στόχο την
έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών, δράσεων και παρεμβάσεων που
διοργανώνονται από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώμονα
τον εθελοντισμό, επωφελών τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και
για τον σχολικό χώρο ή/και την τοπική κοινωνία, υπό τον συντονισμό των
κατά τόπους σχολικών μαθητικών συμβουλίων και των σχολικών
επιτροπών. Οι εν λόγω δράσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
και
των
σχολικών
δραστηριοτήτων, εντός κι εκτός σχολικών μονάδων, και αφορούν σε
τέσσερις γενικούς τομείς: α) περιβάλλον, β) υγεία, γ) παρεμβάσεις
κοινωνικού χαρακτήρα και δ) καινοτομία & επιχειρηματικότητα.
Οι επιμέρους δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτών
των τομέων αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά:
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Α) Περιβάλλον: α. Διαγενεακή αλληλεγγύη2 και εφαρμογή αυτής στον
τομέα του περιβάλλοντος β. Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. χρήση
ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς, εξοικονόμηση ενέργειας με παρεμβάσεις
στο χώρο του σχολείου συγκεκριμένα), γ. Ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση για την κλιματική
αλλαγή, δ. Οικολογικές παρεμβάσεις
(δενδροφυτεύσεις, δημιουργία βοτανικών κήπων στον χώρο του σχολείου,
καθαρισμός χώρων, ανακύκλωση κ.α.) ε. Προστασία της βιοποικιλότητας,
των αδέσποτων ζώων κ.α. στ. Ορθή διαχείριση απορριμμάτων.
Β) Υγεία: α. Σεξουαλική ζωή, β. Σεξουαλική υγεία (π.χ. σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα με έμφαση ιδίως στο AIDS και την ηπατίτιδα C,
τρόποι αντισύλληψης κ.α.), γ. Ενημέρωση και δράσεις πρόληψης από
εξαρτησιογόνες ουσίες (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά κ.α.) και άλλες
εξαρτήσεις, όπως το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τα τυχερά παιχνίδια
κ.α., δ. Εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά οργάνων, ε. Μεσογειακή
διατροφή στ. Δράσεις για τις διατροφικές διαταραχές (όπως παχυσαρκία,
ανορεξία, βουλιμία κ.α.) ζ. Δράσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων
στα σχολεία.
Γ) Παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα: α. Καταπολέμηση διακρίσεων και
κοινωνικού αποκλεισμού (μετανάστες, Α.με.Α., άστεγοι κ.α.), προώθηση
ενσωμάτωσης, β. Προάσπιση δικαιωμάτων παιδιών και νέων, γ.
Καταπολέμηση ενδοσχολικής βίας (bullying) και ,κυρίως, της ασκούμενης
μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων βίας, δ. Ανάπτυξη υγιούς και
υπεύθυνης
καταναλωτικής συνείδησης,
ε.
Ανάπτυξη
υπεύθυνης
συμπεριφοράς του ενεργού πολίτη (π.χ. υπεύθυνη κυκλοφοριακή αγωγή,
ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης) , στ. Διαγενεακή αλληλεγγύη και
εφαρμογή αυτής στον κοινωνικό τομέα (παρεμβάσεις έμπρακτης
υποστήριξης μεταξύ των γενεών, κατανόηση, σεβασμός και βοήθεια στην
τρίτη ηλικία) ζ. Εικαστικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση και
καλαισθησία της σχολικής μονάδας.
Δ) Καινοτομία & επιχειρηματικότητα: Δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της
κουλτούρας του επιχειρείν (π.χ. διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για
το τι είναι χρήμα, τι είναι επιχείρηση κτλ., διοργάνωση διαδραστικού
παιχνιδιού που αφορά στη διαδικασία ίδρυσης και οργάνωσης μιας
εικονικής επιχείρησης).
Περιμένουμε τις προτάσεις σας, για να το εξειδικεύσουμε!
9. Η απόφαση COM(2009) 200 τελικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κάνει λόγο για αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία.
Υπάρχει κάποια διαδικασία αξιολόγησης των πολιτικών
2

Η εφαρμογή της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης στον τομέα του
περιβάλλοντος αφορά σε κάθε δράση και ενέργεια που γίνεται με στόχο την
παράδοση, αν όχι καλύτερου, τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου ποιότητας φυσικού
περιβάλλοντος από τη σύγχρονη στις επόμενες γενεές (μέσω δράσεων πρόληψης,
εξοικονόμησης ενέργειας, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, χρηστής
διαχείρισης φυσικών πόρων κτλ.).
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νεολαίας στη χώρα μας και αν ναι ποιοί είναι οι φορείς που
συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές;
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2009) 200
τελικό (27.4.2009) «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση
και ενδυνάμωση. Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας», στο
σημείο 3.2 απαιτείται αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών-μελών για
τη νεολαία. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εν λόγω Ανακοίνωση αλλά –
κυρίως – το
πλαίσιο του Αναθεωρημένου Πλαισίου Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας στον Τομέα της Νεολαίας, της ευρωπαϊκής στρατηγικής
‘’Ευρώπη 2020’’ και της Ατζέντας 2020, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
ολοκληρώνει τη δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών για θέματα νεολαίας
(πρώτη φάση: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 15/12/2011).
Αυτό το εθνικό δίκτυο αποσκοπεί στη διαμόρφωση στοιχειοθετημένης
πολιτικής, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία και αξιοποιώντας δείκτες
για τη νεολαία. Στόχος του δικτύου είναι η, κατόπιν επεξεργασίας αυτών
των στοιχείων, υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτικού χαρακτήρα
εισηγήσεων στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για μελέτες. Μεταξύ
άλλων, και με τη συμβολή και του δικτύου αυτού, επιδιώκεται η
αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία στους τομείς όπου υπάρχουν ή
θα δημιουργηθούν δείκτες, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η
απασχόληση, η επιχειρηματικότητα κ.α.
Επιπλέον, η Γραμματεία
εγκαινίασε το 2011 τη συνεργασία της με την Ελληνική Στατιστική Αρχή
και πλέον έχει στη διάθεσή της ανά τρίμηνο στατιστικά στοιχεία και
δείκτες σε ολοένα και περισσότερους τομείς που αφορούν στη νεολαία.
10. Έχουμε κάποιο καλό παράδειγμα εφαρμοσμένης πολιτικής για
τη νεολαία το οποίο να έχουμε προτείνει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ή ακόμα καλύτερα να έχει βραβευτεί από την Ε.Ε. ως
καλή πρακτική;
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο υιοθέτησης
ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων και δράσεων
εφαρμογής πολιτικής για τη νεολαία παρακολουθεί τις εξελίξεις
εφαρμοσμένης πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγράμματα. Προς το παρόν, η Γ.Γ.Ν.Γ. αξιοποιεί την τεχνογνωσία
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Progress, Youth in
Action, κ.ο.κ. Στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Υπουργών Νεολαίας, η Γραμματεία ανέδειξε ως καλή πρακτική το πλαίσιο
λειτουργίας των ΤΟ.ΣΥ.Ν., ενώ ζωηρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από άλλες
αντιπροσωπείες κατά την τελευταία συνάντηση των εθνικών
συντονιστικών φορέων για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011, για τις
δράσεις του εθνικού σχεδίου δράσης της χώρας μας, το οποίο κατάρτισε
η Γραμματεία σε συνεργασία με 7 εθελοντικές οργανώσεις το φθινόπωρο
του 2010.
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11. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (όχι της Ε.Ε.) υπάρχει
και λειτουργεί εδώ και χρόνια η λεγόμενη Εθνική Στρατηγική
για τη Νεολαία (National Youth Strategy) μια διαδικασία που
ενσωματώνει τις εθνικές προτεραιότητες και τις ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις του τομέα της νεολαίας. Στη χώρα μας ποτέ δεν
υπήρξε παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις Υπουργών και
Γενικών Γραμματέων Νέας Γενιάς περί του αντιθέτου. Υπάρχει
περίπτωση να αναλάβει η Γ.Γ.Ν.Γ. την πρωτοβουλία έναρξης
ενός τέτοιου διαλόγου που θα καταλήξει στη δημιουργία της
ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία;
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αποτελεί επιτελικού χαρακτήρα φορέα
διαμόρφωσης και συντονισμού της εθνικής πολιτικής για τη νεολαία και
το παιδί. Ειδικότερα, είναι αρμόδια αφενός για την καταγραφή των
υφιστάμενων αναγκών της νεολαίας και του παιδιού, την συλλογή και
επεξεργασία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά στη νεολαία
εν γένει, τη διαμόρφωση πολιτικής, προγραμμάτων και δράσεων που
ενισχύουν τη νέα γενιά και το παιδί στη χώρα μας, αφετέρου για το
συντονισμό των οριζόντιων πολιτικών που διαμορφώνονται σε επίπεδο
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής της
Κοινωνίας των Πολιτών και των νέων στη λήψη αποφάσεων επί τοπικών
υποθέσεων, οι οποίες αφορούν και ενδιαφέρουν τους νέους. Στο πλαίσιο
αυτό, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προσανατολίζεται, κατόπιν
συγκριτικής έρευνας που έχει λάβει χώρα σε σχέση με το τι ισχύει σε
άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπίστωσης του
στρατηγικού κενού που αφορά στο θέμα σε σχέση με τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, στην ανάληψη πρωτοβουλίας έναρξης διαλόγου που
θα οδηγήσει στη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και το
Παιδί (National Youth and Children Strategy). Προς αυτή την κατεύθυνση,
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, θα διαδραματίσει η σύνταξη της εθνικής και
της διεθνούς Έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εθνική
πολιτική για τη νεολαία στην Ελλάδα. Η Γραμματεία διεκδίκησε και
επελέγη να είναι για το 2013 η χώρα που θα ερευνήσει η σχετική ομάδα
ερευνητών του Συμβουλίου, γνωρίζοντας ότι η έκθεση πιθανόν να είναι
αιχμηρή για τα κακώς κείμενα στον τομέα της νεολαίας στη χώρα μας,
ταυτόχρονα όμως θα προβεί και σε εμπεριστατωμένες προτάσεις από
ειδικούς για την επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας,
ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προβεί στην εκπόνηση της διεθνούς Έκθεσης
για την εθνική πολιτική για τη νεολαία την περίοδο 2012-2013, αφού
πρώτα η Γενική Γραμματεία ολοκληρώσει τη σύνταξη της Εθνικής
Έκθεσης. Η καταγραφή των πολιτικών νεολαίας αναμένεται να
συντελέσει στη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας της υφιστάμενης
εθνικής πολιτικής και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.
12. Ολοκληρώνεται σε 2 μήνες το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού.
Έχουν γίνει οι υποδομές κατά το 2011, ώστε να μπορέσουν οι
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εθελοντές και οι εθελοντικές οργανώσεις
καλύτερο νομικό πλαίσιο στη χώρα μας;

να

έχουν

ένα

Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (Ε.Ε.Ε.) αποτελεί ένα έτος- αφορμή για
την ανάδειξη της σημασίας και της αναγνώρισης της εθελοντικής
προσφοράς σε όλη την Ευρώπη, καθώς και για την ταυτοποίηση των
προβλημάτων και των εμποδίων στην ανάπτυξη του εθελοντισμού. Το
Ε.Ε.Ε. ούτε προβλέπει εξ ορισμού per se ούτε και χρηματοδοτεί τη
δημιουργία υποδομών για την προώθηση του εθελοντισμού στα κράτη
μέλη. Το εθνικό σχέδιο δράσης για το Έτος καθώς και ο συνολικός
προϋπολογισμός του βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ν.Γ.
http://volunteers.neagenia.gr. Για την ολοκλήρωση της υλοποίησης
του σχεδίου δράσης έχει δοθεί επίσημη παράταση έως και τον Απρίλιο του
2012. Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο του εθελοντισμού στη χώρα, η
Γ.Γ.Ν.Γ. ανέλαβε την πρωτοβουλία υποβολής πρότασης για την
αναδιαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου του εθελοντισμού στη
χώρα σε συνεργασία με τα 6 συναρμόδια υπουργεία. Για τη ολοκλήρωση
της πρότασης αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα του Έτους, τα οποία
θα προκύψουν τον Ιανουάριο του 2012, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Τα τελικά συμπεράσματα και οι
προτάσεις του Ε.Ε.Ε. αναμένονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος
του 2012. Η πρόταση της Γραμματείας θα είναι έτοιμη στις αρχές του
2012.

[9]

