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Όραμα
Να αναπτύξουμε και να προτείνουμε λύσεις
σε συστημικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές
και οικονομικές προκλήσεις, μέσω
διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης με την
ευρύτερη κοινότητα και κοινωνία.

Περισσότερα από 150 έργα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο
Ομάδα με περισσότερους από 50 εσωτερικούς και εξωτερικούς
συνεργάτες
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• Κοινωνική Καινοτομία
• Επιχειρηματικότητα

• Εκπαίδευση και κατάρτιση
• Έρευνα
• Δεξιότητες νέων
• Κοινωνική δικαιοσύνη
• Επιχειρησιακή παρέμβαση
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
• Προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση
• Διαχείριση ερευνητικών έργων
• Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

• IPR, Pattern Agreements
• Ηλεκτρονική μάθηση
• Καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»
The Citizens, Equality, Rights and Values programme

2021-2027
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την
«Προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού»

Το πρόγραμμα CERV
έχει προϋπολογισμό
ύψους €1.55 δις
για την προγραμματική
περίοδο 2021-2027
2021 - €91 (€73) εκ
2022 – €201 (€177) εκ
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Άρθρο 2 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του
κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων
που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη
μέλη εντός μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό,
την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στόχοι και σκέλη του προγράμματος
η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, τον Χάρτη και
στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ιδίως μέσω της προστασίας των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό
επίπεδο, και μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά
και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση και
την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα,
δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών
που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

ενωσιακές αξίες

ισότητα,
δικαιώματα και
ισότητα φύλων
δραστηριοποίηση
και συμμετοχή των
πολιτών
Δάφνη

Calls on Equality, Rights & Gender equality
“To promote equality and to
fight against xenophobia and
discrimination”

“To promote Gender
Equality”

Opening : December 2021
Budget : EUR 12,2 M
Min grant : EUR 75,000

Opening : December 2021

“To protect and promote the
rights of the child”
Opening: December 2021
Budget: EUR 3M
Min grant : EUR 75,000

Budget : EUR 6,8M
Min grant : EUR 75,000

Κύριος στόχος της Πρόσκλησης για την
προστασία και τη προώθηση των
δικαιωμάτων του παιδιού
Υποστήριξη,
προώθηση
και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων πολιτικών για την προστασία και
την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στόχοι
- Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα συμβάλει στην εφαρμογή του
πρώτου θεματικού τομέα της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.
- Συμμετοχή στην πολιτική και δημοκρατική ζωή: μια ΕΕ που δίνει τη δυνατότητα στα
παιδιά να είναι ενεργοί πολίτες και μέλη δημοκρατικών κοινωνιών
- Αυτή η προτεραιότητα στοχεύει στην αμοιβαία ενίσχυση των προσπαθειών που
αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή με εκείνες που γίνονται στα
κράτη μέλη της ΕΕ.
- Η πρόσκληση στοχεύει να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των
μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών (υπάρχοντες ή πρόκειται να δημιουργηθούν) σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Δραστηριότητες
•

Θέσπιση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων προγραμμάτων και μηχανισμών συμμετοχής των
παιδιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.

•

Παροχή υποστήριξης και διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου των υφιστάμενων
μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο δημοκρατικό σύστημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

•

Αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες κατάρτισης, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού καλών πρακτικών.

•

Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης των εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών αρχών.

•

Δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για παιδιά και ενήλικες σχετικά με το
δικαίωμα στην ακρόαση και τη συμμετοχή των παιδιών.

Προθεσμία
Προθεσμία για υποβολή προτάσεων:

18 ΜΑΙΟΥ 2022 17:00 CET

Πύλη χρηματοδότησης και
προσφορών της Ε.Ε.
Funding & Tender
Opportunities Portal

Εθνικό Σημείο Επαφής του CERV

‣ www.epcr.org.cy , info@epcr.org.cy
‣ Tel. 22809806, 22809804
‣ Facebook/Meta:
‣ Organisation for European Programmes & Cultural Relations – ΟΕΠΠΣ
‣ CERV Cyprus - EU "Citizens, Equality, Rights & Values" Contact Point
‣ Creative Europe Desk Cyprus
‣ Cyprus Music Information Center

Ευχαριστούμε!
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δρ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους
Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης
Center for Social Innovation – CSI
sotiris@csicy.com
+357 22610716 (Office) | +357 99350874 (Mobile) | Skype: sotiris.themistokleous
FB: CSI.CYPRUS | Instagram: CSI_CY | Linkedin:Sotiris Themistokleous

