
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου 
πραγματοποιήθηκε από την Arista Deka στη 
Λάρνακα της Κύπρου, στις 9 Νοεμβρίου. 
Οι εταίροι επανεξέτασαν το υλικό που 

δημιουργήθηκε για την “Εργαλειοθήκη Κατάρτισης 
UPRAISE ”, και ολοκλήρωσαν το 
εγχειρίδιο“Διαχείριση πρωτοβουλιών ενεργού 
πολίτη με νέους εθελοντές συντονιστές και νέους 
εθελοντές». Παρουσιάστηκε επίσης ένα σχέδιο 
δράσης για την «εργαλειοθήκη UPRAISE για 
διαδικτυακές καμπάνιες και αναφορές». 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ  
 
Οι νέοι άνθρωποι αφοσιώνονται με πάθος σε 

συγκεκριμένους σκοπούς και διαθέτουν 

εξαιρετικές και καινοτόμες ιδέες, που αξίζουν να 

μοιραστούν με άλλους. Τα κοινωνικά δίκτυα 

αποτελούν εκπληκτικά εργαλεία, τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν αυτούς στην προσέγγιση 

ενός ευρύτερου κοινού, όμως, συχνά, στερούνται 

των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων, για να 

προωθήσουν τα έργα και τις πεποιθήσεις τους. 

Με τη δημιουργία της εργαλειοθήκης για 

Διαδικτυακές Καμπάνιες και Εκστρατείες Συλλογής 

Υπογραφών, το Έργο UPRAISE θα επιτρέψει στους 
νέους να κατανοήσουν τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, εστιάζοντας σε δύο βασικές πτυχές: το 

περιεχόμενο και τις τεχνικές. Μετά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι επαγγελματίες στον τομέα της 

νεολαίας θα ενισχύσουν τους νέους ανθρώπους   με 

εργαλεία και διαδικασίες, χρήσιμα στην εκτέλεση 

επιτυχημένων διαδικτυακών εκστρατειών, σε 

ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους και την 

κοινωνία στην οποία ζουν. 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ UPRAISE  
 
Πέραν της πρακτικής εργαλειοθήκης, κάθε εταίρος 

θα οργανώσει μια εκστρατεία για το UPRAISE, στη 

σελίδα του στο Facebook, εφαρμόζοντας τις 
πρακτικές της εργαλειοθήκης. Οι εκστρατείες θα 

σχετίζονται με θέματα στα οποία εστιάζει το έργο. 

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την επίσημη σελίδα 

του UPRAISE στο Facebook, για να παραμείνετε 
ενημερωμένοι για κάθε βήμα του έργου! 

https://www.facebook.com/UpraiseEU  

 
 

 

 

 

 

 

Τεύχος III, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο  U P R A I S E   

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.. 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Συντονιστής: GEMEINSAM LEBEN & LERNEN IN EUROPA E.V.- GERMANY 

 SOCIAL INNOVATION AND COHESION INSTITUTE (FIFTY- FIFTY)- GREECE 

 ARISTA DEKA- CYPRUS 

 CENTRUL DE VOLUNTARIAT CLUJ-NAPOCA- ROMANIA 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο 

FACEBOOK για περισσότερα 

νέα σχετικά με τη συμμετοχή 

των νέων, την κοινωνική 

αλλαγή, τις μεθόδους εργασίας 

των ατόμων που εργάζονται με 

τους νέους και τα θέματα που 

ερευνά το έργο.  

https://www.facebook.com/

UpraiseEU  

Επίσημη Ιστοσελίδα: 
www.upraise-project.eu  

  

Λάβετε μέρος στις συζητήσεις 
μας στο Twitter #UpraiseEU 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus+ 
 
Βασική Δράση: 
Συνεργασία για Καινοτομία και 
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.  
 
Δράση:  
Στρατηγικές Συμπράξεις.  
Τομέας: Στρατηγικές Συμπράξεις 
για τη νεολαία for youth. 
 
Βασικός Στόχος:  
Ανάπτυξη Καινοτομίας. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

https://www.facebook.com/UpraiseEU
http://www.gemeinsam-in-europa.de
http://www.fifty-fifty.gr
https://aristadeka.eu
http://www.centruldevoluntariat.ro
https://www.facebook.com/UpraiseEU
https://www.facebook.com/UpraiseEU
http://www.upraise-project.eu/

