ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Ο Δήμος Παραλιμνίου τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στον
τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δρώμενα να
αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζεται με τη
συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως: Interreg IVC, Life +,
αδελφοποίηση πόλεων (EACEA), μείωση αποβλήτων των παραλιακών Δήμων, την
εκπόνηση Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και την
υιοθέτηση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, ψηφιακής
διακυβέρνησης, κοινωνικής πρόνοιας, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κ.α.
Η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus+ ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Δήμο
Παραλιμνίου καθώς επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή των νέων της περιοχής στα
ευρωπαϊκά δρώμενα με στόχο την καλλιέργεια των γνώσεων τους σε θέματα
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας και επενδύουμε στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των μελλοντικών γενεών. Στα πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Παραλιμνίου έχει
υποβάλει πρόταση συμμετοχής για την περίοδο 2014-2020 στο πρόγραμμα
«Erasmus+ Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων –
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας» και συγκεκριμένα στο
σχέδιο «Moving Green – Take your chance and make Europe go green!» το οποίο
προωθείται από το Information Centre Lower στην Αυστρία. Ο Δήμος θα
συμμετέχει στο σχέδιο Moving Green μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Παραλιμνίου.
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών
γενεών για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη
διοργάνωση δύο (2) study visits στην Αυστρία, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2015,
στα οποία ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από έξι (6) μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας. Το
σχέδιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, μέσω εργαστηρίων και άλλων αθλητικών
δραστηριοτήτων, ώστε να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να μάθουν για τη
βιωσιμότητα και το πώς μπορεί να ενσωματωθεί αυτή στην καθημερινή ζωή τους,
ενώ προβλέπεται και η οργάνωση στο καλοκαίρι του 2015 ενός πράσινου αθλητικού
γεγονότος.
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