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Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. Νέα Γεληά ζε 
Γξάζε, ε Δζληθή Υπεξεζία ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. «ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ Δ ΓΡΑΗ» θαη 

«EURODESK» ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο δηνξγαλώλεη «πλάληεζε 

Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ Youth in Action ηα νπνία πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ηα έηε 2007- 2013». 

Η ζπλάληεζε αμηνιόγεζεο ζα πινπνηεζεί ζηηο 06-09 Γεθεκβξίνπ 2013, ζηε Θεζζαινλίθε. 

θνπόο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ 
πινπνηεζεί ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε ηελ πεξίνδν 2007- 2013 θαη ε αληαιιαγή 

κεζνδνινγίαο θαη ζηξαηεγηθήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ. 
Δπίζεο, ε ζπλάληεζε απηή ζηνρεύεη ζηε δηθηύσζε ησλ θνξέσλ ζε εζληθό επίπεδν θαη ηνλ 

ζρεδηαζκό κειινληηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε ζθνπό λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην κέιινλ ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

ηε ζπλάληεζε θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ έλα (1) άηνκν ην νπνίν ήηαλ άκεζα εκπιεθόκελν 
ζηελ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έλαο (1) ζπκκεηέρνληαο ή έλαο εζεινληήο αλ ν θνξέαο 

έρεη πινπνηήζεη πξόγξακκα Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο Υπεξεζίαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζαο, ε Δζληθή Υπεξεζία ζα ζαο 

ελεκεξώζεη γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα ηεο ζπλάληεζεο θαη γηα όιεο ηηο πξαθηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε (ρώξνο εξγαζηώλ, δηακνλή θηι.).  

Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζην πιαίζην ενξηαζκνύ ησλ επηά ρξόλσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε, ε Δζληθή Υπεξεζία δηνξγαλώλεη ζηηο 08 Γεθεκβξίνπ 2013 

εθδήισζε ζηε Θεζζαινλίθε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, νξγαλώζεσλ θαη θαιιηηερληθώλ 
ζρεκάησλ ηεο πόιεο.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό, παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε άκεζα θαη λα καο απνζηείιεηε ην 
ζπλεκκέλν έληππν ζπκκεηνρήο ην αξγόηεξν κέρξη την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε youth@neagenia.gr κε ηελ έλδεημε «πκκεηνρή ζηε πλάληεζε 
Αμηνιόγεζεο » 
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Κόστη:  

1)Μετακίνηση: Η Δζληθή Υπεξεζία ζα θαιύςεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πξνο θαη από ηελ Θεζζαινλίθε , εθόζνλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην  
νηθνλνκηθόηεξν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο (ηξαίλν, ιεσθνξείν, πινίν ή αεξνπιάλν νηθνλνκηθήο 

ζέζεο).  

2)Διαμονή: ΟΛΟΙ νη ζπκκεηέρνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο) ζα δηακείλνπλ ζε δίθιηλα δσκάηηα, ζύκθσλα κε ηελ ηζνξξνπία αλδξώλ –
γπλαηθώλ.  

3)Διατρουή: Η Δζληθή Υπεξεζία ζα θαιύςεη ην θόζηνο δηαηξνθήο όισλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ.  

4)Άλλα κόστη: Η Δζληθή Υπεξεζία ζα θαιύςεη θόζηε δηαιιεηκάησλ θαθέ θαη ρώξσλ θαη 

ππνδνκώλ γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλάληεζεο.  

Γηα νπνηαδήπνηε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ζεσξήζεηε απαξαίηεηε, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηηο θ. Ναηάζα  Γεδνύζε θαη θ. Μαξία Κνινθύζα ζηα ηειέθσλα: 210 25 99 
360, 210 25 99 357.  

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη πεξηκέλνπκε ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ζαο. 


