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10 Φεβρουαρίου 2020       

                   Δελτίο Τύπου 

«Youth 4 the sea and vice versa» 

ACTIVE ZONE OUTDOOR 

 

Ο ΜΚΟ Active Zone Outdoor ανακοινώνει την έναρξη του εθνικού έργου “Youth 4 the sea and 

vice versa” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής 

Δράσης 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. 

Το έργο επιδιώκει την εμπλοκή και συμμετοχή νέων από διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου 

σε συμμετοχικούς διαλόγους με φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων με αντικείμενο 

τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, οι διάλογοι στοχεύουν (α) στην ανάδειξη της επίδρασης που έχει η 

θάλασσα στην ψυχική υγεία και ευεξία των νέων, (β) στην καλλιέργεια συνείδησης μεταξύ των 

νέων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα είτε ως λουόμενοι είτε ως συμμετέχοντες σε 

αθλητικές δραστηριότητες, (γ) στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων για ενασχόληση με 

αθλήματα της θάλασσας και (δ) στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστασία της 

θάλασσας και των ακτών από τη ρύπανση και τις κλιματικές αλλαγές με την εισήγηση και 

εφαρμογή μέτρων για την προστασία της.  

Ο πρώτος κατά σειρά διάλογος θα διεξαχθεί στο δημοσιογραφικό χωριό στα Περβόλια της 

επαρχίας Λάρνακας, στις 22 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 40 νέων και υπεύθυνων χάραξης 

πολιτικής. Θέμα του πρώτου διαλόγου είναι η «ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με πώς η 

θάλασσα επηρεάζει θετικά την ψυχική υγεία και ευεξία των νέων καθώς και ποια είναι τα οφέλη 

και πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με αθλήματα της θάλασσας». Επίσης, οι συμμετέχοντες θα 

προτείνουν και θα ψηφίσουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν (σε πολιτικό, κοινωνικό, 

οικογενειακό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό  επίπεδο) για να διευκολυνθεί η 

προσβασιμότητα και οι ίσες ευκαιρίες όλων των νέων στη θάλασσα.  

 

Απώτερος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση ενός Χάρτη Πολιτικής με τα κυριότερα πορίσματα 

των διαλόγων ο οποίος θα καταλήξει σε φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

και θα παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο του έργου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να παρακολουθείτε 

την ενημέρωση στη σελίδα του Active Zone Outdoor στο Facebook. 

 

Νίκη Καρουλλά  

Πρόεδρος Active Zone Outdoor - Συντονίστρια  


