
Το έργο εν συντομία:

Το YSD είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από το πρόγραμμα European Youth Together και συντονίζεται από

την Consorzio Comunità Brianza στην Ιταλία. Περιλαμβάνει εταίρους από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την

Ελλάδα, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Σε κάθε χώρα, ένας συνεργαζόμενος οργανισμός νεολαίας έρχεται σε

επαφή με έναν Δήμο, ο οποίος είναι ο τοπικός φορέας για την πιλοτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων του YSD.

Το έργο YSD στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους (16-21 ετών), μέσω μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης για

ενδυνάμωση πάνω σε θέματα αγωγής του πολίτη και ενίσχυσης των ικανοτήτων και να τους προσφέρει την ευκαιρία να

λάβουν μέρος στη λήψη τοπικών αποφάσεων για να συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό των πόλεων και των δημόσιων

χώρων τους.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός ετερογενούς συνόλου δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ενός

Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων για την Ενεργοποίηση της Νεολαίας, το οποίο στοχεύει σε 20 νέους (Young

Service Designers) σε κάθε χώρα, εστιασμένο στον σχεδιασμό υπηρεσιών, ειδικά στη δημιουργία υπηρεσιών στη μετά

Covid εποχή.

Αφού παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, οι Young Service Designers θα ενεργοποιήσουν τα

Youth Public Innovation Labs, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2022, θα εφαρμόσουν και θα πρωτοτυπήσουν

τις «υπηρεσίες» που σχεδιάστηκαν στην προηγούμενη φάση. Οι πόλεις και οι Youth Workers του έργου θα

υποστηρίξουν τους νέους συμμετέχοντες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Επιθυμείτε να δικτυωθείτε με άλλους νέους, να ανταλλάξετε απόψεις, βέλτιστες πρακτικές, να συλλέξετε

πληροφορίες για την κοινότητά σας και τις ευκαιρίες στην πόλη σας, να συνεισφέρετε στο έργο της πόλης για το

σχεδιασμό υπηρεσιών για νέους και να συναντηθείτε και να συζητήσετε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της

πόλης και πολιτικούς; Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε μέλος του δικτύου Young Service Designers

(YSD)!

Λάβετε μέρος στο έργο YSD! 

Γίνετε ένας Young Service Designer για την πόλη σας

 



Η συμμετοχή σας εν συντομία:

Το #IRTEA σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ομάδα του Έργου Young Service Designers - YSD Project που θα

εκπαιδευτεί στη διαδικασία Διαμόρφωσης Πολιτικής για Δήμους, μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος της

UNICEF #UPSHIFT. 

Η ομάδα των 20 νέων Young Service Designers:

- θα διαμορφώσει μια πολιτική παρέμβαση που θα εφαρμοστεί σε Δήμο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνικής

ενσωμάτωσης και πράσινης ανάπτυξης

- θα ταξιδέψει στην Πολωνία, τη Φινλανδία και την Ιταλία για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από παγκοσμίου φήμης

πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΗΕ

- θα λάβει την παγκοσμίου κύρους πιστοποίηση #Leverup, εφόδιο για αιτήσεις απασχόλησης σε διεθνείς και

ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το έργο YSD στοχεύει να υποστηρίξει νέους (16-21 ετών), μέσω εκπαιδεύσεων για ενδυνάμωση ικανοτήτων πάνω σε

θέματα κοινωνικών πολιτικών και να τους προσφέρει την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης τοπικών

αποφάσεων, με στόχο να συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό των πόλεων και των δημόσιων χώρων.

Οι 20 νέοι από την Ελλάδα που θα στελεχώσουν την ομάδα των Young Service Designers υπό το συντονισμό του

#IRTEA, θα συμμετάσχουν στις 3 φάσεις του έργου:

1.Πρόγραμμα Capacity Building, όπου σε κοινώς καθορισμένες ημέρες και ώρες από την ομάδα των Young Service

Designers θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία και τα εργαλεία διαμόρφωσης πολιτικών για Δήμους από εξειδικευμένους

εκπαιδευτές. Διάρκεια κύκλου εκπαιδεύσεων: 40 ώρες κατά το διάστημα 10/07/2022 – 31/09/2022 (με φυσική

παρουσία στο γραφείο του IRTEA αλλά και διαδικτυακά)

2.Public Innovation Lab: Μέσω των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν σε κοινώς διαμορφωμένο χρόνο από την ομάδα

των νέων, οι Young Service Designers θα χωριστούν σε 3 ομάδες για το σχεδιασμό μιας ιδέας πολιτικής παρέμβασης για

Ελληνικό Δήμο. Μετά από διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος αυτής της φάσης και παρουσίαση των 3 ιδεών

σε κοινό Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Εκπαιδευτών, Σχολικών Μονάδων και νέων από Συμβούλια Νεολαίας, θα αναδειχθεί

η πολιτική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε Ελληνικό Δήμο.

3.Public Activities, όπου σύσσωμη η ομάδα των Young Service Designers θα επικοινωνήσει και θα προωθήσει την

πολιτική παρέμβαση και τη συμβολή τους σε αυτή σε κοινό Εκπροσώπων Ελληνικών Δήμων, Εταιρείες, Φορείς και

πρόσωπα χάραξης πολιτικών και άλλους stakeholders. 

Στο τέλος του προγράμματος θα γίνει και η εφαρμογή της πολιτικής σε Ελληνικό Δήμο, όπου η ομάδα των Young

Service Designers θα παρακολουθήσει κάθε στάδιο εφαρμογής, θα καθοδηγήσει το προσωπικό του Δήμου, αλλά και θα

διαδράσει με τοπικούς παράγοντες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους 16-21 ετών, που κατοικούν στην περιοχή της Αττικής.

Εάν είστε πρόθυμοι να δικτυωθείτε με άλλους Νέους, να ανταλλάξετε απόψεις, βέλτιστες πρακτικές, να λάβετε

πληροφορίες για την κοινότητά σας και τις ευκαιρίες στην πόλη σας, να συνεισφέρετε στο έργο της πόλης για το

σχεδιασμό υπηρεσιών για νέους και να συναντηθείτε και να συζητήσετε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της πόλης

και πολιτικούς, δηλώστε συμμετοχή.

https://www.facebook.com/hashtag/irtea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLwMd3FjZxNa0oP5uM96G_WVEOCHGzIZC3yycTUcewqY79kzl3b0BhYde1bP97iLcl_nt72gNTgd9L2dCdzxUCA1YSGhT6zwrkl1jioBAD8n6VRN5Ks-oSPXn3C0DRx9Gw9fDIQMG6uj24_W71r_QwUCBXUcT89bE2jyqC1R-X9e0ieU7RGzcyi2PNag8PRBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ysdproject.eu/?__cft__%5b0%5d=AZWLwMd3FjZxNa0oP5uM96G_WVEOCHGzIZC3yycTUcewqY79kzl3b0BhYde1bP97iLcl_nt72gNTgd9L2dCdzxUCA1YSGhT6zwrkl1jioBAD8n6VRN5Ks-oSPXn3C0DRx9Gw9fDIQMG6uj24_W71r_QwUCBXUcT89bE2jyqC1R-X9e0ieU7RGzcyi2PNag8PRBA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/upshift?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLwMd3FjZxNa0oP5uM96G_WVEOCHGzIZC3yycTUcewqY79kzl3b0BhYde1bP97iLcl_nt72gNTgd9L2dCdzxUCA1YSGhT6zwrkl1jioBAD8n6VRN5Ks-oSPXn3C0DRx9Gw9fDIQMG6uj24_W71r_QwUCBXUcT89bE2jyqC1R-X9e0ieU7RGzcyi2PNag8PRBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leverup?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLwMd3FjZxNa0oP5uM96G_WVEOCHGzIZC3yycTUcewqY79kzl3b0BhYde1bP97iLcl_nt72gNTgd9L2dCdzxUCA1YSGhT6zwrkl1jioBAD8n6VRN5Ks-oSPXn3C0DRx9Gw9fDIQMG6uj24_W71r_QwUCBXUcT89bE2jyqC1R-X9e0ieU7RGzcyi2PNag8PRBA&__tn__=*NK-R


• Μπορείτε να κάνετε αίτηση εάν:

• Είστε μεταξύ 16-21 ετών

• Κάτοικος της Αθήνας

• Έχετε καλό επίπεδο Αγγλικών 

• Προθυμία για εργασία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.

• Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε οργάνωση νεολαίας, πολιτική οργάνωση ή εθελοντές σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα (επιπλέον

προσόν).

• Να είστε διαθέσιμοι για πλήρη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του έργου YSD, ιδιαίτερα:

v Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, που προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο 2022

v Ενεργή συμμετοχή στα Youth Public Innovation Labs, που αποτελούνται από στρογγυλά τραπέζια με τις τοπικές αρχές για

το συν-σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών για την ανάπλαση παραμελημένων ή υποχρησιμοποιούμενων δημόσιων χώρων στην

πόλη που συμμετέχει στο έργο.

v Προθυμία δοκιμής και πιλοτικής εφαρμογής των υπηρεσιών συν-σχεδιασμού με την υποστήριξη του Δήμου και της τοπικής

κοινωνίας.

• συμπληρώστε το έντυπο αίτησης και υποβάλετέ το έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση την ποιότητα της αίτησης υποψηφιότητάς τους και με γνώμονα τη διασφάλιση της

ισορροπίας ως προς το φύλο. 

      θα λάβετε μέρος μια πραγματική συμμετοχή στη λήψη τοπικών αποφάσεων.

      θα μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε την πόλη σας και να υποστηρίζετε τις ιδέες σας.

θα γίνετε ένας παράγοντας αλλαγής ικανός να εντοπίζει λύσεις και να συν-σχεδιάζει υπηρεσίες, με την υποστήριξη και τη

συνεργασία άλλων νέων και των τοπικών δημόσιων διοικήσεων

θα δικτυωθείτε με άλλους νέους σχεδιαστές υπηρεσιών από την πόλη σας και από άλλες χώρες της ΕΕ (τη Γερμανία, την

Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Σλοβακία) είτε online είτε δια ζώσης.

θα δικτυωθείτε με άλλους νέους στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης hackathon, 5 νέοι συμμετέχοντες θα

επιλεγούν μετά την εκπαίδευση και θα λάβουν μέρος σε μια πρώτη εκδήλωση μάθησης στο Λούμπλιν (Πολωνία) τον

Σεπτέμβριο του 2022

Θα ανταλλάξετε εμπειρίες με άλλους νέους στην Ευρώπη. Ακόμα 5 νέοι συμμετέχοντες θα επιλεγούν και θα λάβουν μέρος

σε μια δεύτερη εκδήλωση μάθησης στη Φινλανδία τον Νοέμβριο του 2022.

θα αποκτήσετε την Πιστοποίηση LEVER UP των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτό θα

αναγνωρίσει τις δεξιότητές σας και μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητα σας.

 
Επιπλέον, όλοι οι Young service designers θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες δημοσιότητας

που σχετίζονται με το πρόγραμμα: συνέντευξη, βίντεο, διαγωνισμός.

 Γιατί;

Ποιόν αφορά;;



Το πρόγραμμα YSDs 2022 θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τις παρακάτω ενότητες:

Σχεδιαστική σκέψη: μια σύντομη θεωρητική επισκόπηση της σχεδιαστικής σκέψης και της εφαρμογής της για πολιτικές και

υπηρεσίες.

Διεξαγωγή Έρευνας Σχεδιασμού: εισαγωγή στις μεθόδους και αρχές σχεδιασμού της έρευνας, μια σύντομη επισκόπηση των

εθνογραφικών τεχνικών, των χρηστών και των τεχνικών έρευνας αγοράς και της εφαρμογής τους. 

      Συνεντεύξεις και Παρατήρηση: καθοδηγούμενη πρακτική στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην πραγματοποίηση

παρατηρήσεων.

      Χαρτογράφηση ιδεών στις ανάγκες - καθοδηγούμενη πρακτική

Μοντελοποίηση, Πειραματισμός και Ταχεία Πρωτοτυποποίηση: καθοδηγούμενες πρακτικές για την εφαρμογή ιδεών και

λύσεων

 
   Προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στους νέους 

Το πρόγραμμα YSD θα σας βοηθήσει να χτίσετε γέφυρες μεταξύ της πόλης, της περιοχής σας και της ΕΕ, θα σας εμπνεύσει

πώς να προωθήσετε τη δημοκρατία και θα σας επιτρέψει να βρείτε τρόπους να εμπλέξετε άλλους νέους στη δημοκρατική

συζήτηση και στην τοπική κοινότητα.

 
   Δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων

Σε αυτό το θέμα, το YSD θα σας δώσει μια βαθύτερη εικόνα για το πώς να συμβάλετε στη βελτίωση των υπηρεσιών για τους

νέους στην πόλη.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. 

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 οι Young service designers θα συμμετάσχουν στην έναρξη του

Public Innovation Lab για να λάβουν μέρος στη λήψη τοπικών αποφάσεων για τις πόλεις και τους δημόσιους χώρους

τους.

• Πρόσθετες δραστηριότητες/εκδηλώσεις ενδέχεται να προστεθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ενημερωθείτε

εν ευθέτω χρόνω.

2 Public Innovation Labs: οι ημερομηνίες θα δημοσιευθούν σύντομα.

Πότε;

Τι θα μάθω;



Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στα γραφεία του I.R.T.E.A. στην Αθήνα και διαδικτυακά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Δεν χορηγούνται επιδόματα για συμμετοχή σε διαδικτυακές ή εκτός

σύνδεσης εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής όσων επιλεχθούν για τα προαναφερόμενα ταξίδια στο εξωτερικό θα καλυφθούν

από το πρόγραμμα.

Για να κάνετε αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

 

Οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα δοθούν σε όλους τους

υποψηφίους.

Σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων επιλεγμένων υποψηφίων, τη θέση τους θα πάρουν οι αμέσως

επόμενοι στην κατάταξη. 

Που;

Πως;

Πόσο;

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο irtea.greece@gmail.com ή στο 

(+30) 213 0250217

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAJ6vk3OamFO5fq_FBSFNwlyq2rxBaPMBHq7PnFqDWWSnC6Q/viewform?usp=sf_link
mailto:irtea.greece@gmail.com

