Θεσσαλονίκη, 5 – 8 Μαρτίου 2017
Τεκμηρίωση και ενημέρωση
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Η εκδήλωση
Για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο ετών συναντήθηκαν μεταξύ 5 και 8 Μαρτίου
2017, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, περίπου 120 φορείς από την Ελλάδα και
την Γερμανία στα πλαίσια του Ελληνο-Γερμανικού Φόρουμ Νεολαίας.
Συμμετέχοντες ήταν τόσο εκπρόσωποι ελληνικών και γερμανικών οργανώσεων
για νέους όσο και της κυβέρνησης των δύο χωρών. Η εκδήλωση λειτούργησε ως
πλατφόρμα για μια ανταλλαγή εμπειριών και ως τόπος συνάντησης για το
σχεδιασμό μελλοντικών πρότζεκτ. Μετά τη τετραήμερη συνάντηση και την
ζωηρή και ουσιαστική ανταλλαγή για το έργο των οργανώσεων που
εκπροσωπήθηκαν, ανακοινώθηκαν περισσότερα από δέκα προτζεκτ που
πρόκειται να υλοποιηθούν από κοινού με Έλληνες και Γερμανούς εταίρους.
Στη συνέχεια, με την χρονολογική σειρά του προγράμματος, αναφέρονται
πληροφορίες και υπερσυνδέσεις σχετικές με τις εισηγήσεις, τα εργαστήρια και τα
θέματα του Φόρουμ καθώς και υποδείξεις και πληροφορίες για το σχέδιο
θεσμοθέτησης ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017
Επίσημη έναρξη του Φόρουμ και παρουσίαση του προγράμματος.
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/FORUM-PROGRAMME.pdf

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017
Εισήγηση «Πως λειτουργούν οι νέοι και η γενιά What?»
Εισήγηση της Dr. Gabriele Schambach, SINUS Akademie, με θέμα
«Πραγματικότητα των Νέων σε Γερμανία και Ελλάδα»
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/Handout_u18_2016_Sinusstudie.pdf
> https://agorayouth.com/2017/03/06/lebensrealitaet-von-jugendlichen-indeutschland-was-helene-fischer-damit-zu-tun-hat/

Seite 2

Εισήγηση „Ελλάδα, Οικογένεια, Επιλογή Επαγγέλματος"
Ομιλία του Γεώργιου Βοσκόπουλου, Επίκουρο Καθηγητή, Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της θεματολογίας «Πραγματικότητα των
νέων στην Γερμανία και την Ελλάδα»
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/GERMAN-GREEK-YOUTH-FORUM_Voskopoulos.pptx
> https://agorayouth.com/2017/03/06/ein-bollwerk-namens-mama/

Eναρκτήριες ομιλίες
Έναρξη της εκδήλωσης στο δημαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα
«Πορεία προς το Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας» με ομιλίες των:
- Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
- Παυσανία Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και
Νεολαίας, Ελλάδα
- Τόμας Τόμερ, Αναπλ. Τομεάρχης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας (BMFSFJ)
- Xρυσάνθη Γκοδινού, ΙΝΕΔΙΒΙΜ Erasmus+ Youth in Action
- Mάνφρετ φον Χέμπελ, JUGEND für Europa, Εθνική Μονάδα Συντονισμού,
Erasmus+ Youth in Action
- Βάλτερ Στέχελ, Γενικός Πρόξενος Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/07/feierliche-eroeffnung-auf-dem-wegzum-deutsch-griechischen-jugendwerk/

Πάνελ συζήτησης
Δραστηριότητες για τους νέους και τις νέες στις δύο χώρες – τρέχουσα
κατάσταση και προκλήσεις. Στο πάνελ συζήτησαν:
- Kατερίνα Πούτου, κοινωνική λειτουργός και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ
ΑΡΣΙΣ
- Φιλάρετος Βούρκος, Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων
- Γκέοργκ Πίρκερ, Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Γερμανίας
e.V.
- Τομπίας Κέκ, Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Νέων Γερμανίας
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/07/youth-work-two-countries-twoapproaches/

Ομάδες εργασίας
Τι λειτουργεί ήδη με επιτυχία και τι διδάγματα υπάρχουν; Στις ομάδες εργασίας,
παρουσίασαν ΜΚΟ και Ομάδες Πρωτοβουλιών από την Ελλάδα και την Γερμανία
λειτουργικές λύσεις για εξειδικευμένα ζητήματα της συμβουλευτικής για νέους
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και νέες. Η οργάνωση Aντιγόνη παρουσίασε σχέδια για μια καλύτερη ένταξη. O
Ελληνογερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το Open Coffee Θεσσαλονίκη
παρουσίασαν τη δική τους προσέγγιση με προοπτική ως αντίδραση στην
ανεργία των νέων. Το θέμα της ομάδας εργασίας του Jugend-& Kulturprojekt e.V.
μαζί με την ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης ήταν η συμμετοχή των νέων καθώς και οι
μακροχρόνιες επιδράσεις που οι νέοι αποκομίζουν από την ενασχόλησή τους σε
δράσεις. Στο επίκεντρο της παρουσίασης των Mostar Friedensprojekt e.V. και της
ΑΡΣΙΣ ήταν η δουλειά με νέους και νέες πρόσφυγες.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/07/jugendarbeitslosigkeit-was-kannman-tun/

Ανταλλαγή και σχεδιασμός δράσεων
Η συλλογή ιδεών για δράσεις και η εξατομικευμένη υλοποίησή τους σε ομάδες
εργασίας αποτέλεσαν τους στόχους το βράδυ της Δευτέρας.

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017
Κεντρικές εισηγήσεις
Οι κεντρικές εισηγήσεις στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Φόρουμ Νεολαίας
επικεντρώθηκαν στη Δια Βίου Μάθηση. Ο Πέντρο Μορένα ντα Φονσέγκα (Pedro
Morena da Fonseca) από το European Centre for the Development of Vocational
Training (CEDEFOP) μίλησε για το θέμα «Επιμόρφωση με προσανατολισμό την
απασχόληση», η Ίνγκε Λίννε (Inge Linne) της γερμανικής εθνικής υπηρεσίας,
JUGEND für Europa, επικεντρώθηκε στην μη τυπική μάθηση στις εθελοντικές
δράσεις και ο Τόμας Τόμερ (Thomas Thomer) από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) ανέδειξε τις
δυνατότητες του Διεθνή Εθελοντισμού στην Γερμανία.
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/Youth_forum.pptx
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/Non_formal_learning_and_EVS.ppt

Εργαστήρια
Το πρωϊνό της Τρίτης, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε
εργαστήρια με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων:
- Πως αντιμετωπίζουμε τη λεκτική επίθεση (Hatespeech) στο διαδίκτυο,
ρωτούσε η Ουρανία Ράπτη, από την Alternative Innovative Development
και παρουσίασε ένα περιστατικό στα πλαίσια ενός διαδραστικού
παιχνιδιού ρόλων.
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Οι πρόσφυγες και η ένταξή τους ήταν το θέμα δύο θεματικών
εργαστηρίων: ο Σύλλογος Ελλήνων Προσκόπων (υπεύθυνος εργαστηρίου:
Αλέξιος Γεωργιαλής) καθώς άτομα που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων Διαβατών (υπεύθυνοι εργαστηρίου: Ελένη
Χονδολίδου και Νέλα Δεσπολάρη) μίλησαν για το έργο τους και έθεσαν
ερωτήματα.
- Ο Φιλίπ Τίσσοτ (Philippe Tissot) από το CEDEFOP παρουσίασε τις
δυνατότητες του Europass στα πλαίσια της κινητικότητας εργαζομένων
στην Ευρώπη, ενώ η Ίνγκε Λίννε (Inge Linne) από το JUGEND für Europa
αναφέρθηκε στις δυνατότητες του YouthPass, το οποίο καθορίζει
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους στις διεθνείς δράσεις και τους
συνοδεύει παιδαγωγικά σε δράσεις για νέους.
- Η Μαρία Ροϊδη από την Επιτροπή Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
έδωσε την απάντηση στο ερώτημα, πως υποβάλλει κανείς αίτηση για
χρηματοδότηση από το European Youth Foundation.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/08/mobil-mit-europass-und-youthpass/

Προγράμματα χρηματοδότησης
Όταν υπάρχει μια ιδέα για δράση, πως μπορεί αυτή να χρηματοδοτηθεί; Η Ίνγκε
Λίννε (Inge Linne), ο Ηλίας Μάστορας και ο Μπάμπης Παπαϊώαννου
παρουσίασαν μια εισαγωγή σε διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης, όπως
Erasmus+, Υouth in Action και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
χρηματοδότησης. Η Ντοροτέ Γιέκερινγκ (Dorothee Jäckering) από το Υπουργείο
BMFSFJ παρουσίασε το Ειδικό πρόγραμμα Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων.
Ένα ιδιαίτερο ταμείο χρηματοδότησης, το οποίο δημιουργήθηκε για δράσεις στα
πλαίσια της ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/12/die-projektidee-steht-und-jetzt/
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DownloadsYouth-Forum-2017/EplusYiA_Thessaloniki.ppt
> https://www.jugend-in-aktion.de/

Επιτόπια ενημέρωση με επισκέψεις
Κατά την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, αλλά και την προσφυγική κρίση,
δημιουργήθηκαν πολλές πρωτοβουλίες δράσεων, τις οποίες οι συμμετέχοντες
επισκέφθηκαν στα πλαίσια της επιτόπιας ενημέρωσης.
Επίσκεψη 1: Creativity-Walk
Φτωχοί αλλά σέξυ; Στο επίκεντρο του Creativity-Walk βρίσκονται νέες Startup
επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη καθώς και οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσής
τους.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/10/arm-aber-sexy/

Seite 5

> https://agorayouth.com/2017/03/10/thessaloniki-von-seiner-kreativenseite/
Επίσκεψη 2: Oικόπολις
Οι πρωτοβουλίες Oικόπολις και NAOMI παρουσίασαν τις δομές υποστήριξης τους
για τους πρόσφυγες. Η οργάνωση ΑΡΣΙΣ έδωσε πληροφορίες για το έργο της και
παρουσίασε τα καταλύματα για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/09/the-refugee-issue-a-commonunderstanding-is-needed/
> Homepage: http://naomi-thessaloniki.net
Eπίσκεψη 3: Ok!Τhess
OK!THESS είναι μια δομή υποστήριξης για νέες επιχειρήσεις Start-Up. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο της οργάνωσης από
κοντά.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/12/das-einzige-seiner-art/
> Homepage: http://okthess.gr
Eπίσκεψη 4: KΕΔΗΘ
ΚΕΔΗΘ, το μόνο Κέντρο Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, άνοιξε τις πόρτες
του στους συμμετέχοντες.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/12/das-einzige-seiner-art/
> Homepage: http://www.kedith.gr
Eπίσκεψη 5: Ενασχόληση με άτομα με αναπηρία
Το θέμα της ένταξης καλύφθηκε από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για
Άτομα με Αναπηρία.
Λοιπές πληροφορίες
> Homepage: http://drasigiatokatiallo.gr/en/

Βραδινή εκδήλωση
Στο Δημιουργικό Κέντρο με αθλητικές δυνατότητες, καφέ και μπαρ
„WE“ διοργανώθηκε η βραδινή εκδήλωση του Φόρουμ Νεολαίας. Παράλληλα με
συναυλίες, πάρτι και εκδηλώσεις, το κέντρο προσφέρει και δυνατότητες για
αναρρίχηση, skateboard, σκι, ακροβατική, Inlineskating κ.ά.. Οι ιδρυτές
αναφέρθηκαν στο δύσκολο ξεκίνημα που είχαν και προσέφεραν τον χώρο τους
για μελλοντικές δράσεις.
Λοιπές πληροφορίες
> http://www.weskg.gr/activities/?lang=en
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Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017
Μελλοντικές προοπτικές
Τη τελευταία ημέρα του Φόρουμ, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης, και η Ντοροτέ Γιέκερινγκ (Dorothee Jäckering) από το
Υπουργείο BMFSFJ παρουσίασαν τον κεντρικό σχεδιασμό για την ίδρυση του
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Ο κος Παπαϊωάννου ανακοίνωσε εκ
μέρους της ελληνικής πλευράς ότι το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός
γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Η κα Jäckering προσκάλεσε όλους στο Τρίτο
Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας 2018 στην Γερμανία.
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/PraesentationJugendwerke_end.pptx

Εργαστήριο ιδεών
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ προέκυψαν δέκα ιδέες για δράσεις με δύο ή
περισσότερους εταίρους από τις δύο χώρες, οι οποίοι και τις παρουσίασαν. Οι
ιδέες προέρχονταν από τα πεδία επαγγελματική κατάρτιση, συμφιλίωση,
συμμετοχή νέων, πολιτιστική ανταλλαγή, οικολογία, εργασία για πρόσφυγες,
κοινωνική ένταξη και ισότητα.
Λοιπές πληροφορίες
> https://agorayouth.com/2017/03/13/zukunftsmusik-projekte-so-weit-dasauge-reicht/
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/Project-planning_DJH.pptx

Λοιπές πληροφορίες
Ποια είναι τα επόμενα βήματα στην πορεία προς το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας; Η υλοποίηση των προγραμμάτων ανταλλαγής Ελλήνων και Γερμανών
νέων θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς μετά από αυτό το Φόρουμ. Για την
υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων το 2017 και το 2018, οι αιτούντες
μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές στην Ειδική Υπηρεσία Διεθνών
Κοινωνικοεπιμορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB).
Περίπου το Πάσχα πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων
για τη νεολαία Υπουργείων. Η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για τη σύσταση
μιας κοινής επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν μαζί με τους εκπροσώπους
των Υπουργείων, και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό να
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εμβαθύνουν την ανταλλαγή νέων που έχει ήδη ξεκινήσει. Αντικείμενο της
συμφωνίας θα είναι κι ένα χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση και τη λειτουργία του
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας – ενώ εκκρεμεί η σχετική ονομασία. Το
χρονοδιάγραμμα αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση η οποία πρόκειται να
εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά τις Βουλευτικές Εκλογές του
Σεπτεμβρίου. Για την προετοιμασία και την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος
Νεολαίας απαιτούνται ακόμη ένα έως δύο έτη. Στο διάστημα αυτό, πρόκειται στη
Θεσσαλονίκη να δημιουργηθεί ένα γραφείο το οποίο θα υποστηρίζει τις διμερείς
ανταλλαγές. Ενώ η γερμανική πλευρά θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα αύξησης
του αριθμού των χρηματοδοτούμενων δράσεων που την προηγούμενη χρονιά
ανερχόταν στις εκατό. Το φθινόπωρο του 2018 θα διοργανωθεί το επόμενο
Ελληνογερμανικό Φόρουμ, αυτή τη φορά στην Κολωνία. Εκεί ορισμένοι θα
ξανασμίξουν ενώ άλλοι θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά.
Λοιπές πληροφορίες
> https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationalezusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/deutschgriechisches-jugendforum-die-roadmap-fuer-den-gemeinsamenjugendaustausch-steht/

Ζητήματα χρηματοδοτήσεων
Κατά τη διάρκεια του Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, το Υπουργείο
BMFSFJ παρουσίασε το Ειδικό Πρόγραμμα για την χρηματοδότηση
Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων. Οι αιτήσεις
αποστέλλονται χωρίς προθεσμία απευθείας στο Υπουργείο BMFSFJ, υπόψη κας
Ντόροτε Γιέκερινγκ (Dorothee Jä ckering) (dorothee.jaeckering@bmfsfj.bund.de).
Η κα Γιέκερινγκ απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές με το ειδικό πρόγραμμα και τις
απαιτούμενες αιτήσεις.
Λοιπές πληροφορίες για το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου BMFSFJ
> https://agorayouth.com/2016/12/07/sonderprogramm-foerderung2017/#more-1249
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Informat
ion_Sonderprogramm_GRCneu.pdf
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Sonderp
rogramm_2017.pdf
Λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης
> http://www.dija.de/dossiers/griechenland/foerderhinweise/
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DEUGRC-Zukunftsfonds_Informationsblatt-auf-Deutsch.pdf
> https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Downloa
ds-Youth-Forum-2017/GRandIntFoundations.pptx
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Oργανώσεις
Στο δεύτερο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν
πολλές διαφορετικές οργανώσεις από την Ελλάδα και την Γερμανία με ποικίλα
πεδία ενασχόλησης. Στις τελευταίες δύο σελίδες αυτής της τεκμηρίωσης υπάρχει
ένας κατάλογος με τις συμμετέχουσες οργανώσεις. Ένας πίνακας όλων των
ενεργών οργανώσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα Ελληνογερμανικών
ανταλλαγών νέων διατίθεται στην ενημερωτική σελίδα της IJAB www.dija.de. Με
ένα ηλεκτρονική μήνυμα
στους schauer@ijab.de ή petala-weber@ijab.de
μπορείτε να καταχωρηθείτε ως οργάνωση ή να υποβάλλετε αιτήματα αλλαγών.
Λοιπές πληροφορίες
> http://www.dija.de/dossiers/griechenland/organisationen-in-deutschland/
> http://www.dija.de/dossiers/griechenland/organisationen-ingriechenland/

Ανταπόκριση στο agorayouth.com
Το Φόρουμ καλύφθηκε δημοσιογραφικά στη σελίδα www.agorayouth.com. Στην
εν λόγω σελίδα δημοσιεύονται συνεντεύξεις, άρθρα και φωτογραφίες από το
Φόρουμ. Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την πρόοδο της δράσης του ή να
επισημάνει κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους
δημοσιογράφους μέσα από το Blog ή το Facebook.

Ομάδα Facebook
Η δημόσια ομάδα στο Facebook „Greek-German Youth Exchange“ λειτουργεί ως
μια πλατφόρμα ανταλλαγής για όσους ενδιαφέρονται για τις Ελληνογερμανικές
ανταλλαγές νέων. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, μια ομάδα νέων
δημοσιογράφων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημοσίευσε
στο Hashtag #GGYouthForum17 άρθρα σχετικά με το Φόρουμ Νεολαίας. Τα μέλη
μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα του Facebook, προκειμένου να μοιράζονται
πληροφορίες, να αναζητούν εταίρους για τις δράσεις τους ή να ξεκινούν μια
δημόσια συζήτηση.
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Κατάλογος των συμμετεχόντων
οργανώσεων
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
Εθνικό Συμβούλειο Νεολαίας
Synergy of Music Theatre -SMouTh
Youthorama
Citizens in Action
Academy of Entrepreneurship
Solidarity Tracks Organisation
Κέντρο Νέων Ηπείρου
Youthnet Hellas
United Societies of Balkans (U.S.B.)
Creativity Platform
Generation 2.0 RED
Σώμα Ελληνων Προσκόπων
Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - ΚΕΔΗΘ
YMCA Θεσσαλονίκη
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Ευόσμου
AddArt
ΚΕΘΕΑ – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημέων Ατόμων
Erasmus Δίκτυο Φοιτητών της Ελλάδας
Φιλοξενία, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Creative Youthland (CYOUland)
YOU IN EUROPE
UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΣΙΣ – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
K.A.NE., Κέντρο Νέων Καλαμάτας
Vision Network Athens
Action Reconciliation Service for Peace
CULTURE GOES EUROPE (CGE) - Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V.
Hagener Friedenszeichen e.V.
Interkulturelles Netzwerk e.V.
Städtische Jugendarbeit Osterholz-Scharmbeck
Bavarian Youth Council
Arbeit und Leben Mecklenburg-Vorpommern e.V.
BDP - Σώμα Προσκόπων Bayern
Ίδρυμα Robert Bosch
Kölner Freiwilligen-Agentur – Οργανισμός Εθελοντικών Δράσεων της Κολωνίας
ISB – Κρατικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας – Μόναχο
Ίδρυμα Παλλάδιον Μόνανο
BKJ - German Federation for Arts Education and Cultural Learning
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German Youth Hostel Association – Deutsches Jugendherbergswerk
Mostar Friedensprojekt e.V.
Bonner Verein für Jugendförderung
Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Thessaloniki
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf – Mettmann NeanderDiakonie GmbH
Ίδρυμα »Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar«
(EJBW)
Κέντρο Έρευνας Max Mannheimer Dachau
Δήμος Bochum, International Youth Service
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Kompetenzcenter Internationale
Jugendbegegnungen
WannseeForum
artstifter e.V.
Δήμος Κολωνίας, Διεθνές σχέσεις,
Federation of Protestant Youth in Germany
Γερμανικό Συμβούλειο Νεολαίας – Deutscher Bundesjugendring
Gemeinnützige PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH Bildungs- und Freizeitzentrum
Wolmirstedt
FILIA e.V., Κολωνία
Wilde Rose e.V. στο Σωματείο Προσκόπων Γερμανίας
ARSIS – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Arbeitsgemeinschaft für Internationale Jugendprojekte Unna e.V.
Kreuzberger Kinderstiftung gAG
Ελληνογερμανική Συνέλευση
Γερμανοελληνική Εταιρεία Mittelfranken e.V.
Die Lichtfänger Consulting
Jugend- & Kulturprojekt e.V.
Evangelische Freiwilligendienste
Haus der offenen Tür - Sinzig
Ένωση των Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών
Γερµανο–Ελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος (DHW)
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.
Pressenetzwerk fuer Jugendthemen e.V. (PNJ)
Πολιτικό Ίδρυμα Friedrich Ebert στην Αθήνα
IJAB – Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Κοινωνικομορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη
Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
JUGEND für Europa – Νεολαία για την Ευρώπη – Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας
για το πρόγραμμα Erasmus+ Youth in Action
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης και Νεολαίας
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας
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