Bόννη, 8 Σεπτέμβρη 2020

Ελληνογερμανικό Συνέδριο Φορέων

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ελλάδας έχουν διανύσει τους μήνες αυτούς με εντατικούς ρυθμούς
τα τελευταία βήματα στην κοινή τους πορεία προς το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Πριν το Ίδρυμα
ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο το έργο του και τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων, θα επιθυμούσαμε
να προσφέρουμε στους φορείς που ασχολούνται με τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων και οι οποίοι
συνόδεψαν και στήριξαν με συναντήσεις νέων τα πρώτα βήματα δημιουργίας του Ιδρύματος, μια
πλατφόρμα στην οποία θα τους δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουν τα πεδία ενασχόλησης του εν λόγω
Ιδρύματος. Προσκαλούμε στο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Φορέων τις οργανώσεις των
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων από την Γερμανία και την Ελλάδα στις
12.-14. Oκτωβρίου 2020
στο VDI-GaraGe
στη Λειψία
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου Φορέων θα συζητηθούν οι μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη
χρηματοδότηση των προγραμμάτων του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, θα έχετε τη
δυνατότητα να ανταλλάξετε απόψεις για το επικείμενο έργο του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος
Νεολαίας, να ενσωματώσετε το έργο της τελευταίας πενταετίας στα επόμενα σχέδιά σας και να
επισκεφθείτε το γραφείο του Ιδρύματος στη Λειψία.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας. Τα ταξιδιωτικά έξοδα των συμμετεχόντων από την Γερμανία δεν
καλύπτονται, ενώ το κόστος μετακίνησης των συμμετεχόντων από την Ελλάδα θα καλυφθεί από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η Διεθνής Υπηρεσία Κοινωνικομορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία - IJAB e.V αναλαμβάνει την
προετοιμασία του συνεδρίου και σας παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο επισυναπτόμενο
έντυπο έως τις 15 Σεπτέμβρη 2020 στο greece@ijab.de. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και
άλλες οργανωτικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες ως προς την προστασία από λοιμώξεις στο
πλαίσιο της διοργάνωσης θα σας αποσταλούν μαζί με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας. Εάν έχετε
περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση greece@ijab.de.
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