Πρόσκληση για τη συμμετοχή των νέων από 18 έως 27 ετών σε πρόγραμμα για τις
παραστατικές τέχνες και τη Δημοκρατία

Το Κέντρο Κοινότητας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. σε
συνεργασία με το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ.) προσκαλούν νέους ηλικίας 18 - 27 ετών που
ενδιαφέρονται για τις παραστατικές τέχνες - θέατρο, μουσική, χορό και media - να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τη σύσταση ομάδας, με σκοπό τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Generation
Europe.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοπικές δράσεις, εκπαίδευση και ταξίδια στο εξωτερικό με θεματικό άξονα τις
παραστατικές τέχνες και τη δημοκρατία. Πρώτος σταθμός θα είναι η Φλωρεντία, όπου από τις 25 Νοεμβρίου
ως τις 6 Δεκεμβρίου, η ομάδα θα συναντηθεί με άλλους 12 νέους από τη Γερμανία και την Ιταλία,
προκειμένου να δημιουργήσουν από κοινού καλλιτεχνικά προϊόντα που θα παρουσιαστούν στο κοινό της
πόλης.
Δεύτερος σταθμός θα είναι η Λάρισα το καλοκαίρι του 2019 από τις 23 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου και τρίτος
σταθμός η πόλη της Κολωνίας το καλοκαίρι του 2020.
Η ομάδα θα συγκεντρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη Λάρισα για εκπαίδευση και συμμετοχή σε
δράσεις, ενώ σε επιλεγμένα μέλη της ομάδας θα δοθεί ευκαιρία για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια νεολαίας.
Όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Generation Europe.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής Youth Pass, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Το πρόγραμμα Generation Europe χρηματοδοτείται από τον οργανισμό IBB Dortmund της Γερμανίας, το
Υπουργείο Νεολαίας του Ομοσπονδιακού κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και το πρόγραμμα
Erasmus+. Για τις συγκεκριμένες δράσεις συνεργάζονται το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ), το
ROOTS & ROUTES Cologne e. V. (RRCGN) και το Centro di Creazione e Cultura (CCC.).
Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων,
Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμου 3Α, ως τη Δευτέρα 15
Οκτωβρίου ή/και τηλεφωνικά στο 2410680250, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kkoinotitas@larissa-dimos.gr/
υπόψη κα. Νημά Βάσια.

