Ενημερωτικό Δελτίο
-Μάρτιος 2019Συμμετείχαμε στην ετήσια εκδήλωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

Την Παρασκευή 15-02-2019 τα μέλη της Ομάδας Έργου της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Νέων, παρέστησαν στην Ετήσια εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εκδήλωσης έγινε ενημέρωση
του κοινού δια ζώσης και με έντυπο υλικό και υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους
φορέων και ευρωβουλευτές με στόχο τη διεύρυνση της απήχησης της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Στην εκδήλωση παρέστησαν δύο (2) στελέχη της Ομάδας
Έργου της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από κοινού με ένα στέλεχος της Εθνικής
Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση TeamFairAUTH!

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση «TeamFairAUTH» που διεξήχθη την
Παρασκευή 01/03/2019 στη Άνω Λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Co.Mv.o.S. και τη συνδιοργάνωση των φοιτητικών
ομάδων του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης πραγματοποιήθηκε η προώθηση
του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στους φοιτητές/ριες αλλά και στις
φοιτητικές ομάδες και συλλόγους που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη δράση.
Ειδικότερα, διαμοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση
για τα προνόμια και τα οφέλη του προγράμματος στο κοινό της δράσης αυτής.

Εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με τον
Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας!

Σε μια χώρα με μακραίωνη ναυτική παράδοση, η ιστιοπλοΐα αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και της ζωής των Ελλήνων. Το Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, σε συνεργασία
με τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, έναν από τους
σημαντικότερους συλλόγους στον τομέα της Ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, εξασφάλισε για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Νέων σημαντική έκπτωση στα μαθήματα για απόκτηση του βασικού
διπλώματος ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Τα μέλη της Κάρτας Νέων, με τη
συμμετοχή τους στα μαθήματα, εκτός από την έκπτωση που τους παρέχεται
γίνονται αυτομάτως και μέλη του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θαλάσσης και έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω σημαντικές παροχές και
εκπτώσεις.
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