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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων (ΔΗ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου αποτελεί έναν πρωτοποριακό θεσμό
συμμετοχής των νέων στα κοινά. Είναι ένα μέσο έκφρασης των ανησυχιών και των
απόψεων τους για τα προβλήματα που τους αφορούν και συμβάλλει στην ενεργοποίηση
τους.

Ο βασικότερος σκοπός του ΔΗ.ΣΥ.Ν. είναι η προσφορά μιας εναλλακτικής πρότασης στη
νεολαία.

Η χρηματοδότηση των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση
των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Τ.Σ. Νέων εξασφαλίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και του ΥΠΕΠΘ με πιστώσεις σε ειδικό Κωδικό
Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στον ίδιο το νόμο (3443/2006) ως έργο των Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ) παρουσιάζεται ο
εντοπισμός, ανάδειξη και παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας
σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη - σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και
αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Δράσεις
- Πληροφόρηση - Ενημέρωση - Υποστήριξη μαθητικών Συμβουλίων (για θέματα
παιδείας, εκδηλώσεις, συνέδρια, ρόλος του Συμβουλίου κ.τ.λ.)
- Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά και
πολιτιστικά δρώμενα
- Επαγγελματικός Προσανατολισμός (σεμινάρια και έρευνες)
- Στήριξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των Νέων
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας (προγράμματα ανταλλαγής με νέους της Ευρώπης,
ημερίδες, ψηφίσματα)
- Δημιουργική Αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου
- Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες εργασίας
- Συνεργασία με ελληνικά και διεθνή δίκτυα νεολαίας
Υποστήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση μαθητικών συμβουλίων
- Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά και
πολιτιστικά δρώμενα
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- Διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού
- Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας μέσω ανταλλαγών με νέους της Ευρώπης, ημερίδων
με σχετικά θέματα και ψηφισμάτων
- Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με συμμετοχή σε ομάδες ραδιοφώνου,
κινηματογράφου, πληροφορικής, φωτογραφίας κ.α.
- Διοργάνωση εκδρομών για extreme sports, ιππασία, rafting, kanoe kayak κλπ
- Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες εργασίας
- Συνεργασία με ελληνικά και διεθνή δίκτυα νεολαίας και
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Σχετικά Άρθρα
-

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μοιρών

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
-

ΤΟΣΥΝ - Τοπικά Συμβούλια Νέων
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
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