
 
 

Dandelion Effect 
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Τι είναι αυτό που ενώνει το Ραφαέλο από την Ιταλία µε τη Φωτεινή από την Ελλάδα (PRAXIS, Greece, 
http://praxisgreece.com/) και τον Μάρεκ από τη Σλοβακία; Και οι τρεις είναι εργαζόµενοι µε νέους. Το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+/ Νεολαία τους έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούν στην Κύπρο µε 27 
ακόµη άτοµα από 9 χώρες στο σεµινάριο Dandelion Effect του οργανισµού SEAL CYPRUS. Οι 
συµµετέχοντες διερεύνησαν τρόπους για την προώθηση του έργου των εθελοντικών οργανισµών µέσα 
από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Στόχος ήταν η ενηµέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων για τις ευκαιρίες που τους δίνει ο 
εθελοντισµός σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο σεµινάριο εκπροσωπήθηκαν η Κύπρος, η  Ιταλία, 
η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Ελλάδα, η Τσεχία, η Πολωνία και Εσθονία. 

Ο Επίτροπος Εθελοντισµού και µη- κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη συναντήθηκε µε 
τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών οργανισµών την Παρασκευή, 5 Απριλίου.  Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης δόθηκε στους συµµετέχοντες η ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τον Επίτροπο για θέµατα 
Πολιτικής ως προς τον Εθελοντισµό. 

Την Τρίτη, 2 Απριλίου η διεθνής αποστολή επισκέφθηκε το Youth Makerspace που δηµιούργησε ο 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία µε το Δήµο Λάρνακας. Εκεί, οι συµµετέχοντες δοκίµασαν 
εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας όπως 3D Printer, 3D Scanner, ροµπότ, drones και το σύστηµα 
εικονικής πραγµατικότητας Oculus Rift που προσφέρονται στους νέους της Κύπρου για την ανάπτυξη 
πρωτότυπων ιδεών. 

Το σεµινάριο χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+/ Νεολαία µέσω του 
Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+: Νεολαία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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What is it that unites Rafaello from Italy with Fotini from Greece and Marek from Slovakia? All three 
work with young people. The European Programme Erasmus + Youth gave them the opportunity to meet 
in Cyprus with 27 more people from 9 countries in the training course Dandelion Effect, organised by 
SEAL CYPRUS. The participants explored ways of promoting the work of voluntary organizations through 
social media. 
The aim was to inform as many young people as possible of the opportunities offered by volunteering at 
national and international level. The participants represented Cyprus, Italy, Bulgaria, Romania, 
Slovakia, Greece, Czech Republic, Poland and Estonia. 

Our organisation was represented by three youth workers. 

http://praxisgreece.com/
https://sealcyprus.org/our-projects/dandelion-effect/


The delegates had the honour to be paid a visit by the Cyprus Commissioner for Volunteerism and NGO, 
Mr. Yiannis Yiannakis, who engaged in a discussion about volunteerism in Cyprus, the contribution of 
young people, the improvements made in recent years, and the challenges still ahead. 

The delegates also visited the Youth Makerspace in Larnaca, a space created by the Youth Board of 
Cyprus, where the young people have access to high-quality equipment such as 3D scanners, 3D 
printers, robots, mini-processors and virtual reality systems to develop their ideas. 

The project was supported by the European Programme Erasmus+. 
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MAIN TOPICS 

Digital Competences, Social Media, Improvement of the quality of Youth Work, Dissemination of 
Results, Visibility of Youth Work. 

The specific objectives of the project are: 
I. Acquisition of competences (knowledge, skills and attitudes) in order to improve personal 
development and employability of youth workers. 
II. Support of the professional development of those who work in the field of youth in order to 
improve the quality of youth work. 
III. Capacity building for youth organisations in the dissemination of project results. 
IV. Improvement of the visibility of Youth Work. 
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