
Active Citizens Fund Κύπρου: Τα 17 νέα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος 

μέσω της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021 

Tο Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και η GrantXpert Consulting Ltd, ως διαχειριστής του 

Προγράμματος «Active citizens fund» (ACF) στην Κύπρο, ανακοινώνει τους οργανισμούς που 

επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα που προκρίθηκαν, στο 

πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2021 του προγράμματος, με συνολικό 

ύψος διαθέσιμης χρηματοδότησης €1,165,000 για έργα που επικεντρώνονται σε: 

1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά 

2. Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων 

3. Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών 

Στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης 2021 υποβλήθηκαν 54 αιτήσεις και εγκρίθηκαν συνολικά 17 έργα, 

εκ των οποίων τα 11 είναι μεγάλα έργα (Κατηγορία 1) με ύψος επιχορήγησης έως €100,000 και 6 μικρά 

έργα (Κατηγορία 2) με ύψος επιχορήγησης έως €25,000.  

Από τα 17 έργα που επελέγησαν τα 3 συμπεριλαμβάνουν εταίρο οργανισμό από τη Νορβηγία και 1 έργο 

συμπεριλαμβάνει εταίρο οργανισμό από το Λιχτενστάιν, δωρήτριες χώρες του προγράμματος, Επίσης, 

από τα 17 έργα που επελέγησαν, τα 8 συμπεριλαμβάνουν δικοινοτικής συνεργασία, που είναι 

προτεραιότητα του προγράμματος. Ακολουθεί ο κατάλογος των οργανισμών που επιλέχθηκαν: 

 

Μεγάλα έργα (ύψος επιχορήγησης έως €100,000) 

1.  

Φορέας υλοποίησης: ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας  

Εταίρος 1: Famagusta Walled City Association  

Εταίρος 2: Norsensus Mediaforum (Νορβηγία)  

Τίτλος Έργου: AdvocaCY: Participate, learn, decide, challenge: Stronger Cypriot civil society for 

sustainability, advocacy and change! 

Στόχος Έργου: Να κατανοήσουν και να διεκδικήσουν οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι άτυπες ομάδες το δικαίωμα σε ένα βιώσιμο και υγιές 

περιβάλλον μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. 

 

2.  

Φορέας Υλοποίησης: Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) 

Εταίρος 1: Sex og Politikk (Νορβηγία) 

Τίτλος Έργου: M – Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights 



Στόχος Έργου: Ενδυνάμωση μεταναστών και προσφύγων ηλικίας 18-35 ετών μέσω ενημέρωσης σε 

θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ) και την ενίσχυση και 

ενδυνάμωση των ικανοτήτων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματιών υγείας στα 

θέματα ΣΑΥΔ.  

 

3.  

Φορέας Υλοποίησης: Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση Κύπρου (YEU Cyprus) 

Εταίρος 1: ABR – Alternative Brains Rule 

Τίτλος Έργου: Art Act Disrupt 

Στόχος Έργου: Να δημιουργήσει μια συμβιωτική σχέση μετξαξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών και της καλλιτεχνικής κοινότητας, φέρνοντας ως κανόνα την μεθοδολογία κοινωνικής 

καλλιτεχνικής πρακτικής.  

 

4.  

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Εργοδότησης Εκπαίδευσης Νεολαίας (ΙΕΕΝ)  

Εταίρος 1: Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği / Elderly Rights and Mental Health  

Εταίρος 2: University College for Green Development (Νορβηγία) 

Τίτλος Έργου: Intergenerational solidarity towards an ecological life in Cyprus 

Στόχος Έργου: Το έργο στοχεύει να εμπλέξει τους ηλικιωμένους ως μέντορες και πρεσβευτές του 

περιβάλλοντος για παιδιά και νέους μέσω διαγενεακών δραστηριοτήτων. 

The project aims to engage older adults as mentors and environmental ambassadors for children and 

youth through intergenerational activities.  

 

5.  

Φορέας Υλοποίησης: Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής  

Εταίρος 1: Novatex Solutions LTD 

Εταίρος 2: HERON Digital Education and Mathisis Ltd 

Τίτλος Έργου: Code for Rural 

Στόχος Έργου: Το έργο Code4Rural έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις 

αγροτικές περιοχές τόσο στην Ελληνοκυπριακή (Ε/Κ) καθώς και την Τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) κοινότητα, 

δίνοντας έμφαση στην προώθηση νέων/βελτιωμένων μεθόδων εκμάθησης.  

 



6.  

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου 

Εταίρος 1: Kıbrıs Çevre Girişimi / The Cyprus Environmental Initiative  

Τίτλος Έργου: Strengthening civic action in fire-affected communities 

Στόχος Έργου: Το έργο επιδιώκει την εγρήγορση τοπικών κοινωνιών και οργανωμένων συνόλων για τις 

επιπτώσεις διάβρωσης, απώλειας βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής, και την ενδυνάμωση της 

κοινωνίας των πολιτών, αναπτύσσοντας δεξιότητες διαβούλευσης και συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, και αναβάθμιση των ικανοτήτων εθελοντών για αποτελεσματικό χειρισμό των επιπτώσεων. 

 

7.  

Φορέας Υλοποίησης: Ο.Α.Ε.Ε.Μ (ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ)  

Εταίρος 1: The Management Centre of the Mediterranean  

Τίτλος Έργου: DARE CYPRUS- Day One for Civil Society in Cyprus 

Στόχος Έργου: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των οργανώσεων και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των 

πολιτών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δικτύωσης καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων και 

αποτελεσματικών μεθόδων δικοινοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας συμβάλλοντας έτσι στην 

προσέγγιση για την ειρήνη και τη συμφιλίωση. 

 

8.  

Φορέας Υλοποίησης: Future Worlds Center  

Εταίρος 1: Centre For Sustainable Peace And Democratic Development - Seed  

Τίτλος Έργου: Civic Action Now in Cyprus 

Στόχος Έργου: Στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης και ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στην 

κοινωνικοπολιτική και οικονομική ζωή. 

 

9.  

Φορέας Υλοποίησης: CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY LTD - CARDET 

Εταίρος 1: KOUMANTO STIN TSEPI SOU 

Τίτλος Έργου: EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation 



Στόχος Έργου: Το έργο θα υλοποιήσει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο 

την ενημέρωση και την ενίσχυση της αντίληψης των πολιτών για κοινωνικά θέματα, προσφέροντας τους 

παράλληλα την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και να 

λάβουν μέρος σε συμμετοχίκές διαδικασίες.  

 

10.  

Φορέας Υλοποίησης: CY.R.C Cyprus Refugee Council  

Εταίρος 1: Mülteci Hakları Derneği / Refugee Rights Association 

Τίτλος Έργου: BRIDGING SERVICES: Building bridges and capacity among CSOs and refugee/migrant led 

groups providing services to vulnerable groups in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot community 

Στόχος Έργου: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας και της βιωσιμότητας των οργανώσεων 

της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεων που λειτουργούν και στις δύο πλευρές του χάσματος 

και προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα στις κοινότητες προσφύγων/μεταναστών. 

 

11.  

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Πιερίδης  

Εταίρος 1: Klinik 10A / Pikadilli 10B  

Τίτλος Έργου: Famagusta New Museum: “I Understand and Forgive the Past, I Love and Generate the 

Future” 

Στόχος Έργου: Το Famagusta New Museum (FNM), είναι μια ενεργή πλατφόρμα, η οποία μέσω των 

διαφόρων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επιδιώκει να προτείνει μια εναλλακτική 

επανεκκίνηση της πόλης-φάντασμα των Βαρωσίων, μια ανα-παράσταση και μια ενεργοποίηση στο 

κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πεδίο.  

 

Μικρά έργα (ύψος επιχορήγησης έως €25,000) 

12.  

Φορέας Υλοποίησης: C.P.M.I Cyprus Peacemaking Initiative (CyP) 

Εταίρος 1: Unite Cyprus Now 

Τίτλος Έργου: Podcasting for Diversity, Inclusionand Peace-making 

Στόχος Έργου: Να διδάξει τη δημιουργία και διάδοση podcasts σε ευάλωτες ομάδες πολιτών και άλλες 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να τα προωθήσει στο κανάλι Island talks με απώτερο σκοπό 

την υποστήριξη διαφορετικότητας, ένταξης και ειρήνης μεταξύ των κοινοτήτων της Κύπρου μέσω των 

podcasts.  



 

13.  

Φορέας Υλοποίησης: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ / Cans for Kids 

Τίτλος Έργου: Working on Environmental Community Action Now (W.E. C.A.N.) 

Στόχος Έργου: Σκοπός του προγράμματος είναι να θέσει τα θεμέλια για αλλαγή σε βάθος χρόνου με τη 

διοργάνωση μιας «ημέρας καθαριότητας», κατά την οποία φοιτητές πανεπιστημίων θα συμβάλουν 

ενεργά στην επίλυση περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στις δικές τους περιοχές, ενώ 

παράλληλα θα ενθαρρύνομε εθελοντές να ενημερώσουν για τη σημασία της διαχείρισης και συντήρησης 

των «τραπεζών κλουβιά» (can banks) στις κοινότητές τους σε όλη την Κύπρο. 

 

14.  

Φορέας Υλοποίησης: Civil Society Advocates  

Τίτλος Έργου: For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs 

Στόχος Έργου: Κύριος στόχος του έργου, είναι η βελτίωση του λειτουργικού πλαισίουγιατιςοργανώσεις 

της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός πιο φιλικού και βοηθητικού 

πλαισίουγια αυτές. 

 

15.  

Φορέας Υλοποίησης: Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Νεολαίας «Ειρήνης και Φιλίας»  

Εταίρος 1: Mağusa Gençlik Birliği Derneği / Famagusta Youth Union Association  

Εταίρος 2: Famagusta Avenue Garage 

Τίτλος Έργου: Empowering the youth of Famagusta - shaping our common future 

Στόχος Έργου: Η ενδυνάμωση των νέων από την ευρύτερη περιοχή της Αμμοχώστου, τόσο από την 

τουρκοκυπριακή όσο και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα της Κύπρου, ώστε να αντιμετωπίσουν και 

να ξεπεράσουν τις κοινές προκλήσεις και να δημιουργήσουν από κοινού συνθήκες που ευνοούν τη 

συνύπαρξη και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. 

 

16.  

Φορέας Υλοποίησης: Room for Art 

Εταίρος 1: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπισητης Βίας στην Οικογένεια / Association for the 

Prevention and Handling of Violence in the Family 

Τίτλος Έργου: RestART - Empowering victims of domestic violence through art 



Στόχος Έργου: Το RestART έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίαςμέσω της 

τέχνης. Γυναίκες που διαμένουν σε καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο, θα 

συμμετάσχουν σε μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων κατά τη διάρκεια των οποίων θα καθοδηγούνται 

από μέντορες/καλλιτέχνες για να διερευνήσουν πτυχές αυτό-ενδυνάμωσης μέσω της τέχνης και της 

αφήγησης (storytelling) 

 

17.  

Φορέας Υλοποίησης: Motivation in Arts 

Τίτλος Έργου: ReAct Together: Empowering and including vulnerable groups into the society through 

applied drama 

Στόχος Έργου: Το έργο έχει ως κεντρικό άξονα του τον εντοπισμό, τη συλλογή και την αξιοποίηση των 

αναγκών και των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών (και κυρίως των νέων) 

που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ένταξή του σε αυτήν ως ισότιμα και ισάξια μέλη. 

 

 

 


