
 

European Citizens for Solidarity - EUROSOL 
 

The EuroSol project attempts to bring together citizens from 

different countries who may have different perceptions about 

asylum and migration and encourage them to re-negotiate the 

terms of asylum and migration. More analytically, citizens from 

8 Member States will reflect to and propose concrete solutions that can be found through EU 

cooperation in support to the initiatives carried out by the EU institutions in the field. 

Debates, cultural events and constructive dialogues among various stakeholders will strive for 

common accepted solutions at both the local and national level and will exchange thoughts 

and opinions at European level in an attempt to influence politicians and policy makers on 

promoting intercultural dialogue, combating stigmatization of immigrants and fostering 

tolerance and empathy, which in turn will bring about more cohesive, respectful, peaceful 

and tolerant EU societies. 

University of Nicosia Research Foundation under the coordination of Altius Francisco de 

Vitoria Foundation (Spain), and in partnership with General Directorate of Social Services and 

Social Integration - Community of Madrid (Spain), Ateneo Pontificio Regina Aposotolorum – 

UNESCO Chair in Bioethics & Human Rights (Italy), BIDA e.V Kultur und Bildung (Germany), 

European Information Centre (Bulgaria), Stowarzyszenie B-4 (Poland), Vilniaus verslo kolegija 

(Lithuania) and Diagrama Foundation (UK) will engage 750 direct and approximately 16.000 

indirect beneficiaries to a number of different events in the field of solidarity, social 

engagement and volunteering at EU level.  

 

Like us on Facebook page at: https://www.facebook.com/groups/eurosol/  

 

 

 

 

 

 

  



 

Ευρωπαίοι Πολίτες για την Αλληλεγγύη - EUROSOL  

Το έργο ΕuroSol  επιχειρεί να συγκεντρώσει πολίτες από 

διαφορετικές χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις για το άσυλο και τη μετανάστευση και να τους 

ενθαρρύνει να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους ασύλου και 

μετανάστευσης. Πιο αναλυτικά, πολίτες από 8 κράτη μέλη θα 

συζητήσουν και θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς. Συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα αλλά και 

εποικοδομητικοί διάλογοι μεταξύ των ενδιαφερομένων θα επιδιώξουν κοινές αποδεκτές 

λύσεις τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ανταλλάξουν ιδέες και 

απόψεις σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της καταπολέμησης του 

στιγματισμού των μεταναστών και την ενθάρρυνση της ανοχής και της ενσυναίσθησης. Το 

σύνολο των δράσεων αναμένεται να συνδράμει στην ανάπτυξη συνεκτικών, ειρηνικών και 

ανεκτικών στη διαπολιτισμική συμβίωση κοινωνιών. 

Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπό το συντονισμό του του Altius 

Francisco de Vitoria Foundation (Ισπανία) και σε συνεργασία με το Δήμο της Μαδρίτης 

(Ισπανία), το Κέντρο Ateneo Pontificio Regina Aposotolorum – UNESCO Chair in Bioethics & 

Human Rights (Ιταλία), τον οργανισμό BIDA e.V Kultur und Bildung (Germany), το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πληροφόρησης (Βουλγαρία), την οργάνωση Stowarzyszenie B-4 (Πολωνία), το 

κολλέγιο Vilniaus verslo kolegija (Λιθουανία) and το Ίδρυμα Diagrama Foundation (ΗΒ) θα 

εμπλέξουν 750 άμεσα και περίπου 16.000 έμμεσα άτομα δικαιούχους σε διαφορετικές 

Διάφορες εκδηλώσεις στον τομέα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συμμετοχής και του 

εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Κάντε μας like στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/groups/eurosol/  

 

 

 

 


