σνάντηση Ελληνικού Δικτύοσ 2016
Πρακτικά

Αγαπθτά μζλθ του Λδρφματοσ Anna Lindh Ελλάδασ.

Καταρχάσ κα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε για τον χρόνο που δϊςατε και μασ τιμιςετε με
τθν παρουςία ςασ ςτθν εκνικι ςυνάντθςθ του ελλθνικοφ δικτφου του ιδρφματοσ Anna Lindh
του ζτουσ 2016. Είναι θ δεφτερθ χρονιά ςτα πλαίςια των τριϊν χρόνων του τριετοφσ πλάνου
δράςεων του ιδρφματοσ και θ πρϊτθ φορά ςτθν Ακινα μετά τα τελευταία δφο χρόνια. Ιταν μια
εξαιρετικι ςυνάντθςθ με ενδιαφζρουςεσ παρουςίεσ και προτάςεισ και με ζνα γεμάτο από
εμπειρίεσ τριιμερο. Παρακάτω ςασ παρακζτουμε όλα όςα ςυηθτικθκαν ςτθ ςυνάντθςθ μασ
και τα μελλοντικά βιματα που κα γίνουν. Παρακαλοφμε να τα διαβάςετε με προςοχι και να
επικοινωνιςετε για τυχόν ερωτιςεισ και διευκρινιςεισ.
ΤΜΜΕΣΕΥΟΤΕ ΟΡΓΑΝΩ ΕΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ ΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ

Συμμετζχοντες οργανισμοί (25) : Ενωμζνεσ Κοινωνίεσ των Βαλκανίων(U.S.B), Ελλθνικό Μδρυμα
Πολιτιςμοφ, Δρόμοι τθσ Ελιάσ, Κζντρο Προςταςίασ Καταναλωτϊν (ΚΕΠΚΑ), UΝESCO Youth Club
Κεςςαλονίκθσ, Σο ςπίτι τθσ Ευρϊπθσ ςτθ Ρόδο , Διεκνζσ Κζντρο υγγραφζων και
Μεταφράςεων Ρόδου, Αντιγόνθ, ΠΡΑΞΛ , Δθμωφζλεια (Καβάλα), Ακαδθμία
Επιχειρθματικότθτασ, Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο Σοπικισ Ανάπτυξθσ (ΕΛΣΑ), Inter Alia, «Αναπθρία
ιμερα», Κοινωνικι Ανάπτυξθ Νζων Καλαμάτασ (ΚΑΝΕ), UNESCO ερρϊν, Ash in Art, Hellenic
Foundation for Culture, Fotoessa, ΑμΚΕ IAΛ, ‘the spiral holistic education’. You in Europe,
Κοι..ΕΠ. «Άνεμοσ Ανανζωςθσ», Πολφδρομο, Development Company of Kefalonia and Ithaki SA (
DEVCKE). τθν ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν και οι επικεφαλισ του ιδρφματοσ τθσ Βουλγαρίασ.
1 Η ΗΜΕΡΑ 23/09/2016

Τα κέιε ηνπ δηθηύνπ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ηξηεκέξνπ ζπγθεληξώζεθαλ
ζην μελνδνρείν Candia. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα ηνπ εζληθνύ δηθηύνπ, ζέκαηα ηεο
εζληθήο ζπλάληεζεο ησλ επηθεθαιώλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθά δεηήκαηα ηνπ θόξνπκ ηεο
Μάιηαο. Τα ζέκαηα είραλ ήδε ζπλδηακνξθσζεί κε ηελ αξσγή ησλ ζπκκεηερόλησλ βάζεη
ζρεηηθήο εξώηεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Μεηά ηε κηθξή
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εηζαγσγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνο ζπδήηεζε ζεκάησλ, θαηόπηλ ππνβνιήο
πξνηάζεσλ, πξνζηέζεθαλ θαη επηπιένλ ζεκαηηθέο θαη θαηαξηίζηεθε αλαιπηηθά ε αηδέληα
ηεο ζπλάληεζεο. Οη λέεο ζεκαηηθέο πνπ ηέζεθαλ αληαλαθινύζαλ αλάγθεο ησλ
ζπκκεηερόλησλ γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη πεξηιάκβαλαλ
παξεκβάζεηο κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ.
Ελ ζπλερεία πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ. Σην πιαίζην
απηήο, πέξα από ηελ ηππηθή παξνπζίαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
πνπ δνκνύλ ηελ ηαπηόηεηα ησλ επηκέξνπο θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύληαλ,
ζθηαγξαθήζεθαλ ηα θίλεηξα απηώλ, νη αμίεο πνπ λνεκαηνδνηνύλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη
επεμεγνύλ γηαηί είλαη ελεξγνί νη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο. Τνλίζηεθε ην κέγεζνο ηνπ
ειιεληθνύ δηθηύνπ θαη ε δηαζπνξά πνπ εληνπίδεηαη ζε απηό.
Ήδε από ην ζεκείν απηό παξαηεξήζεθε ε ππνεθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ ζηε
ζπλάληεζε ιόγσ δπζθνιηώλ κεηαθίλεζεο από απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δπζθνιίεο ζηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ
κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Πξνηάζεθε λα γίλεη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη εμ απνζηάζεσο,
θαζώο ειιείςεη θνλδπιίσλ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο, ακθίβνιε ζεσξείηαη
ε δηα δώζεο ζπκκεηνρή πνιιώλ ζηηο επόκελεο ζπλαληήζεηο. Γηα όζνπο ινηπόλ δελ
θαζίζηαηαη δπλαηό λα παξεπξεζνύλ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο κέζσ
δηαδηθηύνπ πρ κέζσ skype. Απαξαίηεηε άιισζηε είλαη ε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε
ζπκκεηνρή, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ από ηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ.
2 Η ΜΕΡΑ 24/09/2016
Θ ςυνάντθςθ ζγινε ςτον φορζα «Άνεμοσ Ανανζωςθσ» ο οποίοσ μασ φιλοξζνθςε ςε μια από τισ
δομζσ του για τουσ πρόςφυγεσ.
Οι εργαςίεσ ξεκίνθςαν με αναηιτθςθ του ευκταίου και ςυνάμα εφικτοφ ρόλου που το ίδρυμα
προςδοκά να διαδραματίςει ςτθν κοινωνία των πολιτϊν και το προςφυγικό. Θ ζνταξθ
ςθμαντικοφ αρικμοφ προςφφγων και θ ςυνακόλουκθ ανάγκθ τουσ για ικανοποίθςθ των
βαςικϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων τουσ, αποτζλεςαν το επίκεντρο των ςυηθτιςεων των
παρευριςκομζνων. Παράγοντασ που κα ςυμβάλει ςτθν ζνταξθ αυτϊν ποικιλοτρόπωσ είναι και θ
εργαςία. Για τθν εφρεςθ τθσ οποίασ εργαςίασ και τθν ανάλθψθ κακθκόντων εκ μζρουσ αυτϊν
είναι κεμιτι και λογικι θ ςτόχευςθ ςε μία κοινι προςπάκεια για πρόνοια μζριμνασ από τα
μζλθ του δικτφου, πολλά από τα οποία ιδθ ζχουν επιδείξει αξιόλογο ζργο ςτον τομζα αυτό,
ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο υποβολισ ιδεϊν και προτάςεων.
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Δεδομζνων των ςυνκθκϊν που επικρατοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν
ευρφτερθ ευρωμεςογειακι περιοχι με το προςφυγικό ηιτθμα να βρίςκεται ςτο επίκεντρο των
δραςτθριοτιτων, αναλφκθκε θ ςχζςθ των προαναφερκζντων φορζων και θ εμπλοκι τουσ ςε
αυτό. Σα ανταποδοτικά οφζλθ τθσ κοινωνίασ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κεωρικθκε
πωσ πρζπει να ενιςχυκοφν και να γίνονται άμεςα αντιλθπτά με ςτόχο τθν ομαλι ενςωμάτωςθ
ςτον κοινωνικό ιςτό. Σα παραδείγματα δράςεων των φορζων, που περιλάμβαναν από
προγράμματα ςε δομζσ φιλοξενίεσ (hot spots) μζχρι ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ,
ςυνζβαλαν ουςιαςτικά.
χετικά με κζματα προςφφγων/μεταναςτϊν και διαπολιτιςμικζσ ςχζςεισ, τα μζλθ
ςυνειςζφεραν ςτθν ςυηιτθςθ διαφορετικζσ οπτικζσ και παραςτάςεισ επί του κζματοσ, με
αποτζλεςμα θ τελικι προςλαμβάνουςα εικόνα να καλφπτει ευρφ πεδίο και να ανταποκρίνεται
με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν κατανόθςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί. χολιάςτθκαν
ηθτιματα που αφοροφν τθν ζνταξθ παιδιϊν προςφφγων ςε ςχολεία, ενϊ ζντονα απαςχόλθςε
και θ ενςωμάτωςθ ςε επίπεδο γειτονιά και οι υπάρχουςεσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ αντιδράςεισ.
Παρουςιάςτθκε το Φόρουμ Μεταναςτϊν και οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να
διαπιςτϊςουν άμεςα τθν ςθμερινι κατάςταςθ και τισ δράςεισ αυτϊν.

•Θζματα εσωτερικά του δικτφου

το πλαίςιο του προγραμματιςμζνου απολογιςμοφ ζτουσ αςκικθκε κριτικι για το μθνιαίο
ενθμερωτικό δελτίο (newsletter) το οποίο δε ςθμείωςε επιτυχι πορεία ςτθ χριςθ του για
εςωτερικι ενθμζρωςθ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ακολοφκωσ παρόλο που διαπίςτωςαν ικανοποιθτικι ςυμμετοχι των
επιμζρουσ φορζων και παροχι αρωγισ με ποικίλουσ τρόπουσ και μζςα, εντόπιςαν ότι υπάρχει
αδιριτθ ανάγκθ ςυνεργαςίασ των φορζων και μζςω του δικτφου για να καταςτεί θ ςυμβολι
τουσ αποτελεςματικότερθ.
Οριςμζνα από τα ςχόλια για τθν προθγοφμενθ περίοδο είχαν ςυναιςκθματικό χαρακτιρα και
αφοροφςαν τθν ενότθτα του δικτφου, ενϊ άλλα είχαν περιςςότερο πραγματιςτικό χαρακτιρα
και ςχετίηονταν με τθν αδράνεια που ςθμειϊνεται από μερίδα μελϊν του δικτφου ςτον τομζα
τθσ πλθροφόρθςθσ. Σα μζλθ αναγνϊριςαν τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ περιςςοτζρων κοινϊν
δράςεων παράλλθλα με τισ επιμζρουσ τοπικζσ δράςεισ που απαςχολοφν πολλοφσ από τουσ
φορείσ. υνομολογικθκε επιπλζον ομόφωνα από τουσ παρόντεσ θ ανάγκθ περιςςότερων ιδεϊν
προσ ανάπτυξθ. Σα μζλθ οφείλουν να δεςμευτοφν ςε μία ςυνεργαςία με περιςςότερεσ
απαιτιςεισ ζτςι ϊςτε και τα παραγόμενα αποτελζςματα να είναι αυξθμζνα.
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ε όλα τα επίπεδα κρίκθκε ότι θ ομαδικότθτα των φορζων χριηει ενίςχυςθσ με απϊτερο ςτόχο
τθν εξωςτρζφεια των δράςεων. Θ επικοινωνία άλλωςτε αποτελεί και ζναν από τουσ
πρωταρχικοφσ ςτόχουσ για τθν προϊκθςθ αξιϊν και ιδανικϊν μζςω του πνευματικοφ,
κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ διαλόγου.
χετικά με τθν επίςθμθ εγγραφι των μελϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.alfhellas.gr θ αίτθςθ
ςυμμετοχισ ζχει ιδθ ςυμπλθρωκεί από 48 οργανϊςεισ. Θ διαδικαςία κα ςυνεχιςτεί ϊςτε αν
μπορζςουν και οι υπόλοιποι να εγγραφοφν από το Νοζμβριο. Ωσ προσ τθν ιςτοςελίδα
(website), παρά το εφλογο χρονικό διάςτθμα που παραχωρικθκε για να καταςτεί δυνατι θ
εγγραφι όλων των μελϊν παρατθρικθκε θ αδράνεια από πολλοφσ φορείσ ςτο πεδίο αυτό.
Αποφαςίςτθκε ενεργοποίθςθ ειδικϊν usernames και passwords ξεχωριςτϊν για τον κακζνα
από τουσ φορείσ με ςκοπό να υπάρχει εντονότερθ παρουςία αυτϊν ςτθν ιςτοςελίδα και ό, τι
δθμοςιεφεται να φζρει μία κάποιου είδουσ υπογραφι του γράφοντοσ φορζα, θ οποία κα
ςυνοδεφεται και με τθν αντίςτοιχθ ευκφνθ των όςων γράφονται. Θ αλλθλοχποςτιριξθ βεβαίωσ
δεν κα λείπει κακϊσ οι υπόλοιποι φορείσ καλοφνται να αναπαράγουν τα δθμοςιευμζνα
μοιράηοντασ τα ςτα δικά τουσ μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Επιπλζον, κακϊσ θ ςελίδα
περιλαμβάνει και ιςτολόγιο με ςκοπό να υπάρχει ζνασ ανοιχτόσ χϊροσ προβολισ των
οργανϊςεων, το οποίο όμωσ δεν ζχει αξιοποιθκεί ακόμα, αποφαςίςτθκε θ ενεργι ςυμμετοχι
των φορζων και ςτο χϊρο αυτό. Ζπειτα από εκπεφραςμζνεσ επιφυλάξεισ ςθμαντικισ μερίδασ
ςυμμετεχόντων για τθν χρονοβόρα διαδικαςία που το εγχείρθμα αυτό απαιτεί, τα παρόντα
μζλθ ςυναίνεςαν ςτθ δθμοςίευςθ ενόσ άρκρου ανά φορζα μζςα ςτον Οκτϊβριο. Κα
αποςταλκεί ςτουσ υπευκφνουσ των φορζων που ζχουν εγγραφεί ςτθν ιςτοςελίδα οι κωδικοί
πρόςβαςθσ ςτο ιςτολόγιο τισ πρϊτεσ θμζρεσ του Οκτϊβρθ, ϊςτε να προβοφν ςε ανάρτθςθ των
άρκρων τουσ.
Σο κζμα τθσ απεικόνιςθσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ εικόνασ ΜΚΟ γενικευμζνα και ςυνολικά από τα
ΜΜΕ, είχε ακροκιγϊσ ςυηθτθκεί και κατά τθν πρϊτθ μζρα, ενϊ επανιλκε και τθ δεφτερθ μζρα
ςτο προςκινιο των εργαςιϊν τθσ ςυνάντθςθσ των μελϊν του δικτφου. Τπογραμμίςτθκε θ κακι
εικόνα που προβάλλεται ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ από τα ΜΜΕ ςε ςχζςθ με το ρόλο των ΜΚΟ
ςτο προςφυγικό και αναηθτικθκαν τρόποι αναςκευισ τθσ υπάρχουςασ εικόνασ και
αναδιαμόρφωςθσ ενόσ διαφορετικοφ κοινωνικοφ αποτυπϊματοσ. Θ διαφάνεια ςε ςχζςθ με τα
ζςοδα και τισ δαπάνεσ κρίκθκε ωσ απόλυτα ςθμαντικι για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου.
Παρουςιάςτθκε το πρόγραμμα για μεταφραςτζσ ςτθ λοβενία ςτο οποίο υπιρχε ελλθνικι
ςυμμετοχι.
Ζγινε αναλυτικι παρουςίαςθ των δράςεων του ιδρφματοσ ςτθν Ακινα και τθν Ελλάδα.
Επιπροςκζτωσ υπιρξε εκτενισ ανάλυςθ ηθτθμάτων κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ αλλά και
εντοπιςμόσ προβλθμάτων, ευκαιριϊν και δυνατοτιτων εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ. Σα μζλθ
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του δικτφου προωκοφν ενεργά τθ κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, επομζνωσ δόκθκε θ ευκαιρία
για ανταλλαγι ιδεϊν και καλϊν πρακτικϊν που ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί με επιτυχία. Παράλλθλα
λόγω τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ και εναςχόλθςθσ τουσ αςκικθκε κριτικι και ακολοφκθςε
εποικοδομθτικόσ διάλογοσ με ςτόχο τθν εξζλιξθ ιδεϊν και προτάςεων για τθν
επιχειρθματικότθτα. Θ επιχειρθματικότθτα κρίνεται ςκόπιμο να ςυνδυαςτεί τόςο με τθ
λεγόμενθ «πράςινθ ανάπτυξθ» όςο και να ανταποκρίνεται ςε κοινωνικζσ ανάγκεσ.
υηθτικθκε θ ιδζα για κάποιο διαγωνιςμό με βράβευςθ ςε άτομο ι οργάνωςθ για κάτι
ςθμαντικό. Θ βράβευςθ μπορεί να δρομολογθκεί ςτθν ςυνάντθςθ του εκνικοφ δικτφου τον
επόμενο χρόνο. Παραδείγματοσ χάριν μπορεί να διοργανωκεί ζνασ φωτογραφικόσ διαγωνιςμόσ
με κεματικι το διαπολιτιςμικό διάλογο. Εν πάςθ περιπτϊςει κρίκθκε καίριο να ζχουν
κακοριςτεί εκ των προτζρων τα κριτιρια και να ζχει δομθκεί μία διαφανισ διαδικαςία
επιλογισ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το αδιάβλθτο του όποιου διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα
ςχετίηεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 10 ςτόχουσ/προτεραιότθτεσ του δικτφου, όπωσ
αυτοί διαμορφϊκθκαν ςτο MED FORUM 2016, ενϊ κα αποτελζςει και ερζκιςμα για εντονότερθ
δραςτθριοποίθςθ
και
προβολι
ςτα
κοινωνικά
δίκτυα.
(http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/valletta_agen
da_0.pdf)
Αναφορικά με τισ δράςεισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ National Intercultural Actions (NIA)
υπιρξε ζντονοσ προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν ζωσ τϊρα λειτουργία του, κακότι
προωκοφνταν ζνασ υπζρμετροσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των φορζων. Αντιπροτάκθκε θ κατάκεςθ
μίασ κοινισ πρόταςθσ και από τισ τρείσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ.
Σζλοσ ςτο πλαίςιο απολογιςμοφ τθσ λειτουργίασ των focal points, εγζρκθκαν προβλθματιςμοί
για το κατά πόςο τα focal points ανταποκρίκθκαν ςτισ προςδοκίεσ και ηθτικθκε ςυμβολι των
παρόντων ϊςτε να διερευνθκεί αν είναι δόκιμο να ςυνεχίςουν τθ λειτουργία τουσ. Θ μθ
επιβεβαίωςθ ςυνζχειασ τθσ ςυνεργαςίασ εντόσ του εφλογου περικωρίου των 15 θμερϊν,
ιςοδυναμεί με άρνθςθ αποδοχισ των υποχρεϊςεων των φορζων.

•Φόρουμ Μάλτας

υηθτικθκε πωσ κα αναλυκεί το κοινωνικό αποτφπωμα των ΜΚΟ μελϊν του δικτφου μζςω μίασ
ςτρατθγικισ παρουςίαςθσ τθσ Ελλάδασ . Παράλλθλα με τθν παροφςα ςυνάντθςθ του εκνικοφ
δικτφου, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ των ςυμμετεχόντων ςτο φόρουμ τθσ Μάλτασ, ενϊ
ςυμμετείχε εξ αποςτάςεωσ εκπρόςωποσ του ιδρφματοσ ςτθν Αλεξάνδρεια όπωσ και οι
επικεφαλισ του ιδρφματοσ τθσ Βουλγαρίασ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν ςυνάντθςθ του
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ελλθνικοφ παραρτιματοσ του ιδρφματοσ. Αποφαςίςτθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυντάξουν
ζγγραφθ αναφορά μετά το πζρασ του φόρουμ για εςωτερικι ενθμζρωςθ των υπόλοιπων
μελϊν. Ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να προτείνουν ιδζεσ για τθν προβολι τθσ χϊρασ ςτο
φόρουμ. Ενδεικτικά προτάκθκε να υπάρχει περίπτερο εκκζςεωσ ςτο χϊρο, να δθμιουργθκεί
κολάη με ευχετιριεσ κάρτεσ παιδιϊν προσ άλλα παιδιά από ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, αφίςα
με τισ οργανϊςεισ και τα αντικείμενα αυτϊν ι ιδζεσ τουσ με κζματα που κζλουν να
αςχολθκοφν, καταγραφι δικτφων πόλεων ςχετικζσ με τισ 10 ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του
δικτφου. Οι προτάςεισ αυτζσ κα μελετθκοφν και κα υλοποιθκοφν ανάλογα, μετά τθν
ανατροφοδότθςθ πλθροφοριϊν των εκεί διοργανωτϊν. Σζλοσ διαμοιράςτθκαν ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςχετικά με τθ ςυλλογι των εκνικϊν ςτοιχείων επί
των 8
απαιτοφμενων κεματικϊν. υγκεκριμζνα ςτον τομζα «δθμιουργικισ
επιχειρθματικότθτασ» ςυντονιςτισ ορίςτθκε ο Νίκοσ Χρυςόγελοσ, ςτον τομζα «γυναίκα» θ
Γεωργία Γρίβα, αναφορικά με τον τομζα «νεολαία» ο Μπάμπθσ Παπαιωάννου, ςτα «Media» θ
Άννα Αλευρά, καλλιτζχνεσ θ Μαρία Αγγελι, Φιλάρετοσ Βοφρκοσ ςτο «διαπολιτιςμικό διάλογο»,
ςχετικά με τθ κεματικι «Intercultural cities» και
•Οι σχζσεις με άλλα δίκτυα και συνεργασίες

Σο εγχειρίδιο για χριςθ των εργαλείων των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (manual for social
tools) διατίκεται ςτουσ φορείσ προσ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ τουσ με ςτόχο τθν
προϊκθςθ
μιασ
αγαςτισ
ςυνεργαςίασ.
(https://drive.google.com/file/d/0B2Ql1BwGPxkZTHljWjY3cG9tTU0/view). Επιπλζον όπωσ ιδθ
είχε αναλυκεί, θ ςυνεργαςία των φορζων κα ενιςχυκεί με τθν χριςθ του ιςτολογίου.
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Πραγματοποιικθκε θμερίδα κατάρτιςθσ για τθ διαχείριςθ προγραμμάτων και αναηθτικθκαν
εναλλακτικοί τρόποι χρθματοδότθςθσ. Με προτάςεισ που αφοροφςαν ςυνεργαςία με
προγράμματα Erasmus+, Europe for citizens, Creative, Justice, European Youth Foundation
(CoE), αλλά και ιδρφματα, όπωσ τα ιδρφματα Μποδοςάκθ, Νιάρχου, Soros, Sasakahua. Οι
φορείσ αντάλλαξαν καλζσ πρακτικζσ που ιδθ χρθςιμοποιοφν επιτυχϊσ και επιβεβαίωςαν τισ
ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ που ανζλαβαν. Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι αποτελοφςε ζνα ειδικό
ενδιαφζρον εδϊ και καιρό και είχε ηθτθκεί και τθν περίοδο αιτιςεων ςτθ ςυνάντθςθ του
δικτφου. Από τισ αξιολογιςεισ φάνθκε το ενδιαφζρον για περιςςότερθ ενθμζρωςθ και
πρακτικζσ ςυγγραφισ των προγραμμάτων, κάτι το οποίο κα γίνει ςτο άμεςο μζλλον.

Ζγινε μια τελικι αναφορά ςτα πρακτικά τθσ ςυνάντθςθ και μια τελευταία ανακεφαλαίωςθ των
όςων ςυηθτικθκαν και ζλθξε θ ςυνάντθςθ με αναμνθςτικζσ φωτογραφίεσ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είμαςτε ςτθν διάκεςθ ςασ για οτιδιποτε κελιςετε, κα χαροφμε να μασ ενοχλιςετε!

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
τθλ. 2310 215629 (Άρθσ Παράςχου)
κιν 6974378332 (Άρθσ Παράςχου)
κιν 6936534112 (τζφανοσ Βαλλιανάτοσ)

e-mail: aris.usb@gmail.com και info@usbngo.gr

