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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
H «Ενδυνάμωςθ Νζων με Λιγότερεσ Ευκαιρίεσ Για να Επιφζρουν τθν Αλλαγι ςτθν Κοινότθτά
τουσ» -You.Change.Com- αποτελεί μια διετι πρωτοβουλία (2016-18) χρθματοδοτοφμενθ από το
Πρόγραμμα Erasmus+ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η ιδζα του προγράμματοσ βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι ο κόςμοσ γίνεται ςταδιακά μάρτυρασ τθσ
ςτζρθςθσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων των νζων. Αυτό οφείλεται εν μζρει ςε μια παγκόςμια
αναταραχι που ςχετίηεται με το οικονομικό ςφςτθμα, θ οποία κζτει τουσ νζουσ ςε μειονεκτικι
κοινωνικοοικονομικι κζςθ με αυξθμζνθ ανεργία. Οφείλεται επίςθσ και ςτθ δυςπιςτία προσ τουσ
πολιτικοφσ, ςε μια πτϊςθ των αξιϊν αλλά και των κοινωνικϊν ςκοπϊν, κακϊσ επίςθσ και ςτθ
δυςπιςτία ότι μπορεί να επζλκει κοινωνικι αλλαγι από κάτω προσ τα πάνω.
Ωςτόςο, θ ςυμμετοχι μπορεί να ενιςχυκεί μζςω τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτο ςχεδιαςμό, τθν
εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ εργαλείων, πολιτικϊν και προγραμμάτων,
κακϊσ και με τθ κζςπιςθ τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτα κοινά ωσ τθ βαςικι αρχι των
πρωτοβουλιϊν. Επομζνωσ, υπάρχει ανάγκθ για ζνα πλαίςιο που κα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ
εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ νζουσ, ςτθ μεταβίβαςθ δεξιοτιτων και ςτο να τουσ δϊςει ευκφνθ
και «κυριότθτα» ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτθν αςτικι και πολιτιςτικι ηωι, με κετικό αντίκτυπο
ςτο κοινωνικό οικοςφςτθμα. Μζςω τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ, οι νζοι ζχουν τθ δυνατότθτα να
ςυνειςφζρουν δια βίου ςτθν τοπικι ευθμερία και ςε μια ακμάηουςα κοινωνικι οικονομία.
Σε αυτό το πλαίςιο είναι που εφαρμόηεται το You.Change.Com διακρατικά ςε 3 χϊρεσ με τθν
ακόλουκθ δομι ςυνεταιριςμοφ των ΜΚΟ και των τοπικϊν αρχϊν αντιςτοίχωσ ςτθν Ιςπανία (ITC,
FASL), τθν Ελλάδα (KMOP, ADDMA), και τθν Κφπρο (CARDET, AA).
Ζτςι, το πρόγραμμα προωκεί τθν ενδυνάμωςθ, τθ ςυμμετοχι και τθν ενεργό πολιτότθτα από τουσ
νζουσ, ιδιαίτερα μζςω τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ τουσ ςε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμζνα,
επιλζξαμε 15 νζουσ από κάκε χϊρα (Ιςπανία, Κφπρο, Ελλάδα) τουσ οποίουσ αποκαλοφμε
«αγγζλουσ τθσ κοινότθτασ», και τουσ προςφζραμε 40 ϊρεσ κατάρτιςθσ πρόςωπο με πρόςωπο.
Η πρόςωπο με πρόςωπο κατάρτιςθ οργανϊκθκε ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου αναλυτικοφ
προγράμματοσ και δραςτθριοτιτων Ανάπτυξθσ ικανοτιτων, βάςει των μακθςιακϊν αναγκϊν
που εντοπίςτθκαν ςτθν ομάδα-ςτόχο ςτισ επιλεγμζνεσ χϊρεσ, και περιλαμβάνει 3 κφριουσ τομείσ:
1. Μαλακζσ δεξιότθτεσ,
2. Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και δεξιότθτεσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, και
3. Δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ κοινοτικϊν
προγραμμάτων.
Ζπειτα, επιλζξαμε και αναπτφξαμε ζνα πρόγραμμα κοινοτικισ δράςθσ ςτθν Ελλάδα, τθν
Ιςπανία και τθν Κφπρο, το οποίο επιλζχκθκε ανάμεςα ςε αυτά που προτάκθκαν κατά τθ διάρκεια
τθσ φάςθσ πρόςλθψθσ. Οι δραςτθριότθτεσ λαμβάνουν χϊρα ςε ζναν εγκαταλειμμζνο χϊρο που
υπζδειξαν οι εμπλεκόμενοι ΜΚΟ και οι εταίροι τοπικϊν αρχϊν.
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Στον οδθγό αυτό, παρουςιάηουμε τθν επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ ανά χϊρα, προςφζροντασ
αρκετζσ πλθροφορίεσ ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να μπορεί να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει
προγράμματα κοινοτικισ ανάπτυξθσ και παρζμβαςθσ με τθν υποςτιριξθ των δυνατοτιτων των
νζων εν δυνάμει φορζων αλλαγισ και μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των τοπικϊν αχρθςιμοποίθτων
χϊρων.

2. ΤΝΘΕΗ ΣΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ
Η Ανάπτυξθ Ικανοτιτων βαςίςτθκε ςτθν επζκταςθ των δυνατϊν ςθμείων των εκπαιδευομζνων
παρά ςτθν εςτίαςθ ςε αυτζσ που δεν ζχουν. Η UNESCO ορίηει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ωσ «τθ
διαδικαςία παροχισ βοικειασ ςε ζνα άτομο ι μια ομάδα για τθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν,
γνϊςεων και εμπειριϊν που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθ δθμιουργία τθσ
αλλαγισ». Οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν τθν ευκαιρία να μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλον, και
ταυτόχρονα να βελτιϊνουν ο ζνασ τισ ικανότθτεσ του άλλου.
Το You.Change.Com περιλάμβανε τθν ανάπτυξθ μιασ κοινοτικισ δράςθσ από νζουσ
ςυμμετζχοντεσ (ςτο εξισ Άγγελοι τθσ Κοινότθτασ) από τθν αρχι μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ. Οι
νζοι ςυμμετζχοντεσ, ι Άγγελοι τθσ Κοινότθτασ, υποςτθρίχκθκαν πλιρωσ από τθν ζναρξθ του
προγράμματοσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα ανάπτυξθσ
ικανοτιτων και τα ςχζδια κοινοτικισ δράςθσ, μζςω τθσ διαςφάλιςθσ ενόσ ανοικτοφ και αςφαλοφσ
χϊρου για διάλογο, υποβολι ερωτθμάτων και αναηιτθςθ υποςτιριξθσ. Οι εταίροι παρείχαν
ςυνεχι κακοδιγθςθ και οδθγίεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για να διατθριςουν το κίνθτρο και να
επιλφςουν τυχόν ηθτιματα που κα προζκυπταν.
Το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ κατάρτιςθσ ιταν προςαρμοςμζνο ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ
ανάγκεσ και τισ ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ που αντιμετϊπιηε αυτι θ ομάδα-ςτόχοσ. Αυτι θ
ευαίςκθτθ προςζγγιςθ επζτρεψε τθν επιτυχι δζςμευςθ των νζων ςυμμετεχόντων, παρακινϊντασ
τουσ επίςθσ με τθν προοπτικι μιασ απτισ και αναγνωρίςιμθσ ςυνειςφοράσ ςτθν κοινότθτα, αλλά
και με μελλοντικζσ προοπτικζσ εφαρμογισ των γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ζνα επαγγελματικό
πλαίςιο.
Οι δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ Ικανοτιτων οργανϊκθκαν ςε 9 φάςεισ, όπωσ επεξθγείται
παρακάτω.
Φάςθ 1: Ζρευνεσ ςτθν ομάδα-ςτόχο
Ωσ αρχικι φάςθ, οι ενότθτεσ που αναπτφχκθκαν βαςίςτθκαν ςε μια ζρευνα που διενεργικθκε ςε
νζουσ με ςκοπό τθν απόκτθςθ τεκμθριωμζνθσ γνϊςθσ ςχετικά με τισ προτιμιςεισ τουσ όςον
αφορά ςτθν επιλογι κζματοσ για τθν κατάρτιςθ του Κοινοτικοφ προγράμματοσ.
Αρχικά, διαςφαλίςαμε ότι οι νζοι αντιλαμβάνονταν τθ διαφορά μεταξφ των ακόλουκων όρων:
Δθμιουργοί αλλαγισ: Με αυτό εννοοφμε τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτθ δθμόςια
ηωι και τθν αφξθςθ τθσ δθμοκρατικισ εμπλοκισ τουσ ςε τοπικά ιδρφματα, ιδιαίτερα ςτουσ
διμουσ και τισ τοπικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ανικουν.
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Κοινοτικά προγράμματα: Ο όροσ κοινοτικό πρόγραμμα εφαρμόηεται για κάκε πρόγραμμα που
βαςίηεται ςε μια κοινότθτα. Αυτό καλφπτει μια μεγάλθ ποικιλία τομζων ςε μια κοινότθτα ι ςε μια
ομάδα φορζων δικτφωςθσ. Τα προγράμματα μποροφν να καλφψουν ςχεδόν τα πάντα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ηθτθμάτων που απαςχολοφν περιςςότερο μια κοινότθτα, όπωσ θ
ευθμερία.
Πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο: Με αυτό εννοοφμε τθν ενκάρρυνςθ των νζων να αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με τοπικζσ πολιτικζσ και προγράμματα, όπωσ για παράδειγμα, τθν
εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ για πιο αποτελεςματικι αξιοποίθςθ εγκαταλειμμζνων χϊρων για
ζναν κοινοτικό ςκοπό.

Φάςθ 2: Συλλογι δεδομζνων και προςδιοριςμόσ Ενοτιτων
Στθ ςυνζχεια, οι ερευνθτζσ ςυγκζντρωςαν δεδομζνα και εντόπιςαν 4 βαςικά κζματα τα οποία
επζλεξαν οι ςυμμετζχοντεσ ωσ κατάλλθλα για ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ που αφορά ςτισ
Κοινοτικζσ παρεμβάςεισ. Αυτά ιταν τα εξισ:
Ενότθτα 1: Μαλακζσ δεξιότθτεσ
Ενότθτα 2: Επαγγελματικζσ και Επιχειρθματικζσ Δεξιότθτεσ
Ενότθτα 3: Δεξιότθτεσ Κοινοτικϊν Προγραμμάτων
Ενότθτα 4: Οριηόντιεσ Δεξιότθτεσ για Κοινοτικζσ Δράςεισ
Ωσ κοινοπραξία, αυτζσ οι ενότθτεσ ςυηθτικθκαν και ςυμφωνικθκαν από όλουσ τουσ εταίρουσ.

Φάςθ 3: Ανάπτυξθ αναλυτικοφ προγράμματοσ
Η ανάπτυξθ των ενοτιτων ςυντονίςτθκε από ζναν επικεφαλισ εταίρο ο οποίοσ ιταν υπεφκυνοσ
για τθ ςυνολικι δομι και τθν επιλογι περιεχομζνου από τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ. Σε κάκε
εταίρο δόκθκε μια ενότθτα για ανάπτυξθ βάςει τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ του. Στθ ςυνζχεια, οι
εταίροι ζκαναν τριγωνοποίθςθ του περιεχομζνου, ανταλλάηοντασ μεταξφ τουσ τα πρϊτα ςχζδια.
Ζπειτα, με βάςθ τθν ανατροφοδότθςθ και τισ τροποποιιςεισ, οι εταίροι ιταν ςε κζςθ να
ολοκλθρϊςουν το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ.
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Φάςθ 4: Ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ
Προκειμζνου να καταλάβουμε το επίπεδο βελτίωςθσ ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, είναι
ςθμαντικό να ςυμπεριλθφκοφν ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ πριν και μετά τθν κατάρτιςθ. Τα
ερωτθματολόγια αναπτφχκθκαν με βάςθ τα περιεχόμενα τθσ ενότθτασ και τουσ μακθςιακοφσ
ςτόχουσ. Κάκε ςυμμετζχων πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο πριν από τθν ζναρξθ και
μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ενότθτασ.
Φάςθ 5: Μεταφράςεισ
Προκειμζνου να προςαρμοςτεί το περιεχόμενο ςτισ ανάγκεσ κάκε εκνικοφ πλαιςίου, είναι
ςθμαντικό να μεταφραςτεί το αναλυτικό πρόγραμμα ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ των εμπλεκόμενων
χωρϊν.
Φάςθ 6: Πρόςλθψθ Αγγζλων τθσ Κοινότθτασ
Μετά από διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ YouChange, προτείνονται οι
ακόλουκεσ μζκοδοι πρόςλθψθσ. Οι εταίροι επζλεξαν από αυτζσ τθ μζκοδο ι ςυνδυαςμό
μεκόδων που ταιριάηει καλφτερα ςτθ χϊρα εφαρμογισ τουσ. Είναι ςθμαντικό οι μζκοδοι
πρόςλθψθσ να υιοκετοφνται με τρόπο ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του πλαιςίου ςτο
οποίο κα προςλθφκεί θ ομάδα-ςτόχοσ.
1. Πρϊιμεσ Ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ: Οι εταίροι ςυμμετείχαν ςε πρϊιμεσ ενθμερωτικζσ
εκςτρατείεσ για να ξεκινιςουν να ευαιςκθτοποιοφν τουσ νζουσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ
YouChange. Αυτό ζγινε με τθ μορφι διαδικτυακϊν ανακοινϊςεων, φυλλαδίων, αφιςϊν
ι/και ςφντομων ανακοινϊςεων ςε οργανωμζνεσ ομάδεσ νζων.
2. τενι ςυνεργαςία με ομάδεσ που κακοδθγοφνται από νζουσ: κατά τθ διαδικαςία
πρόςλθψθσ, οι εταίροι βρίςκονταν ςε ςτενι επαφι με ομάδεσ που κακοδθγοφνται από
νζουσ. Αυτό ζγινε για τον εντοπιςμό υποψιφιων ςυμμετεχόντων και για τθν προςζλκυςι
τουσ για ενεργό ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα.
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3. Ανακοίνωςθ παραλαβισ Πιςτοποιθτικοφ: κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ, οι εταίροι
τόνιςαν το γεγονόσ ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να λάβουν Πιςτοποιθτικό
Παρακολοφκθςθσ. Δεδομζνου ότι αυτι θ ςειρά μακθμάτων διαρκεί 40 ϊρεσ, πρζπει να
δοκεί ζνα Πιςτοποιθτικό το οποίο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςτο βιογραφικό
ςθμείωμα των ςυμμετεχόντων όςο και για τθν επίδειξθ ανάπτυξθσ γνϊςεων και
δεξιοτιτων.
4. Παρακινθτικι προςζγγιςθ: Προκειμζνου να προςελκφςουμε νζουσ ςτθ ςειρά
μακθμάτων YouChange, πρζπει να τουσ παρζχουμε ιςχυρά κίνθτρα. Στο πλαίςιο αυτό, οι
Εταίροι τουσ ενθμζρωςαν ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ςειράσ μακθμάτων κα
ζχουν αυξιςει τισ προοπτικζσ τουσ για απτι και αναγνωρίςιμθ ςυνειςφορά ςτθν
κοινότθτα, κακϊσ επίςθσ και τισ επιχειρθματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ τουσ ςε ζνα
επαγγελματικό πλαίςιο. Ζνα παράδειγμα παρακίνθςθσ νζων είναι να τουσ προςφερκεί
ζνασ τίτλοσ εγκεκριμζνοσ από τθν τοπικι αρχι (π.χ. «Διμαρχοσ Νεότθτασ ςτθν Κοινότθτα
του [ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ]»).

Φάςθ 7: Εκπαίδευςθ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ, οι ςυνεδρίεσ διεξιχκθςαν με τον τρόπο που θ κάκε χϊρα
εταίροσ κεωρεί καλφτερο για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ομάδων-ςτόχων τθσ. Συνιςτάται
θ ακόλουκθ δομι, θ οποία όμωσ μπορεί να προςαρμοςτεί για τθν ευκολία των ςυμμετεχόντων.
Η ςειρά μακθμάτων YouChange διαρκεί 40 ϊρεσ. Η κατάρτιςθ χωρίηεται ωσ εξισ:
 10 ςυνεδρίεσ των 4 ωρϊν θ κακεμιά
 20 ςυνεδρίεσ των 2 ωρϊν θ κακεμιά
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Φάςθ 8: Τελικι Τελετι: Επιλογι του Νικθτι
Η τελικι τελετι πραγματοποιικθκε μετά τθν κατάρτιςθ και
περιλάμβανε τθν παρουςίαςθ των τριϊν φιναλίςτ προτάςεων
Κοινοτικισ παρζμβαςθσ. Μια κριτικι επιτροπι αξιολόγθςε κάκε
πρόταςθ βάςει κριτθρίων αξιολόγθςθσ (βακμολογία 1-10) ωσ
εξισ:

1.

Περιγραφι, ανάπτυξθ και παρουςίαςθ τθσ ιδζασ και των αποτελεςμάτων τθσ (10%)

2.

Ανάλυςθ του μοντζλου (10%)

3.

Δθμιουργικότθτα και καινοτομία (10%)

4.

Επιχειρθματικότθτα τθσ ομάδασ (10%)

5.

Προςαρμογι του ζργου ςτον επιλεγμζνο χϊρο (ανακφκλωςθ χϊρου) (10%)

6.

Ευκαιρίεσ για μελλοντικι ανάπτυξθ, κοινωνικι επίδραςθ και βιωςιμότθτα (10%)

7.

Εφαρμογι τθσ ενότθτασ 1 «Μαλακζσ Δεξιότθτεσ» ςτο ζργο (10%)

8.

Εφαρμογι τθσ ενότθτασ 2 «Επαγγελματικζσ και Επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ» ςτο ζργο (10%)

9.

Εφαρμογι τθσ ενότθτασ 3 «Δεξιότθτεσ κοινοτικοφ προγράμματοσ» ςτο ζργο

10. Εφαρμογι τθσ ενότθτασ 4 «Οριηόντιεσ Δεξιότθτεσ για Κοινοτικζσ Δράςεισ» ςτο ζργο

Φάςθ 9: Προετοιμαςία και Υλοποίθςθ τθσ Κοινοτικισ Δράςθσ
Οι Τοπικζσ Αρχζσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν ςτενά με τον
Τελικό Νικθτι για τθν προετοιμαςία τθσ Κοινοτικισ
Δράςθσ. Οι τελικζσ δράςεισ εφαρμόςτθκαν με τθν πλιρθ
υποςτιριξθ τθσ τοπικισ αρχισ (δθλαδι του διμου) και
με τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ
Ζνα ςυγκεκριμζνο ζγγραφο ςχεδιάςτθκε για να παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτουσ εταίρουσ
αναφορικά με τθ Μεκοδολογία του Σχεδίου Κοινοτικισ Δράςθσ θ οποία επικεντρϊνεται ςτισ
ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ:
1. Να εντοπιςτεί και να επιλεγεί 1 εγκαταλειμμζνοσ χϊροσ και το/α πρόςωπο/α
επικοινωνίασ που πρζπει να επιλζξει θ κάκε χϊρα εταίροσ για το πρόγραμμα
2. Να προτακεί μια διαδικαςία επιλογισ προτάςεων με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
Και τα δφο βιματα κεωροφνται εξαιρετικισ ςθμαςίασ, δεδομζνου ότι κακορίηουν τθ ςυνολικι
επιτυχία του προγράμματοσ.
Η απαιτοφμενθ διαδικαςία για τθν επιλογι του χϊρου και
του προςϊπου ιταν:
1. Όπωσ ςυμφωνικθκε από τουσ εταίρουσ, ο χϊροσ και το
πρόςωπο επικοινωνίασ ζπρεπε να επιλεγοφν πριν ι
μετά τθν πρόςλθψθ και τθν κατάρτιςθ των αγγζλων.
2. Αφοφ οι άγγελοι ζλαβαν τθν κατάρτιςθ, κάκε χϊρα
αποφάςιςε τθ νικιτρια πρόταςθ: τρεισ (3) ιδζεσ
επιλζχκθκαν ςφμφωνα με τα κριτιρια που κακορίηονται
ςτο τμιμα 4.

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΜΜΕΝΟΤ
ΧΩΡΟΤ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΠΟΤ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΝΙΚΗΣΡΙΑ
ΠΡΟΣΑΗ
(ΧΕΔΙΟΤ)

3. Τζλοσ, οι εταίροι πραγματοποίθςαν μια διαδικτυακι
ςυνάντθςθ ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2017, για να
ςχολιάςουν τθν τελικι επιλογι των νικθτριϊν
προτάςεων, και να αποφαςίςουν ποια προγράμματα
κα υλοποιοφνταν για τθν καλφτερθ ομοιογζνειά τουσ ςτισ εμπλεκόμενεσ χϊρεσ.

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ
ΤΝΑΝΣΗΗ
ΕΣΑΙΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ

Μετά τθν επιλογι, εκδόκθκε μια ςφντομθ ζκκεςθ επεξθγϊντασ τθ διαδικαςία. Η ζκκεςθ
περιλάμβανε τον κατάλογο των ΜΚΟ και των τοπικϊν αρχϊν με τισ οποίεσ υπιρξε επικοινωνία,
τον αρικμό των ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν, τθ διαδικαςία που ακολουκικθκε και
τθν τελικι απόφαςθ, προςδιορίηοντασ τα χαρακτθριςτικά του χϊρου που κα χρθςιμοποιθκεί και
τουσ λόγουσ επιλογισ του, κακϊσ και τθν τελικι απόφαςθ ςχετικά με το πρόςωπο ι τα πρόςωπα
που κα ςυνεργαςτοφν με το Πρόγραμμα και τουσ λόγουσ επιλογισ των προςϊπων αυτϊν.
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Κατά τθν επιλογι των κριτθρίων, εξετάςαμε τθν ποιότθτα, τθν επίδραςθ, τθ ςυνζχεια, τθν
προβολι και τθν πρωτοτυπία του προγράμματοσ. Ο κατάλογοσ κριτθρίων που πρζπει να λθφκοφν
υπόψθ:

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
1.

Πεξηγξαθή, αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε ηεο
ηδέαο θαη ηωλ ηειηθώλ απνηειεζκάηωλ ηεο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ΓΔΙΚΣΔ
Σαθήλεηα ζην γξάςηκν, ηε δνκή, ηνπο ζηόρνπο, θιπ..
Λνγηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο, παξάδνζεο θαη αλάθηεζεο
ηεο παξαγόκελεο αμίαο.
• Δπίπεδν αλάπηπμεο θαη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πινπνηεζηκόηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
• Χξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
• Βαζκόο θαηλνηνκίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ
πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.
• Βαζκόο πξσηνηππίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.
• Σαθείο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηεο νκάδαο κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή
επηηπρία.
• Καηαλόεζε ηεο θαηάζηαζεο ή/θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
• Δπίπεδν ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Καηά πόζν ην πξόγξακκα πιεξνί ηηο ηερληθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ
ρώξνπ πνπ παξέρεηαη από ηελ αξκόδηα δηνίθεζε.
• Ιθαλόηεηα δεκηνπξγίαο απαζρόιεζεο, πνηόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο.
• Πξνώζεζε ίζσλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.
• Πεξηγξαθή ηεο νκάδαο-ζηόρνπ πνπ επσθειείηαη από ην έξγν.
• Κνηλσληθόο θαη πεξηβαιινληηθόο αληίθηππνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Ιθαλόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δεκηνπξγήζεη ζπζηεκηθή αιιαγή ζηελ
θνηλσλία.
Πόζν θαιά ελζσκαηώλεη ε πξόηαζε ηα πεξηερόκελα ηεο ελόηεηαο ζην ππό
εμέηαζε ζρέδην:
• Δλζπλαίζζεζε, επηθνηλσλία, ιήςε απνθάζεσλ, ζπλεξγαζία θαη
νκαδηθόηεηα, ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε.
Πόζν θαιά ελζσκαηώλεη ε πξόηαζε ηα πεξηερόκελα ηεο ελόηεηαο ζην ππό
εμέηαζε ζρέδην:
• Ηγεηηθή ηθαλόηεηα,
• δεκηνπξγηθόηεηα,
• εζηθό ππόβαζξν,
• αληνρή,
• απηνδηαρείξηζε
• θαη απηνγλσζία
Πόζν θαιά ελζσκαηώλεη ε πξόηαζε ηα πεξηερόκελα ηεο ελόηεηαο ζην ππό
εμέηαζε ζρέδην:
• Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη Σπλεξγαζία κε ηνπο δηθαηνύρνπο
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο θνηλσληθήο επζύλεο,
• Σπγθέληξσζε ρξεκάησλ,
• Πξόζιεςε θαη θαηάξηηζε έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ θαη Γεληθά
θαζήθνληα δηαρείξηζεο,
• Γεμηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θνηλνηηθήο δξάζεο
• θαη πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
Πόζν θαιά ελζσκαηώλεη ε πξόηαζε ηα πεξηερόκελα ηεο ελόηεηαο ζην ππό
εμέηαζε ζρέδην:
 Πξνζηαζία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
 Πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα.
 Ιζόηεηα ησλ θύισλ
•

2.

Αλάιπζε ηνπ κνληέινπ

3.

Γεκηνπξγηθόηεηα θαη θαηλνηνκία

4.

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο

5.

Πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζηνλ επηιεγκέλν
ρώξν (αλαθύθιωζε ρώξνπ)

6.

Δπθαηξίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε,
θνηλωληθή επίδξαζε θαη βηωζηκόηεηα

7.

Δθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 1 «Μαιαθέο
Γεμηόηεηεο» ζην πξόγξακκα

8.

Δθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 2 «Δπαγγεικαηηθέο
θαη Δπηρεηξεκαηηθέο δεμηόηεηεο» ζην
πξόγξακκα

9.

Δθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 3 «Γεμηόηεηεο
θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο» ζην πξόγξακκα

10. Δθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 4 «Οξηδόληηεο
Γεμηόηεηεο γηα Κνηλνηηθέο Γξάζεηο» ζην
πξόγξακκα
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μια επιτροπι διορίςτθκε για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επιλογισ. Η επιτροπι αυτι ζπρεπε να
αποτελείται από τουλάχιςτον τρεισ (3) εμπειρογνϊμονεσ (κοινωνικοφσ λειτουργοφσ,
εκπαιδευτικοφσ, τεχνικοφσ, προςωπικό ΜΚΟ, τοπικζσ αρχζσ ...).
Πριν και μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, κατά τουσ μινεσ Μάρτιο-Απρίλιο 2018, οι
εταίροι πραγματοποίθςαν τθν αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ
ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ (excel) που παραςχζκθκε.
Αποτελείται από δφο (2) εργαλεία:
•

•

Κανόνεσ αξιολόγθςθσ (για τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ): το εργαλείο αυτό κα
χρθςιμοποιθκεί από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ πριν από τθν επιλογι του
προγράμματοσ και μετά τθν εφαρμογι του
Εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ πριν και μετά τθν εφαρμογι για χριςθ από τθν ομάδα
διαχείριςθσ του προγράμματοσ πριν και μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ

Τζλοσ, οι εταίροι κλικθκαν να κάνουν μια αναφορά ςχετικά με το πρόγραμμα ςε μια τελικι
ζκκεςθ που περιλαμβάνει τα ακόλουκα τμιματα:

1.
2.
3.
4.

Πλθροφορίεσ για το τοπικό πλαίςιο
Πλθροφορίεσ για το ςχζδιο και τον/τουσ άγγελο/ουσ που το προωκοφν
Λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζχκθκε θ πρόταςθ
Σφντομθ ζκκεςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που εφαρμόςτθκαν
χρονοδιαγράμματα (με εικόνεσ)
5. Προκλιςεισ που αντιμετωπίςτθκαν και περιοριςμοί όςον αφορά ςτθν υλοποίθςθ
6. Διδάγματα
7. Δυνατότθτα μεταβίβαςθσ ςε άλλα πλαίςια και χϊρεσ

και

Στο επόμενο τμιμα μποροφμε να διαβάςουμε μια περίλθψθ τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων
ςτθν Ιςπανία, τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο.
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3.1 ΙΠΑΝΙΑ

Οι άγγελοι τθσ κοινότθτασ ζλαβαν ςαράντα (40) ϊρεσ κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τοπικϊν
ςχεδίων δράςθσ, τθν επικοινωνία με τουσ τοπικοφσ ςυλλόγουσ και τισ επιςκζψεισ ςτουσ χϊρουσ
που παρείχε ο Διμοσ τθσ Αλμερίασ. Οι αχρθςιμοποίθτοι χϊροι ςτθν Αλμερία είναι: το «Puche», το
κζντρο κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ που βρίςκεται ςε μια μειονεκτικι περιοχι που ονομάηεται «Los
Almendros» και ζνασ ανοικτό χϊρο κοντά ςε ζνα ςχολείο.
Μόλισ λιφκθκαν τα ςχζδια που αναπτφχκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ, προχωριςαμε ςτθν
αποςτολι τουσ ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάλυςθ.
Η επιτροπι αποτελείτο από 4 ειδικοφσ, δθλαδι: μια κοινωνικι λειτουργό του Πανεπιςτθμίου τθσ
Αλμερίασ, τον επικεφαλισ υπθρεςίασ του Διμου τθσ Αλμερίασ, ζναν αντιπρόςωπο του Κζντρου
Κατάρτιςθσ Καινοτομίασ, ζναν ειδικό αξιολογθτι επιχειρθματικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και τον
διευκυντι του Κοινωνικοφ και Εργαςιακοφ Ιδρφματοσ τθσ Αλμερίασ.
Τα ςτάδια τθσ επιλογισ προγράμματοσ ιταν:

1. Πρόςκλθςθ και
λιψθ των
προγραμμάτων
μζχρι τισ 15
Δεκεμβρίου

2. Αποςτολι
προγραμμάτων
ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ για
ανάλυςθ

3. υνάντθςθ
αξιολόγθςθσ τθσ
επιτροπισ

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 20/12/2017 ςτισ 11:30 π.μ. ιταν:







Ο Antonio José Macías Ruano (Διευκυντισ του FASL)
Ο José Antonio Camacho (Διμοσ Αλμερίασ)
Η Daniela Jurado Pérez (Κοινωνικι Εργαςία του
Πανεπιςτθμίου τθσ Αλμερίασ)
Ο Jose Luis Ruiz Real (Αξιολογθτισ
επιχειρθματικότθτασ προγράμματοσ και κακθγθτισ
του Πανεπιςτθμίου τθσ Αλμερίασ)
Η Begoña Arenas Moreno (Εταίροσ από ITC και
Κακθγιτρια ςτο Πανεπιςτιμιο UNIR)
Εικόνα από τθν
επιτροπι επιλογισ
ςτθν Ιςπανία. Πθγι:
FASL

Κατά τθν επιλογι των κριτθρίων, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ εξζταςε τθν ποιότθτα, τον αντίκτυπο,
τθ ςυνζχεια, τθν προβολι και τθν πρωτοτυπία τθσ κάκε πρόταςθσ.
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Η επιτροπι εμπειρογνωμόνων επζλεξε το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαςτιρια για τθν ενδυνάμωςθ
των νζων ςτο Λοσ Αλμζνδροσ», με αρικμό προγράμματοσ 367, λόγω:





Τθσ ςαφινειασ τθσ προετοιμαςίασ του ςχεδίου δράςθσ,
Των ςαφϊσ κακοριςμζνων ςτόχων και εργαςιϊν που πρζπει να διεξαχκοφν
Του επιπζδου ανάπτυξθσ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ ςκοπιμότθτασ,
Των ςαφϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων τθσ ομάδασ με ςτόχο τθν κοινωνικι επιτυχία, και

Το ςχζδιο πλθροφςε τισ τεχνικζσ και ειδικζσ απαιτιςεισ του χϊρου που παρείχε ο διμοσ.
Τα εργαςτιρια για ευαιςκθτοποίθςθ και
για ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα είναι
κατάλλθλα για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ
τθσ ςυνοικίασ «Λοσ Αλμζνδροσ».
Τθ δεφτερθ κζςθ ζλαβε θ δράςθ «Εν
μζςω του Αλμζνδροσ», με αρικμό 797,
με μια εκτεταμζνθ τοποκζτθςθ ςτο
πλαίςιο, καλι κανονιςτικι προςζγγιςθ,
δομι και ςτόχουσ, αλλά με πολφ υψθλό
προχπολογιςμό που δεν εγγυάται τθν οικονομικι βιωςιμότθτα του προγράμματοσ (μιςό
εκατομμφριο ευρϊ).
Στθν τρίτθ κζςθ ζφταςε θ πρόταςθ «Κατάρτιςθ των γυναικϊν μεταναςτριϊν ςτθ ςυνοικία
Πεςκαδερία», με αρικμό 011. Το πρόγραμμα αυτό ζχει επίςθσ οργανωμζνθ δομι, όμωσ
υπάρχουν ςφλλογοι που ζχουν ιδθ πραγματοποιιςει τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ ςτο
παρελκόν, κι ζτςι δεν το κεωροφμε ιδιαίτερα καινοτόμο.
Τζλοσ, βρίςκουμε το πρόγραμμα «Αποτυπϊματα (Footprints)» (812), το οποίο ξεχωρίηει ωσ ζνα
πρόγραμμα παρζμβαςθσ με καλι κεωρθτικι βάςθ, ςαφείσ και πολφ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ,
ςτο οποίο όμωσ ζπρεπε να αναπτυχκοφν περιςςότερο οι δράςεισ και εργαςίεσ που πρζπει να
διεξαχκοφν.
Τθν τελευταία ζλαβε το πρόγραμμα «Δθμιουργιςτε το δικό ςασ περιβάλλον», με αρικμό 327. Η
ιδζα είναι πολφ κοινωνικι, κακϊσ ςτοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ ίδιασ τθσ κοινότθτασ ςτθ
διατιρθςθ τθσ δικισ τουσ ςυνοικίασ και ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, όμωσ το ςχζδιο
δράςθσ είναι πολφ ςφντομο και χρειάηεται περαιτζρω ανάπτυξθ.

Σθμειϊςτε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ Ιςπανίασ, θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των προτάςεων ιταν πολφ
ζντονθ και περιλάμβανε ιδθ μια προεπιλογι προγραμμάτων. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο
ςτθν Ιςπανία υπιρχαν 5 επικρατζςτερα ζργα από τα οποία ζπρεπε να επιλζξει θ επιτροπι. Στον
παρακάτω πίνακα ζχουμε όλεσ τισ προτάςεισ με τον αρικμό αναγνϊριςθσ, τον τίτλο τουσ και τθ
βακμολογία με βάςθ τα κριτιρια:
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Αξ. ΔΡΓΟΤ:
011 Καηάξηηζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Πεξηγξαθή,
αλάπηπμε θαη
παξνπζίαζε ηεο
ηδέαο θαη ηωλ
ηειηθώλ
απνηειεζκάηωλ
ηεο
2. Αλάιπζε ηνπ
κνληέινπ
3. Γεκηνπξγηθόηεη
α θαη θαηλνηνκία
4. Δπηρεηξεκαηηθόη
εηα ηεο νκάδαο
5. Πξνζαξκνγή
ηνπ έξγνπ ζηνλ
επηιεγκέλν
ρώξν
(αλαθύθιωζε
ρώξνπ)
6. Δπθαηξίεο γηα
κειινληηθή
αλάπηπμε
θνηλωληθή
επίδξαζε θαη
βηωζηκόηεηα
7. Δθαξκνγή ηωλ
καιαθώλ
δεμηνηήηωλ (Soft
Skills) ηεο
ελόηεηαο 1
8. Δθαξκνγή ηωλ
επηρεηξεκαηηθώλ
δεμηνηήηωλ ηεο
ελόηεηαο 2
9. Δθαξκνγή ηωλ
δεμηνηήηωλ
θνηλνηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
ηεο ελόηεηαο 3
10. Δθαξκνγή ηωλ
νξηδνληίωλ
δεμηνηήηωλ γηα
θνηλνηηθέο
δξάζεηο ηεο
ελόηεηαο 4
πλνιηθή
Βαζκνινγία

ησλ γπλαηθώλ
κεηαλαζηξηώλ ζηε
ζπλνηθία
«Πεζθαδεξία»

Αξ. ΔΡΓΟΤ:
327

Αξ. ΔΡΓΟΤ:
367 Δξγαζηήξηα

Γεκηνπξγήζηε ην
δηθό ζαο
πεξηβάιινλ

γηα ηελ
ελδπλάκσζε ησλ
λέσλ ζην Λνο
Αικέλδξνο

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

7

Αξ. ΔΡΓΟΤ:
797 «Δλ κέζσ

Αξ. ΔΡΓΟΤ:
812

ηνπ Αικέλδξνο»

Απνηππώκαηα
(Footprints)

Βαζκνινγία
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Το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΣΕ ΣΟ ΔΙΚΟ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» υλοποιικθκε κατά το μινα Μάρτιο
2018. Ωσ μζροσ του προγράμματοσ, πραγματοποιικθκαν ςυνολικά πζντε (5) εργαςτιρια, μια
εκπαιδευτικι ομιλία και μια τελικι εκδιλωςθ με δεξίωςθ.

Τα 5 εργαςτιρια επικεντρϊκθκαν ςτα ακόλουκα κζματα:






Ενδυνάμωςε τον Εαυτό ςου
Χιπ Χοπ
Μθχανικι
Σεξουαλικι υγεία
Κομμωτικι

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ βδομάδασ, υλοποιικθκε το εργαςτιριο «Ενδυνάμωςε τον Εαυτό
ςου». Στο εργαςτιριο αυτό ςυμμετείχαν παιδιά τα οποία εξζφραςαν τθν άποψι τουσ ςχετικά με
τθ ςυνοικία τουσ, ςε μια άςκθςθ προςανατολιςμζνθ ςτθ ςυν-δθμιουργία. Τοποκετικθκαν τρεισ
(3) μεγάλοι χρωματιςτοί πίνακεσ όπου τα παιδιά εξζφραςαν τι τουσ άρεςε, τι δεν τουσ άρεςε και
τι κα άλλαηαν ςτθ ςυνοικία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςθμειϊςεισ ςε αυτοκόλλθτα. Τα παιδιά
ζπρεπε να γράψουν τισ απόψεισ τουσ ςε χρωματιςτά αυτοκόλλθτα που τουσ παραςχζκθκαν και
να τα κολλιςουν ςτον αντίςτοιχο πίνακα. Τζλοσ, διάβαςαν δυνατά τισ απόψεισ τουσ και αυτζσ
των
ςυνεργατϊν
τουσ.

Κατά τθ διάρκεια τθσ 2θσ βδομάδασ, πραγματοποιικθκαν τα εργαςτιρια Χιπ Χοπ και μθχανικισ,
και μια εκπαιδευτικι ομιλία ςχετικά με τθ ςεξουαλικι υγεία:


Στο εργαςτιριο Χιπ Χοπ, ο εκπαιδευτικόσ ζδειξε ςτα παιδιά μια απλι χορογραφία, και
ολοκλιρωςε το μάκθμα με αςκιςεισ χαλάρωςθσ.
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Στο εργαςτιριο μθχανικισ, ζνα αγόρι από τθ ςυνοικία που
ενδιαφζρεται για το κζμα και ζχει ωσ χόμπι τθ μθχανικι ζδειξε ςτα
παιδιά πϊσ να χρθςιμοποιοφν οριςμζνα εργαλεία, πζρα από το
βαςικό μάκθμα μθχανικισ.



Όςον αφορά ςτθν εκπαιδευτικι ομιλία ςχετικά με τθ ςεξουαλικι
υγεία, κλικθκε να μιλιςει ςτα παιδιά ςτθ ςυνοικία ζνασ
επαγγελματίασ από το Κζντρο Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςε
ςυνεργαςία
με
2
εκελοντζσ
του
Ερυκροφ
Σταυροφ.
Πραγματοποιικθκε μια ςφντομθ ομιλία με δραςτθριότθτεσ και
παιχνίδια ςχετικά με τισ ςεξουαλικζσ νόςουσ, τθν πρόλθψθ και τθν
αντιςφλλθψθ.



Κατά τθν τελευταία βδομάδα του Μάρτθ, πραγματοποιικθκε το εργαςτιριο
κομμωτικισ, κακϊσ και ζνα μικρό γεφμα για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Στο
εργαςτιριο κομμωτικισ φιλοξενιςαμε ζνα άλλο αγόρι από τθ ςυνοικία που είναι
κομμωτισ, ο οποίοσ ζδειξε ςτα κορίτςια ζνα απλό
χτζνιςμα, φτιάχνοντάσ το ςε ζνα από αυτά.

Μια από τισ βαςικζσ προκλιςεισ ιταν να πετφχουμε το
ςτόχο μασ και να ζρκουμε ςε επαφι με τουσ ανκρϊπουσ
που κα μασ βοθκοφςαν να υλοποιιςουμε το πρόγραμμα.
Στο πλαίςιο αυτό, θ πρϊτθ μασ επαφι με τθ ςυνοικία
ζγινε χάρθ ςε μια ςυνάντθςθ που διοργάνωςε θ Carmen
Mora, διευκφντρια του Νθπιαγωγείου τθσ ςυνοικίασ με
μερικζσ από τισ γυναίκεσ που ξεκίνθςαν το «Σφλλογο
Camelamos Naquerar». Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ςυνάντθςθσ, είχαμε τθν ευκαιρία να
παρουςιάςουμε το πρόγραμμα ςτα μζλθ του Συλλόγου, κακϊσ γνϊριηαν τθν κατάςταςθ τθσ
ςυνοικίασ τουσ και τα παιδιά, και κα παρείχαν καλζσ ιδζεσ για το πϊσ να πετφχουμε το ςτόχο μασ
καλφτερα.
Στο πλαίςιο αυτό, δφο νζεσ ιδζεσ προζκυψαν από τθν πρωτοβουλία αυτι, για δφο
ςυμπλθρωματικά εργαςτιρια: τα εργαςτιρια κομμωτικισ και μθχανικισ. Η ιδζα ιταν να
αναπτυχκεί θ επαγγελματικι προοπτικι με ζναν πρακτικό και απλό τρόπο, εςτιάηοντασ ςε τομείσ
που ο Σφλλογοσ γνϊριηε ότι κα ιταν ευπρόςδεκτοι. Συηθτιςαμε επίςθσ για τα χρονοδιαγράμματα
και το πρόγραμμα ϊςτε να εφαρμόςουμε καλφτερα τισ δραςτθριότθτεσ.
Κακ’ όλθ τθ διαδικαςία του προγράμματοσ, παρατθριςαμε ότι ζνα από τα βαςικά διδάγματα
ιταν θ ανάγκθ να βαςιςτοφμε ςτθ βοικεια των ανκρϊπων και των επαγγελματιϊν από τθ
ςυνοικία. Σε αυτό το πλαίςιο, είχαμε τθν υποςτιριξθ ενόσ ςυμβοφλου καριζρασ που εργάηεται
επί του παρόντοσ ςτθ ςυνοικία, κακϊσ και των ςυντονιςτϊν του Fundacion Almería Social y
Laboral, FASL για να μασ βοθκιςουν να επιλφςουμε κάποια προβλιματα και να μασ δϊςουν
ςυμβουλζσ.
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Η μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίςτθκε κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων ιταν θ ςτάςθ
των ίδιων των νζων, τουσ οποίουσ ιταν δφςκολο να κρατιςουμε ιρεμουσ και ςυγκεντρωμζνουσ,
εκτόσ αν τουσ δίναμε κάτι να κάνουν. Παρατθριςαμε τότε ότι θ δυναμικι που εφαρμόςτθκε κατά
το εργαςτιριο Χιπ Χοπ λειτοφργθςε πολφ καλά.

Η ομιλία ςχετικά με τθ ςεξουαλικι υγεία ιταν ιδιαίτερα περίπλοκθ, όμωσ εφαρμόςτθκε όπωσ
ιταν αναμενόμενο.
Τζλοσ, όςον αφορά ςτθν τελικι
εκδιλωςθ /δεξίωςθ, θ ιδζα δεν ιταν να
μθν γίνει μια ακόμα δραςτθριότθτα,
αλλά να γίνει ανταλλαγι εντυπϊςεων και
να ενθμερωκοφν οι νζοι ςχετικά με το
ςτόχο ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεργαςίασ μασ
ςτο πλαίςιο εργαςτθρίων και άλλων
δραςτθριοτιτων ςτο εγγφσ μζλλον.
Όςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ και επικοινωνίασ, οι Άγγελοι τθσ Κοινότθτασ, με τθν
υποςτιριξθ του FASL, ζδωςαν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
δραςτθριοτιτων διάδοςθσ και επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτφπωςθσ και διάδοςθσ
υλικϊν όπωσ Αφίςεσ και Φυλλάδια.

3.2 ΕΛΛΑΔΑ
Οι άγγελοι τθσ κοινότθτασ που επιλζχκθκαν ζλαβαν ςαράντα (40) ϊρεσ κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν
ανάπτυξθ των μαλακϊν δεξιοτιτων τουσ, των Επαγγελματικϊν και Επιχειρθματικϊν τουσ
δεξιοτιτων, κακϊσ επίςθσ και των δεξιοτιτων κοινοτικοφ προγράμματόσ τουσ, μακαίνοντασ πϊσ
να αναπτφςςουν τοπικά ςχζδια δράςθσ για τθν αλλαγι των κοινοτιτων τουσ. Οι Άγγελοι τθσ
κοινότθτασ ζμακαν επίςθσ οριςμζνουσ ενδεικτικοφσ χϊρουσ που διακζτει ο Διμοσ Ακθνϊν για
τθν εφαρμογι τθσ επιλεγμζνθσ δράςθσ, όμωσ ο τελικόσ χϊροσ προςφζρκθκε μετά τθν επιλογι τθσ
δράςθσ.
Μετά τθν κατάρτιςθ, οι Άγγελοι τθσ κοινότθτασ είχαν οριςμζνο χρόνο να αναπτφξουν τισ
προτεινόμενεσ δράςεισ τουσ. Αφοφ ζλαβε τα ςχζδια δράςθσ που ανζπτυξαν οι ςυμμετζχοντεσ, το
ΚΜΟΠ δθμιοφργθςε μια επιτροπι αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΑΤΑ, προκειμζνου να
αξιολογιςει τισ προτεινόμενεσ δράςεισ και να αποφαςίςει ποια είναι θ καταλλθλότερθ.
Η κριτικι επιτροπι απαρτίςτθκε από 5 ειδικοφσ, δθλαδι:
 Τθν Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΜΟΠ, θ οποία είναι ζμπειρθ Επικεφαλισ
Προγραμμάτων κοινοτικϊν προγραμμάτων και εκπαιδευτικι ψυχολόγοσ,
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 Δφο Ζμπειρουσ Ερευνθτζσ/ Εκπαιδευτζσ και Υπεφκυνουσ Προγραμμάτων του ΚΜΟΠ,
 Ζναν ζμπειρο Ερευνθτι/ Εκπαιδευτι και Υπεφκυνο Προγραμμάτων τθσ ΕΑΤΑ, ο οποίοσ
παρζςτθ ςτθ ςυνάντθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ μζςω skype,
 και Ζναν ζμπειρο Ψυχολόγο του ΚΜΟΠ ο οποίοσ ενεργεί επίςθσ και ωσ Εκπαιδευτισ και
Υπεφκυνοσ Προγραμμάτων ςε προγράμματα που απευκφνονται ςε νζουσ.
Τα ςτάδια τθσ επιλογισ προγράμματοσ ιταν:

1. Πρόςκλθςθ
και λιψθ των
προτάςεων
μζχρι τισ 24
Νοεμβρίου
2017

2. Αποςτολι
προτάςεων
ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ για
ανάλυςθ

3. υνάντθςθ
επιτροπισ για
αξιολόγθςθ

Η Συνάντθςθ τθσ Επιτροπισ για τθν Αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 15 Δεκεμβρίου 2017 ςτισ
15:00 με τα ακόλουκα μζλθ:






Δρ. Αντωνία Τόρρενσ (Πρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΜΟΠ)
Κα Ελζνθ Σακελλαρίου (Ερευνιτρια/ Εκπαιδεφτρια και Υπεφκυνθ Προγραμμάτων του ΚΜΟΠ)
Κοσ Ιωάννθσ Καρδοφλθσ (Ερευνθτισ/ Εκπαιδευτισ και Υπεφκυνοσ Προγραμμάτων του ΚΜΟΠ)
Κοσ Ιωάννθσ Παπαβαςιλείου (Ερευνθτισ/ Εκπαιδευτισ και Υπεφκυνοσ Προγραμμάτων του ΚΜΟΠ)
Κοσ Γεϊργιοσ Στεφάσ (Υπεφκυνοσ Προγραμμάτων/Ερευνθτισ τθσ ΕΑΤΑ)

Μετά τθν αξιολόγθςθ όλων των προτεινόμενων Δράςεων που
υποβλικθκαν από τουσ Άγγελουσ τθσ Κοινότθτασ, θ επιτροπι
αξιολόγθςθσ επζλεξε μόνο τισ τρεισ (3) επικρατζςτερεσ
προτεινόμενεσ δράςεισ που πζτυχαν τισ υψθλότερεσ
βακμολογίεσ, εξετάηοντασ ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιλογισ
όπωσ θ ποιότθτα, ο αντίκτυποσ, θ ςυνζχεια, θ προβολι και θ
πρωτοτυπία του κάκε προγράμματοσ.
Η επιτροπι εμπειρογνωμόνων αποφάςιςε ωσ επιλεγμζνθ Δράςθ για υλοποίθςθ το ζργο με τίτλο
«Εκπαιδευτικό Θεατρικό Ζργο με κζμα τθν Εμπορία γυναικϊν» (ζργο με αρικμό 3), το οποίο
ζλαβε τθ μζγιςτθ βακμολογία (82 από τα 100). Σκοπόσ τθσ επιλεγμζνθσ Δράςθσ είναι θ
ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν τθσ τοπικισ κοινότθτασ ςχετικά με το ςθμαντικό ηιτθμα τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων για ςκοποφσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, κακϊσ και για τον κοινωνικό ρόλο
των γυναικϊν, ιδιαίτερα των γυναικϊν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Η ευαιςκθτοποίθςθ του
ευρφτερου κοινοφ κα επιτευχκεί μζςω τθσ ενιςχυμζνθσ και παγκόςμιασ ενθμζρωςθσ ςχετικά με
τθ ςωματεμπορία, καταργϊντασ τουσ μφκουσ γφρω από τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ των
γυναικϊν.
Η καινοτομία τθσ επιλεγμζνθσ Δράςθσ ζγκειται ςτον τρόπο προςζγγιςθσ του κζματοσ μζςω τθσ
Μεκοδολογίασ «Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ», όπου το κοινό καλείται να ςυμμετάςχει ενεργά ςτο
ζργο, κατανοϊντασ εμπειρικά το εν λόγω κζμα. Η προτεινόμενθ δράςθ κα διαδοκεί ευρζωσ ςτον
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τοπικό τφπο, κακϊσ και με τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και ζντυπου υλικοφ (φυλλάδια
και αφίςεσ).
Η παραπάνω δράςθ ζχει επιλεγεί για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:






Σαφινεια τθσ προετοιμαςίασ του ςχεδίου δράςθσ
Σαφϊσ κακοριςμζνοι ςτόχοι και εργαςίεσ που πρζπει να διεξαχκοφν
Επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ εφαρμοςιμότθτασ, με βάςθ κυρίωσ τον
εκελοντιςμό
Ευκαιρίεσ για μελλοντικι ανάπτυξθ
Δθμιουργικότθτα και καινοτομία, με τθ ςυμμετοχι του κοινοφ.

Η Δράςθ που κατζλαβε τθ δεφτερθ κζςθ ςτθ βακμολογία, με 75 από τουσ 100 βακμοφσ, είναι θ
δράςθ με τίτλο «Διαδρομζσ: Πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν ζνταξθ των
προςφφγων», ζργο με αρικμό 4, με μια εκτεταμζνθ τοποκζτθςθ ςτο πλαίςιο, ςαφϊσ
κακοριςμζνθ προςζγγιςθ, δομι και ςτόχουσ. Η δράςθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ διαδραςτικό
κεατρικό ζργο που εκτελείται από το Κοινό. Ωςτόςο, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, το κοινό δεν
ςυμμετζχει απλϊσ ςε ζνα εκπαιδευτικό παιχνίδι, όπωσ ςτθν προθγοφμενθ δράςθ, αλλά εκτελεί
απευκείασ το ζργο χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο «πρίμα βίςτα» («εκ πρϊτθσ όψεωσ εκτζλεςθ»).
Παρ’ όλα αυτά, θ μζκοδοσ αυτι φαίνεται δφςκολο να εφαρμοςτεί, κακϊσ είναι δφςκολο να
πειςκεί το κοινό να αναλάβει μια τόςο δφςκολθ εργαςία όπωσ το να εκτελζςει ζνα κεατρικό ζργο
με τθ μζκοδο «πρίμα βίςτα».
Τζλοσ, θ προτεινόμενθ Δράςθ που κατζλαβε τθν τρίτθ κζςθ με 68 από τουσ 100 βακμοφσ, είναι θ
δράςθ με τίτλο «Ζκκεςθ Τζχνθσ που βοθκά τα άτομα με αναπθρίεσ», ζργο με αρικμό 1. Η δράςθ
αυτι ζχει επίςθσ ςαφϊσ κακοριςμζνθ προςζγγιςθ και ςτόχουσ και εξυπθρετεί ζναν κοινοτικό
ςκοπό μζςω τθσ πϊλθςθσ αντικειμζνων τζχνθσ ςτο πλαίςιο μιασ Ζκκεςθσ Τζχνθσ. Τα χριματα που
κα ςυγκεντρωκοφν από τθν πϊλθςθ αυτϊν των αντικειμζνων τζχνθσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
υποςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ. Ωςτόςο, οι πλθροφορίεσ που παρείχε ο Άγγελοσ τθσ
Κοινότθτασ ιταν ελάχιςτεσ, και δεν υπιρχε επαρκισ αιτιολόγθςθ όςον αφορά ςτθν καινοτομία
του, αφοφ παρόμοιεσ δράςεισ ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί από ζναν άλλο ελλθνικό ΜΚΟ.
Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηουμε τα 3 επικρατζςτερα ζργα με τον αρικμό
αναγνϊριςθσ, τον τίτλο και τθ βακμολογία τουσ με βάςθ τα κριτιρια.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
1.
2.
3.
4.

ΔΡΓΟ Αξ.:
1
«Έθζεζε Σέρλεο πνπ βνεζά
ηα άηνκα κε αλαπεξίεο»

ΔΡΓΟ Αξ.: 3
«Δθπαηδεπηηθό Θεαηξηθό γηα
ηελ Δκπνξία γπλαηθώλ»

ΔΡΓΟ Αξ.: 4
«Γηαδξνκέο: Πξόγξακκα
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
θνηλνύ γηα ηελ έληαμε ηωλ
πξνζθύγω»

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

7

9

8

5
6
6

8
9
8

7
8
7

Πεξηγξαθή, αλάπηπμε θαη
παξνπζίαζε ηεο ηδέαο θαη ηωλ
ηειηθώλ απνηειεζκάηωλ ηεο
Αλάιπζε ηνπ κνληέινπ
Γεκηνπξγηθόηεηα θαη θαηλνηνκία
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο
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5.

Πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζηνλ
επηιεγκέλν ρώξν (αλαθύθιωζε
ρώξνπ)
6. Δπθαηξίεο γηα κειινληηθή
αλάπηπμε, θνηλωληθή επίδξαζε
θαη βηωζηκόηεηα
7. Δθαξκνγή ηωλ καιαθώλ
δεμηνηήηωλ (Soft Skills) ηεο
ελόηεηαο 1
8. Δθαξκνγή ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ
δεμηνηήηωλ ηεο ελόηεηαο 2
9. Δθαξκνγή ηωλ δεμηνηήηωλ
θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο
ελόηεηαο 3
10. Δθαξκνγή ηωλ νξηδνληίωλ
δεμηνηήηωλ γηα θνηλνηηθέο
δξάζεηο ηεο ελόηεηαο 4

9

9

9

6

9

9

8

9

9

6

5

5

8

7

5

7

9

8

68

82

75

Όςον αφορά ςτθν τελικι επιλογι του χϊρου, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ επιλεγμζνθ δράςθ
αφοροφςε κεατρικι παράςταςθ, ο εταίροσ που εκπροςωποφςε το Διμο Ακθναίων, ΕΑΤΑ,
προςφζρκθκε να παράςχει πιο κατάλλθλουσ χϊρουσ από αυτοφσ που προτάκθκαν αρχικά,
εξυπθρετϊντασ πιο αποτελεςματικά τουσ ςκοποφσ τθσ επιλεγμζνθσ Δράςθσ. Για το λόγο αυτό, θ
ΕΑΤΑ προςζφερε, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ακθναίων, τθ χριςθ δφο χϊρων για πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ ςτισ ςυνοικίεσ τθσ Κυψζλθσ και του Νζου Κόςμου.
Οι χϊροι που προςφζρκθκαν είναι οι εξισ:




Σο Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ υνοικίασ «Κυψζλθσ», μια ευρφχωρθ αίκουςα που
μπορεί να φιλοξενιςει μζχρι και 40 κεατζσ, προςφζροντασ τισ εγκαταςτάςεισ
μιασ μικρισ ςκθνισ και φωτιςμοφ για παραςτάςεισ, κακϊσ και ζνα αποδυτιριο
για τουσ καλλιτζχνεσ.
Ο Πολιτιςτικόσ Χϊροσ Πολλαπλϊν Χριςεων «Άννα & Μαρία Καλουτά» τθσ
υνοικίασ «Νζου Κόςμου», ζνα ευρφχωρο κζατρο που μπορεί να φιλοξενιςει
μζχρι και 150 κεατζσ, προςφζροντασ τισ εγκαταςτάςεισ μιασ ευρφχωρθσ ςκθνισ
και επαγγελματικό φωτιςμό για μεγάλθσ κλίμακασ εμφανίςεισ, κακϊσ και ζνα
αποδυτιριο για τουσ καλλιτζχνεσ.

Το Εκπαιδευτικό Θεατρικό Ζργο για τθν Εμπορία γυναικϊν παρουςιάςτθκε ςε 8 παραςτάςεισ
κατά τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ Μαρτίου και Απριλίου 2018:
Ημερομθνίεσ
Παραςτάςεων
16/3, 17/3, 18/3, 23/3 &
24/3/2018

Χϊροσ
Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ υνοικίασ
«Κυψζλθσ»
Πολιτιςτικόσ Χϊροσ Πολλαπλϊν
Χριςεων «Άννα & Μαρία Καλουτά» τθσ
υνοικίασ «Νζου Κόςμου»

26/3, 16/4 και 23/4/2018.
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Όςον αφορά ςτθ δράςθ που υλοποιικθκε και τα χρονοδιαγράμματα, ςτα τζλθ Δεκεμβρίου
2017, οι Άγγελοι τθσ Κοινότθτασ ενθμερϊκθκαν για τθν επιλεγμζνθ Δράςθ «Εκπαιδευτικό
Θεατρικό Ζργο με κζμα τθν Εμπορία γυναικϊν». Στισ αρχζσ Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιικθκε
ςυνάντθςθ με τουσ αγγζλουσ τθσ κοινότθτασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΜΟΠ, προκειμζνου να
ςυηθτθκοφν τα ςτάδια εφαρμογισ, οι ρόλοι που κα αναλάμβανε κάκε άτομο, κακϊσ και το
χρονοδιάγραμμα τθσ Δράςθσ. Το εξισ χρονοδιάγραμμα ακολουκικθκε για να διαςφαλιςτεί θ
επιτυχισ υλοποίθςθ του προγράμματοσ
Εργαςία
Μινεσ
Κατανομι Εργαςιϊν των Αγγζλων τθσ Κοινότθτασ
Ιανουάριοσ 2018
Διεξαγωγι ζρευνασ για χριςθ πραγματικϊν ιςτοριϊν ςτο Ιανουάριοσ 2018
δράμα
φνταξθ τθσ ιςτορίασ και των διαλόγων
Ιανουάριοσ
2018
–
Φεβρουάριοσ 2018
Ακρόαςθ των Εκελοντϊν Ηκοποιϊν
Ιανουάριοσ 2018
Πρόβεσ
Φεβρουάριοσ 2018 - Μάρτιοσ
2018
χεδιαςμόσ των ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων Φεβρουάριοσ 2018 - Μάρτιοσ
(κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ)
2018
Προετοιμαςία Κοςτουμιϊν & κθνικϊν
Φεβρουάριοσ 2018 – Μάρτιοσ
2018
χεδιαςμόσ Τλικϊν Επικοινωνίασ (Αφίςεσ και Φυλλάδια)
Φεβρουάριοσ 2018 – Μάρτιοσ
2018
Επικοινωνία και Διάδοςθ (Δθμιουργία event ςτο Facebook, Μάρτιοσ 2018
Δελτίο Σφπου, ςυνεντεφξεισ ςτο διαδίκτυο και τθν
τθλεόραςθ)
Σελικό Ζργο ςε 8 παραςτάςεισ
Μάρτιοσ - Απρίλιοσ 2018
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Οι ακόλουκοι ρόλοι κατανεμικθκαν αρχικά ςτουσ Αγγζλουσ τθσ κοινότθτασ:






Σκθνοκζτθσ
Βοθκόσ Σκθνοκζτθ
Διευκυντισ Παραγωγισ
Βοθκόσ Παραγωγισ
Διευκυντισ και Βοθκοί Επικοινωνίασ
Εν τω μεταξφ, θ ομάδα του προγράμματοσ βαςίςτθκε επίςθσ ςτισ
ικανότθτεσ άλλων εκελοντϊν που δε ςυμμετείχαν ςτθν κατάρτιςθ
You.Change.com, προτείνοντάσ τουσ να δράςουν ωσ νζοι Άγγελοι τθσ
Κοινότθτασ, προςφζροντασ υπθρεςίεσ όπωσ:





 Θεατρικι παράςταςθ (θκοποιοί)
 Υποςτιριξθ για ακρόαςθ και πρόβεσ
 Σφνταξθ ςεναρίου (ιςτορία και διάλογοι)
 Ερευνθτικό ζργο για τθν εξεφρεςθ πραγματικϊν μαρτυριϊν
κυμάτων εμπορίασ
 Σχεδιαςμόσ των ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων
(κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ)
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι κοςτουμιϊν και Θεατρικϊν Σκθνικϊν
Φωτογραφικι κάλυψθ και ςχεδιαςμόσ γραφικϊν
Ενθμερωτικζσ ςυνεδρίεσ με το κοινό ςχετικά με τθν εμπορία ανκρϊπων ςε ςυνεργαςία
με το Διεκνι Μθ-Κερδοςκοπικό Οργανιςμό Α21, ο οποίοσ ειδικεφεται ςτθν Εμπορία
Ανκρϊπων και δραςτθριοποιείται ςε 12 Χϊρεσ (www.a21.org)

Όςον αφορά ςτθν πλοκι του ζργου και τισ ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, το κεατρικό
ζργο ονομάηεται «(Πριγκίπιςςεσ): Ζνα παραμφκι για το trafficking». Πρόκειται για ζνα αλλθγορικό
δράμα που αςχολείται με τισ πραγματικζσ ιςτορίεσ τεςςάρων γυναικϊν οι οποίεσ υπιρξαν
κφματα εμπορίασ για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και ζχουν καταφζρει να ξεφφγουν από αυτιν τθ
δουλεία. Οι ιςτορίεσ τουσ παρουςιάηονται υπό τθ μορφι παραμυκιοφ το οποίο διθγείται ζνασ
αφθγθτισ. Οι τζςςερισ αυτζσ γυναίκεσ παρουςιάηονται ωσ πριγκίπιςςεσ, και κάκε γυναίκα
ςυμβολίηει τα 4 ςθμεία ςτον Ορίηοντα (Ανατολι, Βορράσ, Δφςθ και Νότοσ). Οι τζςςερισ γυναίκεσ
πρζπει να περάςουν από κάποιεσ προκλιςεισ προκειμζνου να παραμείνουν ηωντανζσ ςτο
βαςίλειο και ενδεχομζνωσ να γίνουν βαςίλιςςεσ του βαςιλείου. Το ζργο αναμιγνφει ςτοιχεία
τραγικϊν ιςτοριϊν με αλλθγορικά ςφμβολα μζςα από παραμφκια, και βαςίηεται ςε πραγματικζσ
μαρτυρίεσ γυναικϊν που υπιρξαν κφματα εμπορίασ.
Πριν από το ζργο, ηθτικθκε από το κοινό να ςυμμετάςχει ενεργά μζςω ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων που ςτόχευαν ςτο ςχεδιαςμό κεατρικϊν ςκθνικϊν και των 4 ςκθνικϊν όπου κα
ζπαιηαν οι θκοποιοί, χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά όπωσ χαρτί, κολλθτικι ταινία και
μαρκαδόρουσ. Η ομαδικι αυτι άςκθςθ ζγινε ςε ομάδεσ των τεςςάρων. Επιπλζον, ηθτικθκε από
το κοινό να ςκθνοκετιςει και να εκτελζςει παιχνίδια ρόλων με τθ χριςθ «παγωμζνων εικόνων»,
ςτα οποία είχαν τθν ευκαιρία να εκτελζςουν μικρζσ πράξεισ ςτα ςκθνικά που ςχεδίαςαν, τα
οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκαν από τουσ θκοποιοφσ. Μετά το κεατρικό ζργο, ηθτικθκε

23 | P a g e you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

ΟΔΗΓΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

από το κοινό να ςυμμετάςχει ξανά με τθν εκτζλεςθ επιπρόςκετων παιχνιδιϊν ρόλων
παρουςιάηοντασ τουσ διάφορουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςε ζνα κφμα εμπορίασ να
ξεφφγει από τουσ διακινθτζσ του και να ςωκεί. Αυτι θ ομαδικι άςκθςθ ζγινε επίςθσ ςε ομάδεσ
των τεςςάρων.

Όςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ και επικοινωνίασ, οι
Άγγελοι τθσ Κοινότθτασ, με τθν υποςτιριξθ του ΚΜΟΠ και τθσ ΕΑΤΑ,
ζδωςαν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των
δραςτθριοτιτων διάδοςθσ και επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ εκτφπωςθσ του ςχεδίου και τθσ διάδοςθσ ζντυπων υλικϊν όπωσ
Αφίςεσ και Φυλλάδια. Οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ Διάδοςθσ και
Επικοινωνίασ που πραγματοποιικθκαν ιταν οι εξισ:

Αφίςα και θλεκτρονικι πρόςκλθςθ: Η ομάδα του
προγράμματοσ ςχεδίαςε δφο πολφ ελκυςτικζσ αφίςεσ, μια για
τον 1ο Χϊρο και μια για το 2ο Χϊρο, ςε χαρτί μεγζκουσ Α3. Με
αυτό τον τρόπο, δεν υπιρχε ςφγχυςθ του κοινοφ ςχετικά με τισ
διαφορετικζσ θμερομθνίεσ και διευκφνςεισ των παραςτάςεων.
Περίπου 50 αφίςεσ διανεμικθκαν ςε διάφορα ςθμεία
ενδιαφζροντοσ και ςτισ δφο ςυνοικίεσ για τθν προςζλκυςθ
πικανϊν κεατϊν (π.χ. καφετζριεσ, μπαρ, πολιτιςτικά κζντρα, βιβλιοπωλεία, και φυςικά ςτουσ
ίδιουσ τουσ χϊρουσ). Επιπλζον, θ ομάδα του προγράμματοσ ςχεδίαςε θλεκτρονικζσ προςκλιςεισ
οι οποίεσ ςτάλθκαν ςε περίπου 150 ενδιαφερόμενουσ φορείσ.

Φυλλάδιο: Η ομάδα του προγράμματοσ ςχεδίαςε ζνα πολφ ελκυςτικό και
ενθμερωτικό φυλλάδιο ςε χαρτί μεγζκουσ Α5, παρουςιάηοντασ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν πλοκι του ζργου, τα ςφντομα προφίλ των δφο θκοποιϊν, του
ςκθνοκζτθ και του ςυντονιςτι των ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων,
κακϊσ επίςθσ και τα ονόματα τθσ βαςικισ δθμιουργικισ ομάδασ. Η ομάδα εκτφπωςε 250
φυλλάδια τα οποία διανεμικθκαν πριν από κάκε παράςταςθ, κακϊσ επίςθσ και ςε διάφορουσ
παράγοντεσ επθρεαςμοφ ϊςτε να προςελκφςουν πικανοφσ κεατζσ.

Event ςτο Facebook: Προκειμζνου να κοινοποιιςει το κεατρικό ζργο ςτο ευρφτερο κοινό και να
προςκαλζςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ κεατζσ, θ ομάδα του προγράμματοσ δθμιοφργθςε
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μια ςελίδα Εκδιλωςθσ ςτο Facebook μζςω τθσ οποίασ αναρτοφςε τακτικά πλθροφορίεσ ςχετικά
με το κεατρικό ζργο (π.χ. φωτογραφίεσ από τισ πρόβεσ, φωτογραφίεσ από το ζργο, υπενκυμίςεισ
για τισ θμζρεσ και το χϊρο, κακϊσ επίςθσ και ςυνεντεφξεισ ςτθ διαδικτυακι τθλεόραςθ).

Δελτίο Σφπου: Στισ αρχζσ Μαρτίου 2018, θ ομάδα του προγράμματοσ ετοίμαςε
ζνα Δελτίο Τφπου με χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ και το
χϊρο τθσ παράςταςθσ, το οποίο διανεμικθκε ςτισ 8 Μαρτίου ςε περίπου 187
δθμοςιογράφουσ από διάφορα μζςα ενθμζρωςθσ όπωσ εφθμερίδεσ,
τθλεοπτικά κανάλια, διαδικτυακά τθλεοπτικά κανάλια, πολιτιςτικζσ ιςτοςελίδεσ
και ιςτολόγια, περιοδικά, κλπ.

υνεντεφξεισ ςτα Μζςα Ενθμζρωςθσ: Χάρθ ςτθν πρωτοτυπία τθσ παράςταςθσ και το καινοτόμο
τθσ κζμα, τα μζςα ενθμζρωςθσ ανταποκρίκθκαν κετικά και θ ομάδα του προγράμματοσ
κατάφερε να δϊςει 2 ςυνεντεφξεισ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, δθλαδι μια ςυνζντευξθ ςτο
Διαδικτυακό Τθλεοπτικό Κανάλι «Provocateur» που δθμοςιεφτθκε ςτισ 30 Μαρτίου 2018, κακϊσ
επίςθσ και μια ςυνζντευξθ ςτθ μεγαλφτερθ δωρεάν Εφθμερίδα τθσ Ακινασ «Lifo».
Οι δφο ςυνεντεφξεισ είναι διακζςιμεσ ςτουσ παρακάτω
ςυνδζςμουσ:
https://www.youtube.com/watch?v=yECgWkaW-e0&t=143s
 http://mikropragmata.lifo.gr/zoi/prigkipissesalithines-istories-gynaikon-sti-skini/

Όςον αφορά ςτισ προκλιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ υλοποίθςθσ, μία από τισ μεγαλφτερεσ
προκλιςεισ που αντιμετωπίςτθκε ιταν θ χαμθλι ςυμμετοχι του κοινοφ, αφοφ θ δράςθ αυτι δεν
ιταν ζνα απλό κεατρικό ζργο ςτο οποίο το κοινό ιταν απλά κεατζσ. Η δράςθ αυτι ιταν
διαδραςτικι αφοφ περιλάμβανε τθν ενεργό ςυμμετοχι του κοινοφ ςε ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ. Η ομάδα του προγράμματοσ φρόντιςε να γνωςτοποιιςει εκ των προτζρων το
διαδραςτικό χαρακτιρα τθσ παράςταςθσ ςε όλεσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ με το ευρφτερο κοινό,
ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, κάκε κεατισ κα ςυμμετείχε ενεργά
ςτισ ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο διαδραςτικόσ χαρακτιρασ τθσ παράςταςθσ ζκανε
κάποιουσ από τουσ κεατζσ να διςτάηουν να ζρκουν να παρακολουκιςουν το κεατρικό ζργο,
κακϊσ ιταν ντροπαλοί ι δεν ζνιωκαν άνετα να εκκζςουν τον εαυτό τουσ μπροςτά ςε άλλουσ
ανκρϊπουσ. Για το λόγο αυτό, ο μζςοσ αρικμόσ των κεατϊν που παρακολοφκθςαν και
ςυμμετείχαν ςε κακεμιά από τισ 8 παραςτάςεισ κυμαινόταν από 15 ςε 20 άτομα περίπου,
ςυνολικά γφρω ςτουσ 160 κεατζσ.
Μία άλλθ πολφ δφςκολθ πρόκλθςθ που αντιμετϊπιςε θ ομάδα του προγράμματοσ ιταν να βρει
ιδιαίτερα ταλαντοφχουσ θκοποιοφσ για να ςυμμετάςχουν εκελοντικά ςτισ πρόβεσ και τισ
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παραςτάςεισ. Ο ςκθνοκζτθσ του ζργου διεξιγαγε πολλζσ ςυνεδρίεσ ακρόαςθσ με πολλοφσ
ανκρϊπουσ, αφοφ ιταν δφςκολο να βρει εκελοντζσ θκοποιοφσ που να είναι διακζςιμοι για τόςεσ
πολλζσ ϊρεσ. Παρόλο που ζνασ θκοποιόσ είχε ιδθ επιλεγεί, θ ομάδα αντιμετϊπιςε μεγάλεσ
δυςκολίεσ ςτον εντοπιςμό των δφο άλλων θκοποιϊν. Ευτυχϊσ, ζνασ από τουσ Αγγζλουσ τθσ
κοινότθτασ, ο οποίοσ ενεργοφςε ωσ Βοθκόσ Σκθνοκζτθ ςτο πρόγραμμα, ανικε ςτθν Ελλθνοαφρικανικι κοινότθτα και είχε καλι πρόςβαςθ ςε Αφρικανοφσ/Βορειοαφρικανοφσ καλλιτζχνεσ
που ιταν πρόκυμοι να παίξουν ςτο ζργο εκελοντικά, κακϊσ τουσ ςυγκίνθςε ο ςκοπόσ τθσ δράςθσ
και ο αντίκτυποσ που κα είχε ςτθν τοπικι κοινότθτα. Ωσ αποτζλεςμα, οι δφο άλλοι θκοποιοί
βρζκθκαν ςτα μζςα Φεβρουαρίου, γεγονόσ που επζτρεψε ςτθν ομάδα να ολοκλθρϊςει το
κεατρικό ζργο εγκαίρωσ.
Διδάγματα: ςτο τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, θ ομάδα του
προγράμματοσ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι όλα τα διδάγματα ιταν
κετικά, και μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:










Το καινοτόμο εκπαιδευτικό δράμα ςυγκίνθςε ζνα μεγάλο
αρικμό κεατϊν και επθρζαςε ςθμαντικά τθν τοπικι
κοινότθτα χάρθ ςτο υψθλισ ποιότθτασ καλλιτεχνικό
αποτζλεςμα και τον καινοτόμο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό.
Είναι αξιοςθμείωτο το ότι μια τζτοια μικρι ομάδα νζων με
τόςο περιοριςμζνο προχπολογιςμό κατάφερε να δθμιουργιςει τόςο μεγάλο αντίκτυπο
ςτθν τοπικι κοινότθτα και τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ.
Οι κεατζσ επζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον και ςτισ 8 παραςτάςεισ για το κζμα τθσ
εμπορίασ γυναικϊν και ςυμμετείχαν ενεργά ςε όλεσ τισ ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ, δείχνοντασ μεγάλο ενκουςιαςμό, δθμιουργικότθτα και ταλζντο.
Ήταν επίςθσ ευχάριςτο το γεγονόσ ότι το κοινό εξζφραςε το βακφ προβλθματιςμό και
ανθςυχία του ςτισ ομαδικζσ ςυηθτιςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ που πραγματοποιικθκαν ςτο
τζλοσ του ζργου, με ςυντονιςτζσ εκπροςϊπουσ του ελλθνικοφ παραρτιματοσ του
Διεκνοφσ Μθ Κερδοςκοπικοφ Οργανιςμοφ Α21, ο οποίοσ ειδικεφεται ςτθν Εμπορία
Ανκρϊπων και δραςτθριοποιείται ςε 12 Χϊρεσ. Το κοινό ζκεςε πολλζσ ενδιαφζρουςεσ
ερωτιςεισ ςτισ ομαδικζσ ςυηθτιςεισ και ενδιαφερόταν να μάκει πϊσ εντοπίηονται τα
κφματα τθσ εμπορίασ και πϊσ παρζχεται υποςτιριξθ ςτα κφματα. Μερικοί κεατζσ
εξζφραςαν επίςθσ το ενδιαφζρον τουσ να γίνουν εκελοντζσ ςτθν 24ωρθ δωρεάν
τθλεφωνικι γραμμι που υποςτθρίηει τα κφματα τθσ εμπορίασ, κάτι που πραγματικά
πρόςφερε ικανοποίθςθ ςτθν ομάδα του προγράμματοσ
Η ομάδα του προγράμματοσ ιταν πραγματικά ενκουςιαςμζνθ που είδε ότι ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ πρόςκετων εκελοντϊν, οι οποίοι δεν ςυμμετείχαν ςτθν κατάρτιςθ
You.Change.com ιταν ιδιαίτερα πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ δράςθ
προςφζροντασ διάφορεσ υπθρεςίεσ που εξαςφάλιςαν τθν επιτυχι εφαρμογι αυτισ τθσ
δφςκολθσ εργαςίασ.

Όςον αφορά ςτθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ ςε άλλα πλαίςια και χϊρεσ, θ δράςθ που
εφαρμόςτθκε διαδόκθκε ευρζωσ ςτθν τοπικι κοινότθτα και τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, και ωσ
αποτζλεςμα, θ ομάδα του προγράμματοσ ζχει ςυηθτιςει με μερικοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
ϊςτε να διερευνιςει τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ τθσ δράςθσ ςε άλλα πλαίςια. Τζλοσ, θ ομάδα
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κατζλθξε ςε ςυμφωνία με ζναν από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ και μετά το τζλοσ τθσ Δράςθσ,
το κεατρικό ζργο ςυνεχίςτθκε τον Απρίλιο και το Μάιο 2018 ςτον πολιτιςτικό χϊρο «Βρυςάκι»
για 8 παραςτάςεισ και με ειςιτιριο αξίασ 10 Ευρϊ. Ο πολιτιςτικόσ χϊροσ Βρυςάκι διακζτει μια
ευρφχωρθ αίκουςα που μπορεί να φιλοξενιςει μζχρι και 30 κεατζσ. Δεδομζνου του χαρακτιρα
του ςυγκεκριμζνου πολιτιςτικοφ χϊρου και του γεγονότοσ ότι θ ομάδα του προγράμματοσ
πλιρωςε για τθν ενοικίαςθ του χϊρου, θ δράςθ ςυνεχίςτθκε με τθ μορφι ενόσ κακαρά
κεατρικοφ ζργου, χωρίσ διαδραςτικό χαρακτιρα που να απαιτεί τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςε
ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Η επιτυχία αυτισ τθσ δράςθσ ιταν τεράςτια, και τα
ειςιτιρια για τισ 8 παραςτάςεισ εξαντλικθκαν.
Με τθν επαρκι υποςτιριξθ των χορθγϊν, θ δράςθ μπορεί εφκολα ωσ ζχει, με τθν ίδια ομάδα, να
μεταβιβαςτεί ςε άλλα πλαίςια ςε όλθ τθν Ελλάδα, κακϊσ και ςε άλλεσ χϊρεσ, δεδομζνου ότι το
ζργο κα μεταφραςτεί ςτα Αγγλικά και οι θκοποιοί κα εκτελοφν ςτα Αγγλικά. Επιπλζον,
χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια μεκοδολογία αλλά διαφορετικά μζλθ τθσ ομάδασ, θ Δράςθ μπορεί
επίςθσ να μεταβιβαςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ όπου το ζργο μπορεί να μεταφραςτεί ςτισ εκνικζσ
γλϊςςεσ άλλων Κρατϊν Μελϊν τθσ ΕΕ, και οι Ηκοποιοί μποροφν να ερμθνεφουν ςτισ εκνικζσ τουσ
γλϊςςεσ.

3.3 ΚΤΠΡΟ
Σφμφωνα με μια αναφορά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα ευριματα ευρωπαϊκισ ζρευνασ του
Μάθ 2013, 44% των νεαρϊν ερωτθκζντων δεν ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που
διοργανϊνονται από ομίλουσ και οργανιςμοφσ. Στθν Κφπρο τα ποςοςτά ςυμμετοχισ είναι
ιδιαίτερα χαμθλά, με μόνο 5% των νζων να δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικζσ οργανϊςεισ που
ζχουν ςτόχο τθ βελτίωςθ των τοπικϊν κοινοτιτων.
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Όςον αφορά ςτθν επιλογι χϊρων και ατόμων επικοινωνίασ, το CARDET ςυνεργάςτθκε ςτενά με
τισ τοπικζσ αρχζσ του Διμου Αγίου Ακαναςίου κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
υλοποίθςθσ. Ζνα μζλοσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου αφιζρωςε μιςι μζρα για να ξεναγιςει τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ που είχαν επιλεγεί εκ των προτζρων από τον Διμο. Η
επί τόπου παρουςία τουσ διευκόλυνε τουσ ςυμμετζχοντεσ να φανταςτοφν τισ μελλοντικζσ
δράςεισ. Ο Διμοσ επζλεξε περιοχζσ που δεν χρθςιμοποιοφνταν ιδθ από τον Διμο και τθν
κοινότθτα. Κφριοσ ςτόχοσ ιταν θ ανακφκλωςθ και ανάπλαςθ του χϊρου με ςτόχο τθν εφαρμογι
των ιδεϊν των νζων.

Διαδικαςία επιλογισ του ζργου
Οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν εκπαίδευςθ 40 ωρϊν από το πρόγραμμα YouChange. Στο τζλοσ του
προγράμματοσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων, ο εκπαιδευτισ και ζνα μζλοσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
του Αγίου Ακαναςίου επζλεξαν τουσ τρεισ φιναλίςτ με βάςθ τθν ιδζα τουσ για το κοινοτικό ζργο.
Οι τρεισ φιναλίςτ προςκλικθκαν ςτθν τελικι φάςθ, ςε μια τελετι όπου παρουςίαςαν τισ ιδζεσ
τουσ ςε μια επταμελι κριτικι επιτροπι. Οι ιδζεσ των τριϊν φιναλίςτ ιταν οι εξισ:
1. Ζργο Αρικμόσ 1: ‘Trashion show’ (fashion show με ανακυκλϊςιμα υλικά ςτθν πλατεία
του Διμου)
2. Ζργο Αρικμόσ 2: Πάρκο Ανκρωπίνων Διαςτάςεων (Human Scale park)
3. Ζργο Αρικμόσ 3: Πάρκο Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ (όπου κα προωκείται θ
μείωςθ απορριμμάτων φαγθτοφ και θ ανακφκλωςθ)
Η Κριτικι Επιτροπι ςυνεδρίαςε ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2017 ςτισ 5:00 μ.μ. και απαρτιηόταν από τα πιο
κάτω μζλθ:








Κοσ. Μαρίνοσ Κυριάκου (Διμαρχοσ Αγίου Ακαναςίου)
Κα. Άντρθ Αγακοκλζουσ (Μζλοσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγίου Ακαναςίου)
Κοσ. Χριςτόφασ Χριςτοφι (Μζλοσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγίου Ακαναςίου)
Κα. Λία Λεβζντθ (Μζλοσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγίου Ακαναςίου)
Κα. Ανκι Σπφρου (Μζλοσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγίου Ακαναςίου)
Δρ. Ελίηα Πατοφρθ (Υπεφκυνθ Προγράμματοσ/ Ερευνιτρια CARDET)
Κοσ. Πάνθσ Πιερι (Ιδρυτισ του ιςτολογίου για startups, καινοτομία και τεχνολογία ‘Disrupt
Cyprus’)

Μετά τον υπολογιςμό των βακμολογιϊν των κριτϊν, επιλζγθκε το Ζργο Αρικμόσ 2, του Μάριου
Σωτθρίου, με τίτλο Πάρκο Ανκρωπίνων Διαςτάςεων.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται και οι τρεισ ιδζεσ με τισ βακμολογίεσ που ζλαβαν ςε κάκε
πεδίο.
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Πεξηγξαθή, αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε
ηεο ηδέαο θαη ηωλ αλακελόκελωλ
απνηειεζκάηωλ ηεο
Αλάιπζε ηνπ κνληέινπ
Γεκηνπξγηθόηεηα θαη θαηλνηνκία
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα νκάδαο
Πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζηνλ
επηιεγκέλν ρώξν (αλαθύθιωζε ρώξνπ)
Δπθαηξίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε,
θνηλωληθή επίδξαζε θαη βηωζηκόηεηα
Δθαξκνγή ηωλ καιαθώλ δεμηνηήηωλ
(Soft Skills) ηεο ελόηεηαο 1
Δθαξκνγή ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ
δεμηνηήηωλ ηεο ελόηεηαο 2
Δθαξκνγή ηωλ δεμηνηήηωλ θνηλνηηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηεο ελόηεηαο 3
Δθαξκνγή ηωλ νξηδνληίωλ δεμηνηήηωλ
γηα θνηλνηηθέο δξάζεηο ηεο ελόηεηαο 4

ΔΡΓΟ ΑΡ.: 1
Trashion Show

ΔΡΓΟ ΑΡ.: 2
Πάξθν Αλζξώπηλωλ
Γηαζηάζεωλ

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

8.4

8

7.1

8.1
7.5
7.7

8
8.8
7.7

7.1
5.8
6.4

7.2

7.4

6

7.8

7.8

6.1

7.5

7.7

6.5

7.1

8.1

6.4

7.2

7.8

6.4

7.5

7.5

6.5

76,57

78,84

64,71

ΔΡΓΟ ΑΡ.: 3
Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο
Δπαηζζεηνπνίεζεο

Στόχοσ του Πάρκου Ανκρωπίνων Διαςτάςεων ιταν θ προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ
κοινοτικισ ςυμμετοχισ μζςα από ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςε χϊρο που δεν χρθςιμοποιείτο
προθγουμζνωσ. Βαςικόσ άξονασ του ζργου ιταν θ ιδζα τθσ ειςαγωγισ του «παιχνιδιοφ» ςε ζνα
χϊρο παραμελθμζνο. Κφριοσ ςκοπόσ του ζργου ιταν να αλλάξει θ γενικι εντφπωςθ για το
ςυγκεκριμζνο χϊρο, αλλάηοντασ εντελϊσ τθν όψθ του. Ο Άγγελοσ τθσ Κοινότθτασ που ανζλαβε το
ζργο αυτό ικελε να διαςφαλίςει τθν ανακφκλωςθ του χϊρου και τθ διαρκι και μακροπρόκεςμθ
χριςθ του από τθν κοινότθτα. Συνεπϊσ, το ζργο πρότεινε τθν εγκατάςταςθ παιχνιδιϊν που κα
χρθςιμοποιοφνταν ςυνεχϊσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο των εκδθλϊςεων του Διμου.
Ο ςχεδιαςμόσ των παιχνιδιϊν κα γινόταν ςε βάςθ πραγματικϊν ανκρωπίνων μεγεκϊν, για να
επιτρζπει τθ χριςθ τουσ τόςο από ενιλικεσ όςο και από παιδιά, φζρνοντασ με αυτό τον τρόπο
άτομα διαφόρων θλικιϊν και γενεϊν μαηί. Κάποια παιχνίδια ιταν ςκάκι, τάβλι, Jenga και
Monopoly.
Ο Άγγελοσ τθσ Κοινότθτασ παρουςίαςε τισ διαςτάςεισ και τα υλικά που κα χρειάηονταν για τθ
δθμιουργία του Πάρκου Ανκρωπίνων Διαςτάςεων.
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Η καινοτόμοσ πτυχι του ζργου ζγκειτο ςτισ προοπτικζσ εφαρμογισ τθσ ανακφκλωςθσ ωσ μζροσ
των παιχνιδιϊν. Ο Άγγελοσ τθσ Κοινότθτασ ικελε να διαςφαλίςει ότι τα παιχνίδια κα
προςαρμοηόντουςαν με ςτόχο να ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι, τθ ςυνεργαςία, τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν εκπαίδευςθ εντόσ τθσ κοινότθτασ.

Εφαρμογι του ζργου
Ήταν ιδιαίτερα ςθμαντικό να αναπτυχκεί μια κετικι ςχζςθ από τθν αρχι τθσ επιλογισ του ζργου.
Ο Διμοσ πραγματοποίθςε αρκετζσ ςυναντιςεισ με τον Άγγελο τθσ Κοινότθτασ για να ςυηθτιςουν
και να ετοιμάςουν το ζργο. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ ο Άγγελοσ τθσ Κοινότθτασ ετοίμαςε διάφορεσ
παρουςιάςεισ ςε ςχζςθ με τθ δουλειά και το ζργο του ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:







Παράδοςθ πόρων
Υπολογιςμόσ υλικϊν (μζγεκοσ, βάροσ και χρόνοσ προετοιμαςίασ)
Σχζδιο δράςθσ
Υπολογιςμόσ κόςτουσ
Ζλεγχοσ δειγμάτων
Ζλεγχοι αςφάλειασ
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Ο Άγγελοσ τθσ Κοινότθτασ είχε τθ ςτιριξθ του Διμου Αγίου Ακαναςίου κατά τθν επεξεργαςία και
διαρρφκμιςθ των υλικϊν και τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ παρουςίαςθσ του ζργου.
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Το Πάρκο Ανκρωπίνων Διαςτάςεων άνοιξε για το κοινό ςτισ 14
Απριλίου ςτο πλαίςιο των παςχαλινϊν εκδθλϊςεων του Διμου
Αγίου Ακαναςίου ςτθν παρουςία περίπου 600 ατόμων. Ο Διμοσ
βοικθςε ςτθ δθμιουργία των παιχνιδιϊν και ςτιριξε το
ςυντονιςμό τθσ εκδιλωςθσ.
Η κοινότθτα ζδειξε μεγάλο ενδιαφζρον και ενκουςιαςμό για τα
παιχνίδια, τα οποία ζφεραν μαηί άτομα διαφόρων θλικιϊν,
υποβάκρων και εκνοτιτων.

Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ
Τα αποτελζςματα δείχνουν μια ξεκάκαρθ βελτίωςθ ςτισ βακμολογίεσ πριν και μετά τθν
υλοποίθςθ. Υπάρχει ςυνάφεια ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και των γνϊςεων.
Όςον αφορά ςτον Πίνακα Αξιολόγθςθσ για τουσ εταίρουσ, μπορείτε να δείτε τισ ςυνολικζσ
βακμολογίεσ πριν και μετά τθν υλοποίθςθ:

Βακμολογία προ υλοποίθςθσ

Βακμολογία μετά τθν υλοποίθςθ

8
8
8.8

8.2
8.2
9.2

7.7
7.4

8.8
8.4

7.8
7.7
8.14

8.7
8.5
8.8

7.8

8.5

7.5

8.4

78.84

85.7

7,884

8,57

Διδάγματα
Ακολουκοφν κάποια διδάγματα που αποκομίςαμε από τθν υλοποίθςθ κακϊσ και κάποιεσ
ςυςτάςεισ:
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 Όςον αφορά ςτα προγράμματα κοινοτικισ παρζμβαςθσ, προτείνουμε το περιεχόμενο να
είναι διαδραςτικό και πρακτικό, ζτςι ϊςτε οι μακθτευόμενοι να ζχουν τθν ευκαιρία να
εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκομίηουν.
 Διαςφαλίςτε τθν εμπλοκι τθσ κοινότθτασ, κακϊσ είναι πολφ ςθμαντικό το ζργο να
προωκείται ςτθν κοινότθτα από τα πρϊτα ςτάδια.
 Όςον αφορά ςτθν ανακφκλωςθ χϊρου, προτείνουμε θ παρζμβαςθ να ζχει ςτόχο τθν
εμπλοκι τθσ κοινότθτασ μζςα από ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που φζρνουν μαηί
άτομα διαφορετικοφ φφλου, θλικίασ και εκνότθτασ.
 Είναι επίςθσ ςθμαντικό να διαςφαλιςτεί ότι ο χϊροσ και το ζργο κα ζχουν διαρκι
υλοποίθςθ και όχι μεμονωμζνθ. Με αυτό τον
τρόπο διατθρείται θ εμπλοκι και ο
ενκουςιαςμόσ τθσ κοινότθτασ για το νζο χϊρο
που δθμιουργικθκε.
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4. ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΣΗ ΛΗΞΗ
Αυτό το βιμα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Η δικτφωςθ δεν προχποκζτει μόνο τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ εταίρουσ και τισ κοινότθτζσ τουσ. Στθ δικι μασ περίπτωςθ, ζχει να
κάνει με τθ δθμιουργία ςτενϊν δεςμϊν με τθν κοινότθτα και τα μζλθ τθσ, με ανκρϊπουσ που κα
βοθκιςουν με διάφορουσ τρόπουσ, οδθγϊντασ τα ςχζδια, τα προγράμματα και τα ζργα τθσ
κοινότθτασ ςτθν επιτυχία, και κζτοντασ τισ βάςεισ για τθν μελλοντικι τουσ αξιοποίθςθ και κετικι
επίδραςθ.
Ζνα τζτοιο παράδειγμα ιταν το τελικό ςυνζδριο του
προγράμματοσ
YOU.CHANGE.COM
το
οποίο
διοργανϊκθκε ςτο Μουςείο τθσ Αλμερίασ (Carretera
de Ronda, 91. Almería, 04005. Ιςπανία) ςτισ 3 Μαΐου
2018. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχαν 136 άτομα (μζςοσ
όροσ θλικίασ 19-24 με μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων
άνω των 25). Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ιταν νζοι
τθσ
κοινότθτασ
που
τουσ
ενδιζφεραν
οι
δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν μζςα από το
ςχζδιο δράςθσ τθσ κοινότθτασ “Los Almendros”, κακϊσ και θ υλοποίθςθ των ζργων ςτθν Κφπρο
και ςτθν Ελλάδα. Το ςυνζδριο διάρκειασ 4 ωρϊν ιταν ςτα Ιςπανικά με μετάφραςθ των Αγγλικϊν
παρουςιάςεων (Διμοσ Αγίου Ακαναςίου). Το πρόγραμμα είχε ωσ εξισ:
10.00 – Εγγραφι και Καλωςόριςμα –FASL
10.30 – Παρουςίαςθ του προγράμματοσ You.change–FASL και ITC
11.00 – Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ ικανοτιτων – CARDET και ITC
11.30 – Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν ςτθν Κφπρο - CARDET και Διμοσ Αγίου
Ακαναςίου
12.00 – 12.30 Διάλειμμα για Καφζ
12.30 – Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα – KMOP
13.00 - 13.30 - Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν ςτθν Ιςπανία– FASL
και ITC
13.30 - 14.00 Απόδοςθ πιςτοποιθτικϊν ςε όλουσ τουσ Ιςπανοφσ ςυμμετζχοντεσ
14.00 Λιξθ

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοι με το ςυνζδριο. Πιο κάτω
παρουςιάηονται κάποια από τα ςχόλια τουσ:





«Πολφ ενδιαφζρον και πρακτικό»
«Μου άρεςε πάρα πολφ. Πρζπει να βροφμε τρόπο να αντιγράψουμε αυτά τα ζργα και δράςεισ»
«Ζνασ νζοσ τρόποσ ςκζψθσ για περιςςότερθ ςυμμετοχι ςτισ κοινότθτζσ μασ»
«Μου άνοιξε τα μάτια»
 «Ενδιαφζροντα παραδείγματα για εμπλοκι ςτισ κοινότθτζσ μασ»
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Η εμπειρία του ςυνεδρίου απζδειξε ότι θ προτεινόμενθ μεκοδολογία είναι χριςιμθ και ιταν θ
πιο κατάλλθλθ ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεισ και να μάκουμε περιςςότερο με ζνα
ςυμμετοχικό και ςυνεργατικό τρόπο.

5. ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ
Είναι ςθμαντικό τα ςχζδια δράςθσ τθσ κοινότθτασ να ςχεδιάηονται και να εφαρμόηονται με τθ
ςτιριξθ των ικανοτιτων των νζων που αναμζνεται να είναι οι μελλοντικοί φορείσ αλλαγισ.
Εδϊ παρουςιάηεται θ γενικότερθ μεκοδολογία για όςουσ ενδιαφζρονται να υλοποιιςουν
παρόμοιεσ δράςεισ κοινοτικϊν παρεμβάςεων μζςα από τα όςα μάκαμε εμείσ μζςα από τθ
διαδικαςία. Η γενικότερθ μεκοδολογία μπορεί να χωριςτεί ςε 9 βιματα:

1
2

• Ζρευνα και Συλλογι πλθροφοριϊν
• Κακοριςμόσ ενοτιτων και Ανάπτυξθ αναλυτικοφ προγράμματοσ

3

• Ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ

4

• Εξεφρεςθ νεαρϊν Αγγζλων τθσ Κοινότθτασ

5

• Ανάπτυξθ ικανοτιτων

6

• Επιλογι του νικθτιριου ζργου

7

• Επιλογι εγκατελειμμζνου χϊρου και υλοποίθςθ ζργου

8

• Δικτφωςθ, αναφορά και αξιοποίθςθ

Βιμα 1: Ζρευνεσ ςτθν ομάδα ςτόχο και Συλλογι δεδομζνων με ςτόχο τθν πραγματικι
ενθμζρωςθ για τισ προτιμιςεισ ωσ προσ τισ κεματικζσ για τθν εκπαίδευςθ ςε κοινοτικά
προγράμματα.
Βιμα 2: Κακοριςμόσ ενοτιτων και Ανάπτυξθ αναλυτικοφ προγράμματοσ: αυτι θ φάςθ ζχει να
κάνει με τον κακοριςμό των κφριων κεμάτων για το πρόγραμμα ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςε ςχζςθ
με τισ κοινοτικζσ παρεμβάςεισ. Για παράδειγμα:
Ενότθτα 1: Μαλακζσ Δεξιότθτεσ / Soft Skills
Ενότθτα 2: Επιχειρθματικζσ Δεξιότθτεσ

35 | P a g e you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

ΟΔΗΓΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Ενότθτα 3: Δεξιότθτεσ Κοινοτικϊν Προγραμμάτων
Ενότθτα 4: Οριηόντιεσ Δεξιότθτεσ για Κοινοτικζσ Δράςεισ.
Αυτό το βιμα ζχει να κάνει με το ςχεδιαςμό των ενοτιτων που ζχουν επιλεγεί. Το αναλυτικό
πρόγραμμα ανάπτυξθσ ικανοτιτων του you.change μπορείτε να το βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ
(ςε Αγγλικά, Ιςπανικά και Ελλθνικά) για μθ εμπορικι χριςθ. Αυτό το βιμα περιλαμβάνει επίςθσ
μεταφράςεισ (αν χρειάηεται): για προςαρμογι ςε διαφορετικά εκνικά πλαίςια, είναι ςθμαντικό
το αναλυτικό πρόγραμμα να μεταφραςτεί ςτισ γλϊςςεσ των εμπλεκομζνων χωρϊν.
Βιμα 3 Ερωτθματολόγια Αξιολόγθςθσ: είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλθφκοφν ερωτθματολόγια
αξιολόγθςθσ πριν και μετά τθν υλοποίθςθ. Τα εργαλεία αξιολόγθςθσ του you.change είναι
διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα. Κάκε ςυμμετζχων κα ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο πριν και μετά
από κάκε ενότθτα.
Βιμα 4: Εξεφρεςθ νεαρϊν Αγγζλων τθσ Κοινότθτασ: Είναι ςθμαντικό να εφαρμοςτοφν μζκοδοι
επιλογισ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του προγράμματοσ κακϊσ και ςτθν ομάδα ςτόχο. Σε
αυτό το πλαίςιο, προτείνονται οι πιο κάτω μζκοδοι επιλογισ:
Εκςτρατείεσ πλθροφόρθςθσ από νωρίσ: όπωσ ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο, φυλλάδια,
αφίςεσ και/ι ςφντομεσ ανακοινϊςεισ ςε ομάδεσ νζων.
τενι ςυνεργαςία με ομάδεσ νζων: κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ προτείνουμε να
είςτε ςε ςτενι επαφι με ομάδεσ νζων που, τισ οποίεσ θγοφνται νζοι. Αυτό κα βοθκιςει
ςτον εντοπιςμό πικανϊν ςυμμετεχόντων και κα τουσ εμπλζξει ενεργά ςτθν όλθ
διαδικαςία του προγράμματοσ.
Ανακοινϊςτε ότι κα δοκεί Πιςτοποιθτικό: Είναι ςθμαντικό να εκδϊςετε Πιςτοποιθτικά
Συμμετοχισ. Αφοφ πρόκειται για 40 ϊρεσ, το Πιςτοποιθτικό κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
μελλοντικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ωσ απόδειξθ γνϊςθσ και δεξιοτιτων.
Παρακινθτικι προςζγγιςθ: Το κίνθτρο είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ. Ζνα παράδειγμα
κινιτρου για νζουσ κα ιταν θ απόδοςθ ενόσ τίτλου από τισ τοπικζσ αρχζσ (π.χ. Πρόεδροσ
Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νεολαίασ, Διμαρχοσ Νεολαίασ).
Βιμα 5: Ανάπτυξθ Ικανοτιτων: Οι ςυναντιςεισ ανάπτυξθσ ικανοτιτων πρζπει να εφαρμοςτοφν
με όποιο τρόπο κεωρεί καλφτερο θ κάκε κοινότθτα ι οργανιςμόσ για τθν ανταπόκριςθ ςτισ
ανάγκεσ τθσ ομάδασ ςτόχου. Προτείνεται θ πιο κάτω δομι, αλλά μπορεί να προςαρμοςτεί όπωσ
αρμόηει ςτθν κάκε περίπτωςθ. 40 ϊρεσ, διανεμθμζνεσ όπωσ πιο κάτω:
 10 ςυναντιςεισ 4 ωρϊν θ κάκε μία
 20 ςυναντιςεισ 2 ωρϊν θ κάκε μία
Βιμα 6: Επιλογι του Νικθτι: Η κριτικι επιτροπι κα ςυνζλκει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ανάπτυξθσ ικανοτιτων και κα εξετάςει τισ προτεινόμενεσ κοινοτικζσ παρεμβάςεισ που ζχουν ιδθ
προκρικεί ςε αυτι τθ φάςθ. Η κριτικι επιτροπι κα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον 3
άτομα και κα αξιολογιςει κάκε ζργο ςτθ βάςθ των πιο κάτω κριτθρίων αξιολόγθςθσ (με
βακμολογία από 1 μζχρι 10):
Περιγραφι, ανάπτυξθ και παρουςίαςθ τθσ ιδζασ και των αναμενόμενων αποτελεςμάτων
τθσ (10%)
Ανάλυςθ του μοντζλου (10%)
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Δθμιουργικότθτα και καινοτομία (10%)
Επιχειρθματικότθτα ομάδασ (10%)
Προςαρμογι του ζργου ςτον επιλεγμζνο χϊρο (ανακφκλωςθ χϊρου) (10%)
Πικανότθτεσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ, κοινωνικισ επίδραςθσ και βιωςιμότθτασ (10%)
Εφαρμογι των μαλακϊν δεξιοτιτων (Soft Skills) τθσ ενότθτασ 1 (10%)
Εφαρμογι των επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων τθσ ενότθτασ 2 (10%)
Εφαρμογι των δεξιοτιτων κοινοτικοφ προγράμματοσ τθσ ενότθτασ 3
Εφαρμογι των οριηοντίων δεξιοτιτων για κοινοτικζσ δράςεισ τθσ ενότθτασ 4

Βιμα 7: Επιλογι ενόσ εγκαταλειμμζνου χϊρου και υλοποίθςθ του κοινοτικοφ προγράμματοσ:
Οι τοπικζσ αρχζσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν ςτενά με το νικθτι για τθν ετοιμαςία του κοινοτικοφ
ζργου και να υποςτθρίξουν τθ χριςθ του κατάλλθλου χϊρου. Το ζργο πρζπει να εφαρμοςτεί με
τθν πλιρθ ςτιριξθ τθσ τοπικισ αρχισ (π.χ. του διμου) και με τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ (δείτε
πιο κάτω).
Βιμα 8: Δικτφωςθ, αναφορά και αξιοποίθςθ: Αυτό είναι το τελευταίο βιμα και ζχει να κάνει με
τθν ενεργό δικτφωςθ εντόσ τθσ κοινότθτασ, θ οποία αποτελεί κλειδί για τθν επιτυχία, όχι μόνο
κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ αναφοράσ και τθσ αξιοποίθςθσ,
κακϊσ και τθν πικανότθτα επανάλθψθσ ι αντιγραφισ του ζργου ςε διαφορετικό πλαίςιο.
Προτείνεται να επικεντρωκείτε ςτα ακόλουκα ςθμεία:
Πλθροφόρθςθ για το τοπικό πλαίςιο
Πλθροφόρθςθ για το ζργο και για τουσ αγγζλουσ που κα το προωκιςουν
Αιτιολόγθςθ επιλογισ ζργου
Σφντομθ αναφορά για τισ δραςτθριότθτεσ και τα χρονοδιαγράμματα (με φωτογραφίεσ)
Δυςκολίεσ και προκλιςεισ κατά τθσ υλοποίθςθ
Μακιματα και γνϊςεισ που λάβατε μζςα από τθ διαδικαςία
Προοπτικζσ εφαρμογισ ςε άλλα πλαίςια και χϊρεσ

6. ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΗΓΗΕΙ
Το πρόγραμμα ςτθρίχκθκε ςτο γεγονόσ ότι οι νζοι απομακρφνονται όλο και περιςςότερο και
ςυμμετζχουν ολοζνα και λιγότερο ςτισ κοινότθτζσ τουσ. Συνεπϊσ το πρόγραμμα ενκάρρυνε νζουσ
ανκρϊπουσ να ςχεδιάςουν, να υλοποιιςουν και να αξιοποιιςουν τοπικζσ δράςεισ. Με αυτό τον
τρόπο αναπτφχκθκε θ εμπιςτοςφνθ, θ μεταφορά δεξιοτιτων και το ςυναίςκθμα τθσ
«κυριότθτασ» των ζργων από νζουσ ανκρϊπουσ εντόσ των κοινοτιτων τουσ.
Το πρόγραμμα You.Change.Com ζχει προωκιςει τθν ενδυνάμωςθ των νζων, τθ ςυμμετοχι και
τθν ενεργό πολιτότθτα, κυρίωσ μζςα από τθν κοινωνικι ςυμμετοχι των νζων ςε τοπικό επίπεδο.
Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εταίροι:
I.

επζλεξαν 15 νζουσ από κάκε χϊρα (Ιςπανία, Κφπρο, Ελλάδα) τουσ οποίουσ ονόμαςαν
Αγγζλουσ τθσ Κοινότθτασ

37 | P a g e you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

ΟΔΗΓΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

II.

III.

τουσ πρόςφεραν εκπαίδευςθ διάρκειασ 40 ωρϊν ςε Ελλθνικά και Ιςπανικά ςτθ βάςθ
των αναγκϊν μάκθςθσ που εντοπίςτθκαν ςε κάκε ομάδα ςτόχο, ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ:
Μαλακζσ δεξιότθτεσ (soft skills), Δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ και Δεξιότθτεσ
ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ κοινοτικϊν προγραμμάτων
υλοποίθςαν 3 προγράμματα κοινοτικισ δράςθσ ςε Ελλάδα, Ιςπανία και Κφπρο τα οποία
επιλζγθκαν από μια κριτικι επιτροπι. Τα ζργα υλοποιικθκαν ςε εγκαταλειμμζνουσ
χϊρουσ, κακϊσ και ςε άλλουσ χϊρουσ ςχετικοφσ με τισ επιλεγμζνεσ δράςεισ (π.χ. Θζατρο)
εμπλζκοντασ ΜΚΟ και εταίρουσ από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.

Σε αυτό τον οδθγό, παρουςιάςτθκε θ επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων ςτθν Ιςπανία, τθν
Ελλάδα και τθν Κφπρο, με επαρκείσ πλθροφορίεσ που κα επιτρζψουν ςτον αναγνϊςτθ να
ςχεδιάςει και να υλοποιιςει προγράμματα κοινοτικισ ανάπτυξθσ και παρζμβαςθσ, με τθ ςτιριξθ
νζων ανκρϊπων που κα επιφζρουν τθν αλλαγι ςτο μζλλον, και αξιοποιϊντασ χϊρουσ που δεν
χρθςιμοποιοφνται.
Η προςζγγιςθ μασ ιταν αν προτείνουμε πρϊτα μια μεκοδολογία, ζπειτα να παρουςιάςουμε τα
αποτελζςματα ςτισ 3 χϊρεσ υλοποίθςθσ και τζλοσ, να προςφζρουμε μια αναλυτικι μεκοδολογία
αξιοποίθςθσ και επανάλθψθσ των όςων ζχουμε κάνει ςτο πλαίςιο του προγράμματόσ μασ, μαηί
με κάποιεσ ειςθγιςεισ.
Πιο κάτω παρουςιάηουμε μια περίλθψθ των ειςθγιςεων που απορρζουν μετά τθν υλοποίθςθ:
Όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων: προτείνουμε να προςαρμόςετε το
περιεχόμενο όςο περιςςότερο γίνεται ςτθν πραγματικότθτα και να ενκαρρφνετε τθν
αλλθλεπίδραςθ και τθν πρακτικι εφαρμογι, ζτςι που οι εκπαιδευόμενοι να είναι ςε
κζςθ να εφαρμόςουν τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ που κα αποκτιςουν ςτα κοινοτικά
ςχζδια δράςθσ.
Επιπλζον, το κίνθτρο είναι το κλειδί τθσ επιτυχίασ τόςο ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ
ικανοτιτων και τθν υλοποίθςθ του ζργου. Συνεπϊσ, οι ςυντονιςτζσ πρζπει να
προςπακοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ να εμπλζκουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ
διαδικαςία και να τουσ κάνουν να αιςκάνονται «ιδιοκτιτεσ» τθσ γνϊςθσ τουσ.
Είναι ςθμαντικό οι Άγγελοι να κατανοιςουν ότι το ςτάδιο ανάμεςα ςτο ςχεδιαςμό και
ςτθν υλοποίθςθ προχποκζτει προςαρμογι ςτθν πραγματικότθτα, και αυτό απαιτεί μια
ζντονθ προςπάκεια να διατθρείται ςτενι επαφι με βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ κοινότθτασ
ςτθν οποία κζλουμε να παρζμβουμε.
Η δικτφωςθ και θ εμπλοκι τθσ κοινότθτασ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ και τθν επιτυχία των
προτάςεων. Συνεπϊσ, ο ρόλοσ του «ςυντονιςτι» είναι ςθμαντικόσ ςτθν κακοδιγθςθ και
ςτιριξθ των αγγζλων για να κατανοιςουν καλφτερα τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ όπου κα
υλοποιθκεί το ζργο τουσ, αλλά και ςτθν εμπλοκι τθσ κοινότθτασ.
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Η αξιολόγθςθ πρζπει να κεωρείται εργαλείο βελτίωςθσ μζςα από τθν όλθ διαδικαςία
και μπορεί και πρζπει να προςαρμόηεται για να εξυπθρετεί τθν βελτίωςθ τθσ ανάπτυξθσ
ικανοτιτων, αλλά και τθσ εφαρμογισ του κοινοτικοφ ςχεδίου δράςθσ.
Κςωσ χρειαςτεί θ εμπλοκι εκελοντϊν για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
Αυτό απετζλεςε παράδειγμα καλισ πρακτικισ κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
ςτθν Ελλάδα. Αυτό ίςωσ απαιτεί περιςςότερθ προςπάκεια από τον ςυντονιςτι για τθν
κατάλλθλθ προετοιμαςία και ςυντονιςμό των εκελοντϊν να εμπλακοφν ςτο πρόγραμμα.
Όςον αφορά ςτθν ανακφκλωςθ του χϊρου, δθλαδι μθ χρθςιμοποιθμζνων χϊρων τθσ
κοινότθτασ, είναι ςθμαντικό θ παρζμβαςθ να ζχει ςτόχο τθν ςυνοχι τθσ κοινότθτασ και
τθ ςυμμετοχι τθσ μζςα από ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που ξεπερνοφν τισ
διακρίςεισ ανάμεςα ςε θλικίεσ, φφλο και εκνικότθτεσ.

Τζλοσ, κα κζλαμε να αναφζρουμε ότι οι εταίροι βρίςκονται ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ
διαφόρων δραςτθριοτιτων αξιοποίθςθσ και προϊκθςθσ, όπωσ εξωτερικζσ ςυνεργαςίεσ οι οποίεσ
κα βοθκιςουν ςτθ ςτιριξθ των αποτελεςμάτων των ζργων, εμπλζκοντασ ςχετικζσ ομάδεσ. Σε
αυτό το πλαίςιο, οι εταίροι αναηθτοφν νζεσ εμπειρίεσ ςυνεργαςίασ για να εδραιϊςουν αυτι τθν
εμπειρία και να ενκαρρφνουν περιςςότερουσ νζουσ να επιφζρουν τθν αλλαγι ςτθν κοινότθτά
τουσ, αξιοποιϊντασ αχρθςιμοποίθτουσ χϊρουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.
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