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Ανάπτυξη Ικανοτήτων των
«Δημιουργών Αλλαγής»
(Community Angels)
Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO, η ανάπτυξη ικανοτήτων ορίζεται
ως «η διαδικασία ενίσχυσης ενός ατόμου ή μίας ομάδας με σκοπό να
αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες για την επίλυση
προβλημάτων και την πραγματοποίηση αλλαγών». Όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
αλληλεπιδρώντας και μαθαίνοντας από τους άλλους.
To κύριο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ικανοτήτων

“This course
contributed to
my personal
development.”

των Community Angels του έργου You.Change.Com ήταν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να
σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν, να υλοποιήσουν, να παρακολουθήσουν
και να αξιολογήσουν τις δράσεις στο πλαίσιο της τοπικής τους
κοινότητας. Πριν την εκπαίδευση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες
να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο των δεξιοτήτων τους
συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, διαδικασία που επανέλαβαν
και στο τέλος της εκπαίδευσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας
αυτοαξιολόγησης οι εκπαιδευτές απέκτησαν μια περισσότερο σφαιρική
εικόνα για τους συμμετέχοντες και την πρόοδό τους.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο βασίστηκε σε μαθητοκεντρικές
και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας, περιλάμβανε μαθήματα υπό
την καθοδήγηση εκπαιδευτή/-ών, ομαδικές ασκήσεις, αυτοδιδασκαλία,
ομαδικές συζητήσεις και δραστηριότητες «καταιγισμού ιδεών»
(brainstorming).
Οι Community Angels, μετά από 40 ώρες εκπαίδευσης, συνεργάστηκαν
στενά με τους εταίρους-ΜΚΟ του έργου προκειμένου να επιλέξουν
και να αναπτύξουν 1 κοινοτική δράση ανάμεσα σε αυτές που είχαν
προταθεί πρωτύτερα. Τα κριτήρια για την επιλογή της δράσης ήταν η
ποιότητα, ο αντίκτυπος, η συνέχεια, η προβολή και η αυθεντικότητα σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες δράσεις.

“I was taught everything I expected
to be taught on this course.”
Προγράμματα Κοινοτικής Δράσης
Τα Προγράμματα Κοινοτικής Δράσης αναπτύχθηκαν με βάση την
επιλογή μίας ιδέας από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν
από εκπροσώπους τόσο των εταίρων της τοπικής αυτοδιοίκησης
όσο και των εταίρων-ΜΚΟ του έργου You.Change.Com. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η αρχική σύλληψη, η ανάπτυξη και η παρουσίαση της
ιδέας αυτής ανήκαν στους νεαρούς συμμετέχοντες του έργου. Η ιδέα
περιστρεφόταν γύρω από το ερώτημα: «Ποιοι τομείς της τοπικής σας
κοινότητας χρειάζονται αναδιάρθρωση και ποιες λύσεις μπορείτε να
προτείνετε;»
Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου σε
χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή σε άλλους παρόμοιους χώρους
που σχετίζονται με τη δράση που επιλέχθηκε από τους εταίρους του

“It was made clear
to me at the start of
the course what I
was meant to learn
from it.”

έργου.

Τα Προγράμματα Κοινοτικής Δράσης που
επιλέχθηκαν ανά χώρα είναι τα παρακάτω:
Ισπανία: Εργαστήρια με σκοπό την ενδυνάμωση ατόμων νεαρής
ηλικίας στη γειτονιά “Los Almendros”, μία περιοχή γκέτο με
μεγάλο αριθμό νέων Ρομά. Επιμέρους θέματα των εργαστηρίων
ήταν η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη, η κοινωνική δέσμευση σε
επίπεδο γειτονιάς, η σεξουαλική υγεία και τα ναρκωτικά.
Ελλάδα: Διοργάνωση 8 εκπαιδευτικών, θεατρικών εργαστηρίων
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εμπορίας
ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών.
Κύπρος: Μεγάλης κλίμακας διαγωνισμοί επιτραπέζιων
παιχνιδιών (π.χ. σκάκι, τάβλι, κτλ.) με σκοπό την ενίσχυση
της αλληλεπίδρασης των πολιτών που ανήκουν σε διάφορες
κοινωνικές ομάδες.
Μετά το τέλος της ανάπτυξης των έργων τοπικής κοινότητας,
ο συντονιστής του έργου FASL με την πολύτιμη συνδρομή των
Community Angels θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός Οδηγού
Κοινοτικών Παρεμβάσεων. Το εγχειρίδιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως
βιβλίο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινότητες
μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα
κοινοτικής ανάπτυξης και παρέμβασης με τη βοήθεια νέων ανθρώπων
και αξιοποιώντας μη εκμεταλλεύσιμους χώρους της περιοχής.
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