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Καλώς ήρθατε στο 4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου You.Change.Com! / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
Το έργο You.Change.Com ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του
2018, με τους εταίρους του έργου να έχουν πλέον συγκεντρώσει
πολύτιμη εμπειρία για την προώθηση της ενδυνάμωσης και της
ενεργού συμμετοχής των νέων σε τοπικό επίπεδο και για την
παροχή ευκαιριών στους νέους να αλλάξουν τις κοινότητές τους,
αναλαμβάνοντας σημαντικές δράσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Οι εταίροι του έργου δημιούργησαν έναν οδηγό κοινοτικής παρέμβασης, ένα προσαρμόσιμο μεθοδολογικό
εργαλείο που μπορεί να χρησιμεύσει ως εγχειρίδιο / έντυπο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο άλλες
τοπικές κοινότητες μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης και
παρέμβασης με τη στήριξη νέων μελλοντικών φορέων αλλαγής όπως με την εκμετάλλευση αχρησιμοποίητων
χώρων σε τοπικό επίπεδο ή άλλων τοπικών πόρων. Σε αυτόν τον οδηγό, οι εταίροι του You.Change.com
παρουσίασαν μια επισκόπηση της εφαρμογής τοπικών δράσεων στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο και
συνέλεξαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ενδυνάμωση
των νέων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την περαιτέρω αξιοποίηση τοπικών δράσεων. Οι εμπειρίες
που παρουσιάστηκαν στον Οδηγό απέδειξαν ότι η μεθοδολογία του έργου You.Change.com είναι ένα
επιτυχημένο εργαλείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των νέων, την απόκτηση δεξιοτήτων και την
προώθηση της «οικειοποίησης» των έργων των νέων στην τοπική τους κοινότητα. Ο κοινοτικός οδηγός
παρέμβασης είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι 6 εταίροι του έργου απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία από την ολοκλήρωση των 3 κοινοτικών
σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2018 - Απριλίου 2018 στην
Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά των
δράσεων σε αντίστοιχα πλαίσια.

Εμπειρίες από την Ισπανία
• Για την υλοποίηση των 5 εργαστηρίων (Ενδυναμώστε τον
εαυτό σας, Hip Hop, Μηχανική, Σεξουαλική Υγεία, Κομμωτική) οι
ισπανοί εταίροι χρειάστηκε να βασιστούν στην υποστήριξη των
επαγγελματιών από την κοινότητα, επιτρέποντας την καλύτερη
επίλυση προβλημάτων (π.χ. συμβούλους εργασίας, εκπαιδευτές σε
ειδικά πεδία κλπ.)

5 εργαστήρια για την ενδυνάμωση των νέων στη
γειτονιά του “Los Almendros”, περιοχή γκέτο της
Αλμερίας (Ισπανία) με μεγάλο πληθυσμό νέων
Ρομά

• Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος συμμετοχής της
μειονεκτούσας νεολαίας, ήταν σημαντικό να δημιουργηθούν
συνέργειες με τους ενδιαφερόμενους που γνωρίζουν τις
πραγματικές ανάγκες της κοινότητας (π.χ. ενώσεις της κοινωνίας
των πολιτών), διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση της κοινοτικής
δράσης.
• Η ομάδα-στόχος των νέων ήταν υπερκινητική και λόγω της
δυσκολίας διατήρησης της ηρεμίας και της προσοχής των
νέων κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι Ισπανοί εταίροι
παρουσίασαν νέες ιδέες για εργαστήρια που θα επέτρεπαν στους
νέους να εκφράσουν την εσωτερική τους ενέργεια με πιο δυναμικές
εκπαιδεύσεις, όπως το Hip Hop, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα
δημοφιλές για τους νέους.

Εμπειρίες από την Ελλάδα
• Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό δράμα ευαισθητοποίησε μεγάλο
αριθμό θεατών και επηρέασε σημαντικά την τοπική κοινότητα
χάρη στο υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και στην
καινοτόμο εκπαιδευτική σχεδίαση.

8 εκπαιδευτικά θεατρικά εργαστήρια με στόχο
την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που
σχετίζονται με το trafficking Ανθρώπων και τη
σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών.

• Μια μικρή ομάδα νέων με περιορισμένους πόρους κατάφερε να
δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία
και τα τοπικά ΜΜΕ.
• Οι θεατές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του trafficking
γυναικών και συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις ομαδικές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό,
δημιουργικότητα και ταλέντο.
• Το κοινό εξέφρασε τη βαθιά του σκέψη και ανησυχία για τις
συζητήσεις της ομάδας ευαισθητοποίησης που έλαβαν χώρα μετά
τις παραστάσεις.
• Ένας μεγάλος αριθμός επιπλέον εθελοντών ήταν περισσότερο
πρόθυμος να συμμετάσχει ενεργά στη δράση.

Εμπειρίες από την Κύπρο
• Η επιτυχία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι επιλέχθηκε να
εφαρμοστεί σε σταθερή βάση και όχι ως έκτακτη εκδήλωση.
Αυτό ήταν σημαντικό για τη διατήρηση της δέσμευσης και του
ενθουσιασμού από την κοινότητα.
• Η παρέμβαση αποσκοπούσε στην κοινοτική συνύπαρξη μέσω
διασκέδασης και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που έσπασαν
φραγμούς ηλικίας, φύλου και εθνοτικής προέλευσης.

Ανθρώπινο πάρκο κλίμακας: Διαγωνισμοί
επιτραπέζιων παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας
(π.χ. σκάκι, τάβλι κλπ.) Προκειμένου να
ενισχυθεί η αλληλεπίδραση των πολιτών από
διάφορες κοινωνικές ομάδες

• Το πρόγραμμα είχε μεγάλη ανταπόκριση από τη νεανική κοινότητα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης μιας σειράς δράσεων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εξωτερικών συνεργασιών /
συνεργειών που θα συμβάλλουν στη υποστήριξη των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, εμπλέκοντας
σχετικές ομάδες στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι επιδιώκουν νέες εμπειρίες συνεργασίας επικεντρωμένες στην περαιτέρω μεταφορά
αυτής της εμπειρίας σε νέους υποψήφιους φορείς αλλαγής, εκμεταλλευόμενοι τοπικούς αχρησιμοποίητους χώρους στην Ευρώπη. Με την
κατάλληλη υποστήριξη, και οι 3 δράσεις μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα στην Ισπανία, την Ελλάδα και την
Κύπρο, καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες τοπικές προσαρμογές στις εθνικές γλώσσες των πρόσθετων χωρών για
την σωστότερη υιοθέτηση των ενεργειών.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ YOU.CHANGE.COM
ΣΤΗΝ ALMERIA (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Το τελικό συνέδριο του έργου διοργανώθηκε στις 3 Μαΐου 2018 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της πόλης
της Αλμερίας στην Ισπανία. Το συνέδριο παρακολούθησαν 136 συμμετέχοντες, οι περισσότεροι από
αυτούς ηλικίας 19-24 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία
συμμετοχής νέων του έργου You.Change.com, καθώς και για τις κοινοτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στην
Ισπανία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η γλώσσα εργασίας του συνεδρίου ήταν τα Ισπανικά με διερμηνεία στα
αγγλικά, δεδομένου ότι υπήρχαν συμμετέχοντες και από άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ η διάρκεια του
συνεδρίου ήταν 4 ώρες.
Όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το συνέδριο, ενώ ορισμένα από τα σχόλια
των συμμετεχόντων παρουσιάζονται παρακάτω και βασίστηκαν στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του
συνεδρίου:

”Πολύ ενδιαφέρον”
”Μου άρεσε πολύ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επαναλάβουμε έργα σαν αυτό”
”Ένας νέος τρόπος σκέψης για μεγαλύτερη συμμετοχή στην τοπική κοινότητα”
”Μου άνοιξε τα μάτια”
”Ενδιαφέροντα παραδείγματα συμμετοχής στις κοινότητές μας!”
Η εμπειρία του συνεδρίου επιβεβαίωσε ότι η μεθοδολογία You.change.com είναι χρήσιμη και αποτελεί
ιδανική ευκαιρία για ανταλλαγή και μάθηση με συμμετοχικό και συνεργατικό τρόπο.
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