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Συμμετέχοντες στο πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πορτογαλία

Το έργο
NGEurope
Το έργο NGEurope προωθεί την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή μέσω της ηγεσίας
και της δέσμευσης για αλλαγή των ΜΚΟ, προωθώντας την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών και τη δράση τους για ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων. Οι
πολίτες και οι τοπικοί φορείς ενδυναμώνονται και ενθαρρύνονται, καθώς το
έργο προσφέρει ευκαιρίες στους ανθρώπους να αναπτύξουν και να διευρύνουν
τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Η πράσινη επιχειρηματικότητα ενισχύεται
μέσα από δράσεις του έργου και από βιώσιμες και κοινωνικής συνοχής
πρακτικές. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης και την
αποτελεσματική χρήση του φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Το έργο
NGEurope εστιάζει σε ευρωπαϊκές ΜΚΟ που ασχολούνται με περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα την προσφορά εργασίας και την
ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

Υλικό του εκπαιδευτικού
προγράμματος του έργου NGEuropes

Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα για λήψη
στον ιστότοπο του έργου στο
HYPERLINK "http://www.ngeurope.net"

Όλα τα βίντεο του NGEurope είναι διαθέσιμα στο YouTube

Οι πόροι του
έργου NGEurope
Η κοινοπραξία του NGEurope με οργανισμούς από την
Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και
την Ισπανία επικεντρώνεται στη δημιουργία χρήσιμων
εργαλείων και πόρων για άτομα που ενδιαφέρονται,
εργάζονται ή σκέφτονται να ιδρύσουν τη δική τους ΜΚΟ.
Ερευνητική αναφορά: Μια επισκόπηση της
κατάστασης των ΜΚΟ στις χώρες που συμμετέχουν
στο έργο.
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των
ΜΚΟ: Εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάζει τους
εργαζόμενους σε ΜΚΟ να φιλοξενήσουν ασκούμενους.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ηγεσίας σε ΜΚΟ: Ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 11 ενοτήτων, που
αναπτύχθηκε από μία διεθνή ευρωπαϊκή ομάδα και
παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις για
την ίδρυση, υποστήριξη και εργασία σε ΜΚΟ. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διδαχθεί ήδη πέντε
φορές σε χώρες της Ευρώπης.
Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Παρατηρητήριο: Μία
διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιάζει καλές
πρακτικές ΜΚΟ από την Ευρώπη.
Υλικό
Υποκίνησης:
Προωθητικά
εκτυπώσιμα
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση
συμμετοχής των ατόμων σε θέματα των ΜΚΟ.
Οπτικοακουστικό Εκπαιδευτικό Υλικό: Διδακτικά
βίντεο που παρουσιάζουν το έργο NGEurope και το
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.
Εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση ΜΚΟ:
Ένα εγχειρίδιο για του τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του
κάποιος που θέλει να ιδρύσει μια ΜΚΟ στις χώρες που
συμμετέχουν στο έργο.
Άρθρο Χάραξης Πολιτικής: Μία περιγραφή της
κατάστασης των ΜΚΟ στις χώρες που συμμετέχουν
στο έργο, που παρέχει πληροφορίες από ειδικούς στις
ΜΚΟ, διδάγματα που προέκυψαν από το έργο αλλά
και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.
Έκθεση Πεπραγμένων: Μία ανασκόπηση του έργου
που επισημαίνει όλες τις σημαντικές πτυχές, γεγονότα
και εξελίξεις.

Εκπαιδευόμενοι του έργου NGEurope στην Ισπανία
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Εκδηλώσεις
του NGEurope

Πέντε σεμινάρια για συμμετοχή και πέντε εκδόσεις
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του έργου
NGEurope πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των
εταίρων (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία,
Ισπανία).
Τα σεμινάρια για συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν
από τους εταίρους του έργου σε τοπικό επίπεδο με
σκοπό να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το
έργο και να τους παρουσιάσουν το έργο μιας
τοπικής ΜΚΟ.

Ελα μαζί μας! Το συνέδριο είναι
δωρεάν και κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να
συμμετάσχει!
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας
μας info@ngeurope.net ή ελάτε σε
επαφή μέσω Facebook
@NGEuropeProject

Στις πέντε εκδόσεις του πρακτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος, τρεις διεθνείς εκπαιδευτές
εργάστηκαν με 100 συμμετέχοντες από όλες τις
χώρες των εταίρων του έργου NGEurope. Κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε πέντε
ημέρες μαθημάτων και μία εκδρομή πεδίου ενώ
ήταν εστιασμένο στις δεξιότητες και στην
τεχνογνωσία που χρειάζονται για να επιτύχει
κάποιος στον κόσμο των ΜΚΟ. Το περιεχόμενο του
προγράμματος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
NGEurope και στη συνέχεια δοκιμάστηκε και
βελτιώθηκε στη διάρκεια υλοποίησης αυτών των
πέντε εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κάνοντας εκπαίδευση για ΜΚΟ στην Ιρλανδία

Τελικό Συνέδριο
του NGEurope
Στις 29 Μαΐου 2020, το έργο NGEurope θα
πραγματοποιήσει το τελικό του συνέδριο
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.
Ενώ η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε
προγραμματιστεί να αποτελεί διεθνές
συνέδριο στην Πορτογαλία, κρίθηκε σκόπιμη η
αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών από την πανδημία του
COVID-19.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope
επισκέπτεται μια τοπική ΜΚΟ στην Αυστρία

Παρά το διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής, η
εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους
οργανισμούς των εταίρων και σε ανθρώπους
που ενδιαφέρονται για το έργο των ΜΚΟ ή
εργάζονται στον τομέα αυτό να έρθουν πιο
κοντά. Θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να
μάθουν οι συμμετέχοντες για το έργο
NGEurope,
τους
στόχους
και
τα
αποτελέσματά του και να συζητήσουν με
εκπροσώπους τριών περιβαλλοντικών ΜΚΟ
που συνιστούν βέλτιστες πρακτικές.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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