Παράρτημα 7: ΜΚΟ – Από πού να ξεκινήσεις
Δραστηριότητα Ενότητας 7
Στόχοι Μάθησης
 Αυτή η άσκηση χρησιμοποιείται για να σκεφτούν οι εκπαιδευόμενοι τα βήματα που είναι
αναγκαία για να ξεκινήσει μία ΜΚΟ.

Πληροφορίες
Αυτή η άσκηση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τα πρώτα βήματα για την έναρξη
μιας ΜΚΟ. Θέματα, όπως η έρευνα για το έργο άλλων ΜΚΟ, η απόφαση για δημιουργία ΜΚΟ από
την αρχή ή για συνεργασία με υπάρχουσα ΜΚΟ, το νομικό πλαίσιο για τον τύπο της ΜΚΟ, ο
καθορισμός του οράματος και της αποστολής, η εύρεση εξίσου παθιασμένων ατόμων για το
αντικείμενο της ΜΚΟ, κ.τ.λ.

Διάρκεια
20 λεπτά

Διαρρύθμιση Αίθουσας
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εργαστούν ομαδικά. Τα άτομα προτείνεται να καθίσουν το ένα δίπλα
στο άλλο.

Υλικό Υποστήριξης
Χαρτί και μολύβια

Οδηγίες
1. Διάβασε ή άφησε τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν το σενάριο της μελέτης περίπτωσης
για τον John στη διαφάνεια 3 από το powerpoint της ενότητα 7:
Ο John είναι 32 χρονών
Ζει στην Ιρλανδία
Ανησυχεί για τις αλλαγές κλίματος και τη διατροφή
Έχει βασική εκπαίδευση στις οργανικές καλλιέργειες από τα 21
Ανησυχεί και για το υψηλό % ανεργίας σε νέους
Υπάρχουν μη αξιοποιημένες εκτάσεις γης στην τοπική κοινότητα που ανήκουν στο δημόσιο
Έχει πάθος για να διαχειριστεί τα παραπάνω θέματα και να δημιουργήσει μια ΜΚΟ αλλά δεν
ξέρει πώς να ξεκινήσει.
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2. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των 3-4 ατόμων και να βάλουν σε λίστα
τα βήματα του John για να ξεκινήσει την ΜΚΟ βάσει των πληροφοριών και της γνώσης και
εμπειρίας τους. Διαθέσιμος χρόνος 10-15 λεπτά.
3. Βάσει feedback από κάθε ομάδα κρατήστε σημειώσεις σε πίνακα.

Πιθανές Απαντήσεις



Ο John χρειάζεται μία ανάλυση SWOT για την ιδέα της ΜΚΟ.



Ο John χρειάζεται έρευνα για τις νομικές διευθετήσεις ίδρυσης μίας ΜΚΟ στη χώρα του.



Χρειάζεται να ερευνήσει άλλες ΜΚΟ στην περιοχή για να δει αν θα συνεργαστεί μαζί τους ή
θα ξεκινήσει δική του ΜΚΟ.



Ο John χρειάζεται να ερευνήσει την ιδιοκτησία της γης και τις πιθανότητες να την
αποκτήσει.



Χρειάζεται να επικοινωνήσει με ομάδες που απασχολούν άνεργους νέους για συνεργασίες.



Ο John χρειάζεται να αναλύσει τις δικές του ικανότητες για να δει που έχει κενά. Θα τα
καλύψει ή θα βρει άτομα που έχουν τις ικανότητες που του λείπουν;

Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να γίνει κατανοητό ότι ο John είναι σε στάδιο διερεύνησης και όχι
εκκίνησης. Πρόκειται για ευκαιρία να τονιστεί η σημασία του σχεδιασμού.
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