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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
www.ngeurope.net 

για να ανακαλύψετε περισσότερα 
για το πρόγραμμα  NGEurope!

ΓΙΑΤΙ ΤΟ 
ΚΑΝΟΥΜΕ?
Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους 
πολίτες προκειμένου να ενεργοποιηθούν 
και να φέρουν την αλλαγή προς το 
καλύτερο για τον κόσμο. Πιστεύουμε πως η 
εστιασμένη εκπαίδευση, η πρακτική 
εξάσκηση και η εμπειρική εκμάθηση είναι 
παράγοντες κλειδιά για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός ατόμου 
στο χώρο των ΜΚΟ. Η ενεργή συνεισφορά 
στις ΜΚΟ προσφέρει ικανοποίηση και 
έμπνευση καθώς επίσης βοηθά τα άτομα 
να επιφέρουν θετική αλλαγή σε κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Συμμετέχοντας στην κοινότητα του NGEurope 
και παρακολουθώντας τα σεμινάρια, την 
εκπαίδευση και τις λοιπές εκδηλώσεις μας, θα 
διευρύνεις τους ορίζοντες σου, θα αναπτύξεις 
νέες δεξιότητες, θα μάθεις περισσότερα για τον 
εαυτό σου και τη δουλειά που κάνεις και 
μπορείς να βρεις υπέροχες ευκαιρίες για να 
δραστηριοποιηθείς στην τοπική σου κοινότητα. 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ NGEUROPE?

Το NGEurope εστιάζει σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα ενισχύοντας 

τις δεξιότητες του υπάρχοντος 
προσωπικού των ΜΚΟ και όλων των 

ατόμων που επιθυμούν να 
συνεισφέρουν σε αυτόν τον τομέα.

Το NGEurope είναι η ιδανική ευκαιρία να μάθεις  νέα πράγματα, να ενεργοποιηθείς για το σκοπό σου και 
να αφήσεις το θετικό σου αποτύπωμα στην κοινωνία, εάν ανήκεις σε κάποια από τις ακόλουθες ομάδες:

Ενήλικοι πολίτες που είναι παθιασμένοι με 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα και 
θέλουν να μάθουν πώς να αναβαθμίσουν την 
καμπάνια τους.
Ενήλικοι πολίτες που έχουν μια πράσινη/κοινωνική 
επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την αναπτύξουν 
σε βιώσιμη επιχείρηση.

Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ που θέλουν να αναπτύξουν 
τις δεξιότητες τους ενώ παράλληλα συνεχίζουν 
να εργάζονται στην παρούσα θέση τους.
Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ που είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν την εμπειρία τους και να 
υποστηρίξουν τους νέους ηγέτες μέσω του 
προγράμματος πρακτικής άσκησης. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙΣ 

ΣΤΟ 
NGEUROPE?



Η ομάδα του έργου NGEurope θα αναπτύξει ένα 
έναν εκπαιδευτικό οδηγό απευθυνόμενο στους 
μέντορες των ΜΚΟ, ένα εκπαιδευτικό πακέτο 
ηγεσίας σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές ΜΚΟ, 
ένα διδακτικό οπτικοακουστικό πακέτο 
αποτελούμενο από βίντεο, ένα εγχειρίδιο για την 
ίδρυση και χρηματοδότηση ΜΚΟ και ένα άρθρο 
χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, το NGEurope θα 
οργανώσει σεμινάρια συμμετοχής, ένα πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης σε ΜΚΟ, και ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για εργαζόμενους σε ΜΚΟ και άτομα 
που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στο χώρο 
των ΜΚΟ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope 
ERASMUS+ επιτυγχάνει τους στόχους του

Ενδυναμώνει τις κοινότητες με ενεργούς 
πολίτες.

Αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους 
μελλοντικούς ηγέτες των 
κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ

Εμπνέει τα άτομα να αναπτύξουν ηγετικές 
ικανότητες και να λάβουν δράση στην κοινότητα 
τους.

Εκπαιδεύει και υποστηρίζει 
τα άτομα να αναπτύξουν 
λύσεις σε τοπικά ζητήματα.

Το Έργο

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΛΛΑΓΗ.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Το NGEurope είναι ένα διεθνές έργο ERASMUS+ που ενδυναμώνει 
τους ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να λάβουν δράση 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι συνεργαζόμενοι 
φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Πορτογαλία και Ισπανία) εργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν 
εργαλεία και να υποστηρίξουν τη συμμετοχή και την ενεργό δράση 
της κοινωνίας. Το έργο θα ενισχύσει μεμονωμένα άτομα και ηγέτες 
κοινωνικών φορέων για να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες που θα 
αυξήσουν τον αντίκτυπο τους στην προστασία του τοπικού 
περιβάλλοντος και θα επιφέρουν κοινωνική αλλαγή.

Το NGEurope θα συμπράξει με ιδιώτες και φορείς που 
ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην πράσινη και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, βοηθώντας τους να εξελίξουν την ιδέα τους σε 
μια βιώσιμη επιχείρηση, που θα επιφέρει κοινωνική και 
περιβαλλοντική αλλαγή.

Ενημερώνει για την ορθή 
διακυβέρνηση των ΜΚΟ 
αναδεικνύοντας βέλτιστες 
πρακτικές σε κάθε χώρα 
εταίρο.

Ηγεσία Συμμετοχή

Λύσεις  Εκπαίδευση  Αριστεία
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΗΓΕΤΩΝ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ.

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ 

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΜΑΣ

εμπνέοντας περιβαλλοντική και 
κοινωνική ηγεσία στις κοινότητες.

παρέχοντας στους περιβαλλοντικούς 

ηγέτες εκπαίδευση και κατάρτιση στις 

τοπικές τους κοινότητες.

ενδυναμώνοντας οργανισμούς 
προκειμένου να προστατεύσουν το 
τοπικό περιβάλλον και να 
δημιουργήσουν κοινωνική αλλαγή.


