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Ο τρίτος τομέας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) ως σημαντική οικονομική δύναμη, αλλά κυρίως ως ισχυρό όχημα 
για τη δημιουργία πιο βιώσιμων, δίκαιων και συνεκτικών κοινοτήτων. Αυτός ο 
τομέας, επίσης γνωστός ως τομέας της κοινωνικής οικονομίας, έχει το τρίτο 
μεγαλύτερο οικονομικό εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, κάτι που αποδεικνύει 
τη σημασία για επένδυση και δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη. Ο τρίτος 
τομέας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως ΜΚΟ, Ιδρύματα, 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Συλλόγους. Παρά τις νομικές τους 
ιδιαιτερότητες στον τρόπο δράσης, όλοι οι οργανισμοί έχουν κάτι κοινό: ισχυρή 
κοινωνική αποστολή, την οποία επιδιώκουν να εκπληρώνουν καθημερινά.

Το έργο NGEurope έχει ορισμένους βασικούς στόχους, αλλά κυρίως το έργο 
επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία και την 
αξία του τρίτου τομέα. Παρά το ισχυρό εργατικό δυναμικό που απασχολεί, το 
ευρύ κοινό σε πολλές χώρες της ΕΕ δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με αυτόν το 
τομέα. 

Ένας άλλος κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν να εκπαιδεύσει ηγέτες ΜΚΟ 
ή πιθανούς ηγέτες και να επιδείξει έναν διαφορετικό, πιο αποτελεσματικό 
και βιώσιμο τρόπο διαχείρισης οργανισμών του τρίτου τομέα, ελπίζοντας να 
εμπνεύσει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το έργο NGEurope συγκέντρωσε και οργάνωσε 
πληροφορίες, αλλά και παρήγαγε γνώσεις σχετικά με βασικά ζητήματα των 
ΜΚΟ ελπίζοντας ότι θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο ή εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και θα 
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για παρόμοιες πρωτοβουλίες.

31 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του κειμένου είναι να 
συμβάλει στη διάδοση των δυνατοτήτων του 
τρίτου τομέα και να παράξει συμβουλευτική προς 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με το 
γιατί και το πώς να επενδύσουν και να στηρίξουν 
τον τρίτο τομέα.



A. Λογική
 Η σημασία του 

τρίτου τομέα (ή του 
κοινωνικού τομέα) όχι 
μόνο σε οικονομικό 
επίπεδο, αλλά και 
για την προώθηση 
πιο ανθεκτικών 
και βιώσιμων 
κοινοτήτων, έχει 
ευρεία αναγνώριση 
παγκοσμίως. Η 
ΕΕ, ειδικότερα, 
υποστήριξε πολύ 
αυτόν τον τομέα και 
κατέβαλε σημαντική 
προσπάθεια για την 
παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και 
ποσοτικοποίηση του 
αντίκτυπου στην 
Ευρώπη. Το επίπεδο 
του αντίκτυπου του 
κοινωνικού τομέα 
σε μια συγκεκριμένη 
χώρα ή κοινότητα 
είναι ορατό όταν 
εξετάζουμε τα 
επίπεδα συμμετοχής 
των πολιτών αυτής 
της κοινότητας, την 
ευημερία και την 
ενδυνάμωση τους. 
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Ένας καλός και λειτουργικός κοινωνικός 
τομέας μπορεί ακόμη να σημαίνει αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης σε μια συγκεκριμένη 
κοινότητα. Αυτό ισχύει κυρίως επειδή οι ΜΚΟ 
και οι οντότητες του κοινωνικού τομέα είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν σε ζητήματα εντός 
της κοινότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
πολιτιστικά, αθλητικά, κτλ.) με αποτελεσματικό, 
γρήγορο, αυτόνομο και εξατομικευμένο τρόπο. 
Πολλές από αυτές τις οντότητες είναι τοπικές 
και εργάζονται πολύ κοντά με την κοινότητα, 
με αποτέλεσμα να κατανοούν σε βάθος τα 
προβλήματα και να βρίσκουν ολοκληρωμένες 
λύσεις, κάτι που δυσκολεύονται να κάνουν 
μεγάλα δημόσια ιδρύματα και κυβερνητικές 
υπηρεσίες, είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε λόγω 
αδυναμίας κατανόησης σε πρακτικό επίπεδο της 
δυναμικής, των προβλημάτων και των ανθρώπων 
της κοινότητας.



Έτσι δημιουργήθηκε 
το έργο NGEurope. 
Υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών 
στην αναγνώριση και 
αξιοποίηση του τρίτου 
τομέα ως σημαντικού 
τομέα τόσο σε 
οικονομικό όσο και 
σε κοινωνιολογικό 
επίπεδο. Υπάρχει μια 
γενικευμένη ανάγκη 
για περισσότερη και 
καλύτερη συμμετοχή 
των πολιτών. Το 
έργο NGEurope 
προέρχεται 
από την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης 
για τη σημασία 
του έργου που 
αναπτύχθηκε από 
τις ΜΚΟ και άλλους 
φορείς του τρίτου 
τομέα στην Ευρώπη 
και από την ανάγκη 
δράσης και ανάληψης 
ευθύνης για κοινά 
ζητήματα, κυρίως σε 
περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό επίπεδο.

Ο τρίτος τομέας είναι μια σημαντική οικονομική 
δύναμη στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας 
το 13% του εργατικού δυναμικού, το οποίο 
αντιστοιχεί σε περίπου 29,1 εκατομμύρια 
εργαζόμενους (έμμισθους και εθελοντές) στις 28 
χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία. Αυτό σημαίνει 
ότι ο τρίτος τομέας έχει το τρίτο μεγαλύτερο 
εργατικό δυναμικό οποιουδήποτε κλάδου στην 
Ευρώπη. Ωστόσο, και παρά αυτά τα εντυπωσιακά 
στατιστικά στοιχεία, εξακολουθούν να υπάρχουν 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι οντότητες 
του τρίτου τομέα δεν θεωρούνται σημαντικές 
ή πολύτιμες. Σε χώρες, όπως η Πορτογαλία ή η 
Ελλάδα, τα επίπεδα συμμετοχής των πολιτών 
είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο και πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν καν 
τη σημασία του τομέα.
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Ο κύριος στόχος του NGEurope είναι να διευκολύνει τη νέα γενιά ηγετών της 
κοινότητας και να υποστηρίξει ΜΚΟ που υπάρχουν ήδη, κοινοποιώντας 
επιτυχημένες ιστορίες και πρότυπα μοντέλα από όλη την Ευρώπη ως παραδείγματα 
καλών πρακτικών που μπορούν να αναπαραχθούν. Υπάρχουν επτά εταίροι από 
πέντε χώρες που συνεργάστηκαν για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρίτο τομέα 
στις χώρες τους και να αναπτύξουν εργαλεία για τη στήριξη ΜΚΟ και κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο: Município de Lousada 
(Πορτογαλία), Associação BioLiving (Πορτογαλία), PlaySolutions ( Πορτογαλία), 
CeseFor Foundation (Ισπανία), Leave No Trace (Ιρλανδία), ENTER (Αυστρία) και 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα).

Το NGEurope σχεδιάστηκε για άτομα που ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό τομέα, 
είτε είναι άτομα που θέλουν απλώς να είναι πιο προδραστικά στις κοινότητές 
τους, ή που θέλουν να ξεκινήσουν μια ΜΚΟ ή μια κοινωνική επιχείρηση και δεν 
ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, ή ακόμη και άτομα που έχουν ήδη εμπλακεί ή/και 
διοικούν ΜΚΟ / κοινωνική επιχείρηση και θέλουν να μάθουν περισσότερα και νέες 
προσεγγίσεις. Ώς εκ τούτου, το έργο NGEurope επιδιώκει να:
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δείξει πόσο σημαντικός και 
αποτελεσματικός είναι ο τρίτος 
τομέας σε θέματα, όπως η 
απασχόληση, η καινοτομία, η 
κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση 
και η φτώχεια / κοινωνικός 

7

δείξει ότι οι ΜΚΟ μπορούν και 
πρέπει να θεωρηθούν μεγάλες 
ευκαιρίες για δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως και για 
κοινωνικό αντίκτυπο.

εμπνεύσει τους ανθρώπους 
να είναι πιο προδραστικοί, 
προκειμένου να οικοδομήσουν 
πιο ανθεκτικές και 
αυτοδιοικούμενες κοινότητες.

εκπαιδεύσει και διευκολύνει 
τους ανθρώπους σε θέματα 
ηγεσίας και κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής 
επιχειρηματικότητας, 
προκειμένου να αισθάνονται 
δυνατοί να αποτελέσουν 
πρότυπα μοντέλα ηγεσίας στις 
κοινότητες.

δώσει την ευκαιρία στους 
ανθρώπους να συνδεθούν και να 
δικτυωθούν με ΜΚΟ / κοινωνικές 
επιχειρήσεις που μοιράζονται 
το πάθος και την αίσθηση 
της αποστολής τους για να 

εμπνεύσει τη δημιουργία νέων 
επίσημων ή άτυπων κινημάτων 
πολιτών ή κοινωνικών 
επιχειρήσεων.

ενθαρρύνει ΜΚΟ που 
αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά 
ζητήματα στην προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας 
για κοινωνικά αποκλεισμένα 

μοιραστεί βασικές ικανότητες 
με τους συμμετέχοντες για να 
διευκολύνουν τη βιωσιμότητα 
και να ευθυγραμμίσουν τις 
ατομικές προσδοκίες τους με την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
την κοινωνική ένταξη και την 
οικονομική ανάπτυξη.
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C. Μεθοδολογία

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι στόχοι και να προσεγγιστεί το 
κοινό-στόχος, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο έργο NGEurope περιελάμβανε 
την ανάπτυξη αρκετών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση πολλαπλασιαστικών 
εκδηλώσεων και διά ζώσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης και διάφορες προσεγγίσεις διάδοσης του έργου.

Το πρώτο στάδιο του έργου ήταν η καθιέρωση της βασικής έρευνας για τον 
κοινωνικό τομέα σε κάθε χώρα-εταίρο. Αυτή η έρευνα ήταν μια διαγνωστική 
ανάλυση της αντίληψης του κοινού για το έργο και τη σημασία των ΜΚΟ και άλλων 
κινήσεων πολιτών, προκειμένου να επιλύσουν κοινά προβλήματα σε καθεμία από 
τις πέντε χώρες-εταίρους. Η έρευνα τόνισε τους μεγάλους αγώνες του κοινωνικού 
τομέα σε κάθε χώρα, τις ανάγκες κατάρτισης για ηγέτες της κοινότητας και τις 
ευκαιρίες που προσφέρει ο κοινωνικός τομέας σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, η έκθεση 
«ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη: μια ερευνητική έκθεση για τη διάγνωση ευκαιριών και 
αναγκών» βοήθησε στη δημιουργία ενός πλαισίου για το έργο NGEurope και μια 
βάση από την οποία δημιουργήθηκαν όλα τα αποτελέσματα του έργου και θα 
προσαρμόζονταν στην πραγματικότητα κάθε χώρας.
 
Με την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας, το δεύτερο στάδιο του έργου 
περιελάμβανε την ανάπτυξη των υπόλοιπων αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
όλων των εκδηλώσεων του έργου:

«Εισαγωγή στην καθοδήγηση ασκούμενων ΜΚΟ - Βοηθώντας τους ασκούμενους σας να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την τοποθέτησή τους»,

έναν οδηγό κυρίως για ΜΚΟ ή κοινωνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στη 
λήψη εθελοντών και ασκούμενων. Σε αυτό το έγγραφο είναι δυνατόν να βρείτε συμβουλές και 
συμβουλές για το πώς να καλωσορίσετε τους ασκούμενους, πώς να επικοινωνήσετε μαζί τους, 

πώς να διαχειριστείτε συγκρούσεις και πώς να είστε ο καλύτερος δυνατός μέντορας.

8

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη και Κοινωνική Ηγεσία ΜΚΟ» 
με στόχο την ανταλλαγή ορισμένων πρακτικών γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διοίκησης μιας 

ΜΚΟ, τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που απαιτούνται για επιτυχημένους ηγέτες ΜΚΟ και την 
παροχή σημαντικών εργαλείων σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν ένα νέο έργο.
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Διαδικτυακή πλατφόρμα και Παρατηρητήριο,
 όπου όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο, τα διαθέσιμα 

αποτελέσματα, και τα παραδείγματα επιτυχημένων ΜΚΟ στις πέντε διαφορετικές χώρες. 
Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση αυτών των πραγματικών και αντιγράψιμων πρότυπων μοντέλων 

μπορεί να είναι ένας καλός και πρακτικός τρόπος για νέες μεθόδους και προσεγγίσεις στην ηγεσία.

Οδηγός επιβίωσης για την ίδρυση και χρηματοδότηση ΜΚΟ,
προσαρμοσμένος σε καθεμία από τις πέντε χώρες-εταίρους με συμβουλές για το πώς να 

ιδρύσετε μια ΜΚΟ (διαδικασίες, γραφειοκρατία, πρώτα βήματα) και με παραδείγματα για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και για το πώς να έχετε ένα πιο διαφοροποιημένο σύνολο καναλιών 

χρηματοδότησης.

 Έγγραφο πολιτικής,
που σκοπεύει να καταδείξει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και δημιουργίας νέων στρατηγικών 

και πολιτικών στον τρίτο τομέα όλης της Ευρώπης.

Layman Report,
ένα έγγραφο που συνοψίζει το έργο NGEurope, τα αποτελέσματά του και τα κύρια διδάγματα 

που έχει αποκομίσει, αλλά και παρέχει τεκμηριωμένη κριτική συζήτηση σχετικά με το ρόλο και τις 
δυνατότητες που έχουν οι ΜΚΟ και η δράση πολιτών για προώθηση της δέσμευσης για αλλαγή, 
προκειμένου να επιτευχθεί συλλογική βιωσιμότητα (περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική).

Όλα αυτά τα αποτελέσματα είχαν ως στόχο να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. 
Ωστόσο το έργο NGEurope περιλάμβανε επίσης πολλαπλές εκδηλώσεις πρόσωπο 
με πρόσωπο όπου ήταν δυνατή η αλληλεπίδραση με ανθρώπους, η ανταλλαγή 
εμπειριών, η εκμάθηση του ενός από τον άλλον και η εκπαίδευση σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα, την ηγεσία και την κοινωνική οικονομία. Αυτές οι εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες περιελάμβαναν σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και 
προγράμματα «παρατήρησης εργασίας» (job shadowing) που επηρεάζουν τη ζωή 
εκατοντάδων ανθρώπων.

Για την περαιτέρω διάδοση του έργου NGEurope, υιοθετήθηκαν αρκετές μέθοδοι 
επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, δημιουργήθηκαν και 
διανεμήθηκαν διάφορα φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία μέσω των καναλιών 
επικοινωνίας όλων των εταίρων. Δημιουργήθηκε επίσης μια σειρά από βίντεο σχετικά 
με το έργο και παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα ΜΚΟ, διευκολύνοντας μια 
πραγματική διεθνή προσέγγιση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
και του μηνύματος του έργου.



2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NGEUROPE

D. Αντίκτυπος

Παρόλο που ο τρίτος τομέας συμβάλλει σημαντικά στο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης 
και έχει μεγάλο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές κοινότητες, εξακολουθούν μεγάλες 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει. Πρώτα απ’ όλα, πολλές 
χώρες της ΕΕ έχουν περίπλοκο και μπερδεμένο νομοθετικό πλαίσιο και απαιτούν πολύ 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση και τη διαχείριση μιας ΜΚΟ που καθιστά 
δυσκολότερη την εργασία εντός του τρίτου τομέα. 

Επίσης, οι δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης, η έλλειψη 
δημιουργικότητας κατά την αναζήτηση νέων μηχανισμών χρηματοδότησης ή ακόμη 
και ορισμένοι περιορισμοί χρηματοδότησης που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ, 
περιορίζουν τον τρίτο τομέα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Είναι επίσης 
σημαντικό να σημειωθεί ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να υπάρχει αίσθηση 
δυσπιστίας και έλλειψη επίγνωσης της σημασίας του τρίτου τομέα στην οικονομία 
και την κοινωνία. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλά ποσοστά εθελοντισμού σε πολλές 
χώρες της ΕΕ, έλλειψη υποστήριξης από τις κοινότητες και πολλές φορές από τοπικές 
/ εθνικές κυβερνήσεις.

Έτσι, επιπλέον ζητήματα, όπως η έλλειψη διοίκησης, επικοινωνίας και δεξιοτήτων 
μάρκετινγκ των ηγετών ΜΚΟ / εθελοντών, η έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος για 
το έργο τους, η έλλειψη ατόμων με προσόντα εντός των οργανισμών ή η προσέγγιση 
«μαθαίνω όσο προχωράω», δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για έργα όπως 
το NGEurope που να προωθούν την ευαισθητοποίηση γύρω από τον τρίτο τομέα, 
να διαδίδουν το έργο μεγάλων επιτυχημένων ΜΚΟ ως πρότυπα μοντέλα και να 
ενθαρρύνουν την ηγεσία και την κατάρτιση επιχειρηματικότητας σε ηγέτες ΜΚΟ.
Ώς εκ τούτου, σε κάθε χώρα-εταίρο, το έργο NGEurope προώθησε διάφορες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες, προκειμένου να εμπλέξει άμεσα και να επηρεάσει τα μέλη των 
τοπικών κοινοτήτων. Συνολικά, εφαρμόστηκαν επτά πολλαπλασιαστικά συμβάντα. 
Αυτά τα σεμινάρια είναι κοινοτικές εκδηλώσεις σε ένα ημι-επίσημο περιβάλλον, όπου 
οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωρίσουν περισσότερα για το έργο NGEurope, τις 
ευκαιρίες που προσφέρει και τα διαθέσιμα αποτελέσματα, να γνωρίσουν παραδείγματα 
επιτυχημένων ΜΚΟ / κοινωνικών επιχειρήσεων ως πρότυπα μοντέλα στις χώρες 
τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να κάνουν δικτύωση. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν 
σκοπό να μοιραστούν το μήνυμα του έργου σε ένα ευρύ κοινό και να εμπνεύσουν 
τους συμμετέχοντες να είναι πιο προδραστικοί και να εμπλακούν στις κοινότητές τους. 
Καταφέραμε να εμπλέξουμε περίπου 300 συμμετέχοντες και 30 ΜΚΟ σε αυτές τις 
εκδηλώσεις.

Το έργο προώθησε επίσης ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Πράσινη και Κοινωνική Ηγεσία ΜΚΟ» που υλοποιήθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο σε 
ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και με 
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διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες ζωής. 
Αυτά τα προσωπικά μαθήματα επίτρεψαν 
στους συμμετέχοντες να μάθουν από το 
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κυρίως να μάθουν ο 
ένας από τον άλλον.

Περίπου 100 εκπαιδευόμενοι έμαθαν 
περισσότερα για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, την ηγεσία, τη δημιουργία 
ιδεών και την αξιολόγηση, τη διοίκηση ΜΚΟ, 
τη δικτύωση, βοηθώντας άτομα χωρίς 
επιχειρηματικό υπόβαθρο να αξιολογήσουν τη 
βιωσιμότητα των ιδεών τους. Μοιράζοντας τα 
βασικά θέματα των κοινωνικών και πράσινων 
ΜΚΟ και παρέχοντας πρακτικά εργαλεία για 
τη δημιουργία νέων έργων, το έργο NGEurope 
κατάφερε να μειώσει το χάσμα μεταξύ 
πρόθεσης και δράσης.

Το έργο NGEurope έχει να κάνει με την 
παρουσίαση καλών και επιτυχημένων 
παραδειγμάτων ΜΚΟ (και άλλων οργανισμών 
του τρίτου τομέα) που επιτρέπει στους 
ανθρώπους που συμμετέχουν στο έργο 
να μάθουν από αυτά. Ώς εκ τούτου, το 
έργο NGEurope έδωσε την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος να κάνουν επίσης ένα 
πρόγραμμα εμβάπτισης σε μια ΜΚΟ της 
επιλογής τους. Αυτό το πρόγραμμα που 
μοιάζει με «παρατήρηση εργασίας» επέτρεψε 
να δουν από πρώτο χέρι παραδείγματα 
καλών πρακτικών στον κοινωνικό τομέα και 
να παρακολουθήσουν και να βιώσουν από 
κοντά το έργο που πραγματικά κάνουν αυτά τα 
ιδρύματα επί τόπου. Ήταν μια ευκαιρία για τους 
συμμετέχοντες να βιώσουν τα «παρασκήνια» 
μιας ΜΚΟ και να μάθουν από επιτυχημένους 
ηγέτες της κοινότητας.

Μερικές μαρτυρίες:

“Μου άρεσε πολύ το γεγονός 
ότι θα μπορούσα να είμαι 
εκπαιδευόμενος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του έργου NGEurope. 
Η εμπειρία μου ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία που είχα. Τόσο το 
πρόγραμμα όσο και τα μαθήματα 
ήταν καλά οργανωμένα και μου 
δόθηκαν πολλές, καλής ποιότητας, 
πληροφορίες. Διδάχθηκα πολλά για 
το μάνατζμεντ των συνεταιρισμών. 
Όλοι οι εκπαιδευτές ήταν 
εκπληκτικά καλά προετοιμασμένοι 
και έτοιμοι να απαντήσουν σε 
οποιαδήποτε αμφιβολία μας, 
πάντα με ιδιαίτερη συμπάθεια. Μια 
εμπλουτισμένη εβδομάδα που μου 
έδωσε εργαλεία για μια ζωή. “

Luís Cunha (εκπαιδευόμενος στο 
2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

«Ήταν μια ευκαιρία για δικτύωση, 
έμπνευση και έναρξη σκέψεων 
με καινοτομικούς τρόπους και 
ανάληψη δράσης » 

Mona Fischer (εκπαιδευόμενη στο 
4ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

«Ευκαιρίες σαν αυτές είναι 
μοναδικές στη ζωή: συνάντηση 
νέων επαγγελματιών που έχουν 
την ίδια συλλογιστική και είναι 
πρόθυμοι να μάθουν πώς να 
επηρεάζουν περισσότερο τις 
κοινότητές τους»
 
Verónica Belchior (Εκπαιδευόμενη 

στο 5ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)



ΔΙΔΆΓΜΆΤΆ3
Η ανάπτυξη του τρίτου τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι αναγκαία τόσο 
σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Το έργο NGEurope έδειξε ότι οι 
ΜΚΟ και άλλα ιδρύματα του τρίτου τομέα είναι μεγάλοι ενισχυτές της τοπικής 
οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, αντιπροσωπεύοντας μια εξαιρετικά 
σημαντική πηγή απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφουν τα κοινωνικά κενά 
που υπάρχουν στις κοινότητες. Αυτές οι οντότητες αντιμετωπίζουν ζητήματα που 
οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο 
βαθμό τομείς της κοινωνίας με λίγη ή καθόλου φωνή, προσφέροντας δημιουργικές 
λύσεις στις ανάγκες τους με πιο ευέλικτο, δυναμικό και εξατομικευμένο τρόπο. 
Οντότητες, όπως οι ΜΚΟ, εργάζονται εντός και μαζί με τις κοινότητες, ασχολούνται 
με ανθρώπους καθημερινά χτίζοντας σχέσεις και σχηματίζοντας δεσμούς που τους 
επιτρέπουν να μαθαίνουν για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους, κάτι που αποτελεί 
τεράστιο πλεονέκτημα όταν αναζητούν τρόπους για να τους βοηθήσουν. Καθ ‘όλη τη 
διάρκεια του  έργου NGEurope, ήταν δυνατό να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι 
οι ΜΚΟ στο έργο τους, είτε ασχολούνται με κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά 
είτε με άλλα θέματα. Αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για πολλά ζητήματα, φέρνουν 
τους ανθρώπους μαζί σε κοινό στόχο και δημιουργούν αποτελεσματικά θετική 
αλλαγή εντός των κοινοτήτων. Ο συνδυασμός αλτρουισμού, αλληλεγγύης, 
συμμετοχής και υπευθυνότητας είναι η βάση για τη δημιουργία βιώσιμων 
και κοινωνικά δίκαιων κοινωνιών.

Ωστόσο, για να έχουν οι ΜΚΟ και άλλα ιδρύματα του τρίτου τομέα τον επιθυμητό 
αντίκτυπο στις κοινότητες, είναι απαραίτητο να είναι καλά δομημένες. Καθ ‘όλη τη 
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διάρκεια αυτού του έργου και μετά από αλληλεπίδραση με πολλές διαφορετικές οντότητες 
και άτομα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ήταν δυνατό να κατανοήσουμε ότι 
πολλές ΜΚΟ δεν έχουν καθορισμένη στρατηγική για το σχέδιο δράσης τους. Ένα από τα 
κύρια ζητήματα είναι ότι αυτές οι οντότητες αντιπροσωπεύουν τομείς που ακούγονται 
συχνότερα (για παράδειγμα, προστασία των δασών έναντι του τομέα δασοκομίας) και, 
επομένως, sεάν η ΜΚΟ δεν έχει ένα άρτιο στρατηγικό σχέδιο δράσης, ένα όραμα 
και ένα αποτελεσματικό σχέδιο επικοινωνίας, θα πασχίζει για να ακουστεί, να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη και να θεωρηθεί χρήσιμη από τις τοπικές ή εθνικές υπηρεσίες 
διακυβέρνησης και τις κοινότητές τους. 

Εάν ο κύριος στόχος της ΜΚΟ (ή άλλης οντότητας του τρίτου τομέα) είναι να προωθήσει 
την πραγματική αλλαγή για επίτευξη βιωσιμότητας και να δεσμευτεί σε επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης, τότε πρέπει να σχεδιάσει προσεκτικά δράσεις, έργα και χρηματοδότηση 
για να αξιοποιήσει πλήρως την ενέργεια και να αποφύγει το χάσιμο χρόνου σε εργασίες 
που δεν εξασφαλίζουν στόχους και δεν εκληρώνουν την αποστολή. Ορισμένες ΜΚΟ 
εξαρτώνται από αυστηρές κρατικές επιχορηγήσεις ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος 
του προϋπολογισμού τους προέρχεται από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι εάν τα χρήματα δεν τυγχάνουν σωστής διαχείρισης, υπάρχει κίνδυνος να 
δαπανηθεί χρόνος αναζητώντας την επόμενη επιχορήγηση αντί να παραχθεί έργο. Εάν 
υπάρχει άρτιο στρατηγικό σχέδιο με σαφείς στόχους, αυτό διευκολύνει τη ΜΚΟ 
να κατευθύνει την ενέργεια του προσωπικού και των εθελοντών της σε αυτό που 
πραγματικά έχει σημασίακαι τους επιτρέπει να είναι δημιουργικοί και να διερευνούν 
άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Ένας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 



ΔΙΔΆΓΜΆΤΆ3

στον τρίτο τομέα είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες που αυτές οι οντότητες 
μπορούν να δημιουργήσουν με άλλα ιδρύματα από τους τρεις τομείς (δημόσιο, 
ιδιωτικό και κοινωνικό). Το έργο NGEurope κατέστησε σαφές ότι οι συνέργειες 
μεταξύ οντοτήτων σε μία χώρα ή μεταξύ χωρών ενισχύουν την ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή στον τρίτο τομέα. Η καλή δικτύωση είναι θεμελιώδες εργαλείο 
για τις ΜΚΟ. Οι συνεργασίες επιτρέπουν στις οντότητες να προσεγγίσουν ένα 
ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, να μοιράζονται έξοδα και ευθύνες ενώ 
τελικά παράγουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Οι συνεργασίες είναι επίσης ένας χρήσιμος 
τρόπος διάδοσης του μηνύματος, της εργασίας, των έργων και των αποτελεσμάτων 
της ΜΚΟ.

Μάλλον ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα του έργου NGEurope, είναι η 
σημασία της κατάρτισης του προσωπικού και των εθελοντών των ΜΚΟ για την 
καλή λειτουργία τους (αλλά και άλλων φορέων του τρίτου τομέα). Η εκπαίδευση 
είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για επιτυχία. Ενισχύει τις ατομικές 
και συλλογικές ικανότητες και παρέχει στο προσωπικό περισσότερες γνώσεις 
και τεχνογνωσία στον τομέα δράσης τους. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό θα 
έχει περισσότερες τεχνικές δεξιότητες, θα είναι πιο επαγγελματικά ικανό και θα 
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αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, προκειμένου να είναι πιο αξιόπιστη και 
ικανή η οντότητα βάσει οπτικής της κοινότητας και των υπηρεσιών διοίκησης. Το 
να διατηρείς το προσωπικό ενημερωμένο και καταρτισμένο συνεχώς και 
συστηματικά προωθεί τη δημιουργία νέων ευκαιριών, νέων έργων, νέων 
συνεργασιών και πιο καινοτόμων λύσεων. 

Ώς εκ τούτου, υπάρχει πραγματική ανάγκη κατάρτισης και ειδικότερα κατάρτισης 
που απευθύνεται στο προσωπικό των ΜΚΟ και τους εθελοντές που, όπως μάθαμε, 
εξακολουθεί να συμβαίνει σπάνια. Το προσωπικό και οι εθελοντές, και τελικά οι 
ΜΚΟ, επωφελούνται επίσης από ευκαιρίες δικτύωσης και σύνδεσης με άλλους 
επαγγελματίες και οργανισμούς. άμεση επαφή με άλλους επαγγελματίες του 
ίδιου τομέα, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κοινή χρήση καλών πρακτικών και 
η οικοδόμηση σχέσεων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πιθανών δυσκολιών. 
Το έργο NGEurope έδειξε ότι οι εκδηλώσεις που προωθούν αυτού του τύπου τη 
μαθησιακή προσέγγιση είναι πολύτιμες και η αλληλεπίδραση μέσω εκπαίδευσης 
και δραστηριοτήτων κατάρτισης μεταξύ σημαντικών ατόμων μπορεί να προσφέρει 
ευκαιρίες για επέκταση εντός και πέρα των περιφερειακών ή εθνικών συνόρων.



ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ4
Στον σημερινό κόσμο, με πολλές κοινωνικές 
ανισορροπίες και ανισότητες, είναι απαραίτητο 
να βρεθεί ένα οικονομικό μοντέλο πιο δίκαιο, 
βιώσιμο και ικανό να καλύψει τις ανάγκες των 
κοινοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σωστή 
στήριξη και την αρμόζουσα αναγνώριση, ο 
τρίτος τομέας μπορεί να είναι η απάντηση (ή 
τουλάχιστον μέρος της απάντησης) για την 
τόσο απαραίτητη μετατόπιση.  Οι οργανισμοί 
που ανήκουν στον τρίτο τομέα εργάζονται 
απευθείας στην περιοχή και  γνωρίζουν τι 
συμβαίνει στις τοπικές κοινότητες. Με τη 
δουλειά τους αυτές οι οντότητες είναι σε θέση 
να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και να 
τα μετατρέψουν σε γνώση. Επιπλέον, δεν είναι 
ασυνήθιστο τα άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ 
και σε άλλους οργανισμούς του τρίτου τομέα να 
έχουν το κατάλληλο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό 
υπόβαθρο για το πεδίο δράσης αυτής της 
ΜΚΟ, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για 
οντότητες και οι άνθρωποι έχουν συχνά τα 
προσόντα και είναι καλά προετοιμασμένοι για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων 
που μπορεί να επηρεάσει τις κοινότητες. Ως εκ 
τούτου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε 
ολόκληρη την Ευρώπη (και τον κόσμο!) θα 
πρέπει να εξετάσουν τον τρίτο τομέα ως τρόπο 
αποτελεσματικής δημιουργίας αντίκτυπου 
και θετικής αλλαγής στην κοινωνία και να 
χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να 
λάβουν πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά 
μέτρα και τελικά να προωθήσουν πιο βιώσιμες 
και κοινωνικά συνεκτικές κοινωνίες. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα που οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσουν τόσο εύκολα, είτε λόγω 
έλλειψης πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού 
ή λόγω γραφειοκρατίας. 

16

 IO8. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



17

Οι ΜΚΟ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές 
πλευρές της αλλαγής: αφενός, οι ΜΚΟ 
έχουν την τεχνογνωσία, τη θέληση και την 
εμπειρία πεδίου, αφετέρου οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής έχουν τη δύναμη να 
νομοθετούν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα 
αυτά, είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων, οι πολιτικές 
δυνάμεις και οι κυβερνητικές υπηρεσίες 
να αρχίσουν να εμπλέκουν περισσότερο 
τον τρίτο τομέα στη λήψη αποφάσεων 
και στις νομοθετικές διαδικασίες τους.  
Αυτή η συμμετοχή μπορεί να προωθηθεί 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους βάσει 
διαφόρων παραγόντων, όπως μεταξύ 
άλλων τη διανομή, τις γραφειοκρατίες, 
το θέμα που συζητείται, τον αριθμό των 
εμπλεκόμενων οντοτήτων. Θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν πρωτόκολλα μεταξύ 
των νόμιμων οργανισμών και των 
ΜΚΟ, για τη δημιουργία προσωρινών ή 
μακροπρόθεσμων ομάδων εργασίας ή 
ομάδων εστίασης με εμπειρογνώμονες 
που θα συμβάλλουν στη συζήτηση και θα 
παρέχουν συμβουλευτική σε συγκεκριμένα 
θέματα, τη διερεύνηση, την πρόσκληση 
σε συζητήσεις, την άμεση εμπλοκή των 
ΜΚΟ σε διαδικασίες νομθεσίας και λήψης 
αποφάσεων, δημιουργώντας βασικά μια 
δυναμική γραμμή επικοινωνίας μεταξύ 
της κοινωνίας και των κυβερνητικών 
υπηρεσιών.

Η συστηματική παρακολούθηση του πεδίου 
των ΜΚΟ θα μπορούσε επίσης να είναι 
πολύ χρήσιμη για τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων να έχουν μια πιο ρεαλιστική 
και ευρεία αντίληψη για την εμπλοκή και τον 
αντίκτυπο που έχουν οι ΜΚΟ στις κοινότητες.  
Όσο πιο αφοσιωμένοι και εμπλεκόμενοι 

είναι οι οντότητες του τρίτου τομέα στις 
διαδικασίες επεξεργασίας και λήψης 
αποφάσεων, τόσο πιο δεσμευμένοι 
θα είναι στην εκτέλεση και εφαρμογή 
των αποφάσεων που λαμβάνονται. 
Η παροχή αυτών των ευκαιριών σε 
οντότητες του τρίτου τομέα όχι μόνο 
αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεται το 
έργο και η αξία τους, αλλά τους δίνει 
επίσης την ευκαιρία να εκπροσωπούν 
τις ομάδες που εξυπηρετούν, να 
προωθούν τα ζητήματά τους 
και να ευαισθητοποιούν τους 
κυβερνητικούς φορείς σε τομείς 
δράσης που δεν γνωρίζουν ή έχουν 
παραβλέψει. Οι ΜΚΟ θα αισθάνονταν 
επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια και 
στήριξη κατά την ανάπτυξη και 
υλοποίηση πιο φιλόδοξων έργων με 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κοινότητες.

Θα ήταν θεμελιώδες το κοινό και ο τρίτος 
τομέας να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
και να προωθήσουν μια παγκόσμια 
επικοινωνιακή εκστρατεία για τη 
σαφή διάδοση του ρόλου των ΜΚΟ 
στις κοινότητες, γιατί είναι τόσο 
σημαντικές, γιατί και πώς εργάζονται 
σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα 
ή με τη συγκεκριμένη ομάδα και να 
μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, το έργο 
NGEurope έδειξε ότι παρά τον μεγάλο 
οικονομικό αντίκτυπο που έχει ο τρίτος 
τομέας στην Ευρώπη, εξακολουθεί να 
υπάρχει γενική έλλειψη κατανόησης 
του τι είναι ο τρίτος τομέας, τι κάνει 
και πώς λειτουργεί. Χωρίς την ευρεία 
αναγνώριση της αξίας αυτών των 
οντοτήτων, θα είναι πιο δύσκολο να 
υπάρξει αλλαγή.



ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ4
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι 
ειδήσεις σχετικά με τις οντότητες του 
τρίτου τομέα είναι ως επί το πλείστον 
κακής ποιότητας και σχετίζονται με 
τη διαφθορά και τα ιδρύματα που 
δεν λειτουργούν καλά ενώ οι ιστορίες 
επιτυχίας δεν διαδίδονται σωστά. 
Αυτό φυσικά δημιουργεί μια αίσθηση 
δυσπιστίας για τις ΜΚΟ και άλλες 
οντότητες του τρίτου τομέα που τελικά 
αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να 
δραστηριοποιηθούν στις κοινότητές 
τους.

Εάν υπήρχε αυτού του είδους 
η εκστρατεία επικοινωνίας και η 
αναγνώριση αυτού του τομέα ως 
πολύτιμου από τους δημόσιους φορείς 
παγκοσμίως, οι άνθρωποι θα ένιωθαν 
ότι μπορούν να ακουστούν και η φωνή 
τους κάνει τη διαφορά που θα ενθαρρύνει 
άλλους πολίτες να έχουν πιο ενεργό 
ρόλο στην κοινότητα, στους αγώνες 
της και στις πολιτικές αποφάσεις. Μια 
ισχυρή και συνεκτική κοινωνία των 
πολιτών είναι θεμελιώδης για την 
ελαχιστοποίηση των κοινωνικών 
αδικιών, την προώθηση ευκαιριών 
για όλους και την προώθηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η 
αναγνώριση της σημασίας του τρίτου 
τομέα είναι εξαιρετικά σημαντική, 
όπως έχουμε συζητήσει, αλλά είναι 
επίσης σημαντικό για τις κυβερνητικές 
υπηρεσίες να στηρίξουν τον τρίτο 
τομέα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να 
έχει διάφορες μορφές και δεν σημαίνει 
απαραίτητα οικονομική υποστήριξη. 
Θα μπορούσε να είναι η διευκόλυνση 
θεμάτων διανομής για εκδηλώσεις και 
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δραστηριότητες, όπως η δωρεάν χρήση 
των χώρων ή η διάδοση εκδηλώσεων 
σε δημοτικές ατζέντες, ο δανεισμός 
δημόσιου κτιρίου ως έδρα που 
επιτρέπει στις ΜΚΟ να έχουν χώρους 
εργασίας χωρίς έξοδα, η συμμετοχή 
ΜΚΟ σε σχετικά δημοτικά έργα, η 
προώθηση συγκεκριμένης κατάρτισης 
για τους ηγέτες, το προσωπικό και τους 
εθελοντές των ΜΚΟ. 
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Φυσικά, παρά τη σημασία της μη 
χρηματοδοτικής στήριξης, είναι επίσης 
σημαντικό ο δημόσιος τομέας να 
χρηματοδοτήσει περισσότερα έργα που 
προωθούν την κοινωνική συνοχή μέσω 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε 
εξατομικευμένο επίπεδο για άτομα που 
συμμετέχουν εθελοντικά σε ΜΚΟ σε όλη 
την Ευρώπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
όταν ένα έργο ή μια ΜΚΟ αξιολογείται, 
είναι θεμελιώδες ότι η διαδικασία είναι 
αμερόληπτη και διαφανής δίνοντας ίσες 
ευκαιρίες σε όλες τις οντότητες που 
υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης.
Η υποστήριξη των ΜΚΟ μπορεί επίσης 
να σημαίνει προώθηση συνεργασιών 
με άλλους δημόσιους φορείς, όπως 
σχολεία, κέντρα απασχόλησης, 
γηροκομεία, φυλακές και κέντρα 
φύλαξης παιδιών, με οντότητες από 
τον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και με άλλες 
ΜΚΟ και οντότητες του τρίτο τομέα. 
Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, οι 
συνεργασίες είναι θεμελιώδεις για την 
επιτυχή λειτουργία μιας ΜΚΟ και μέσω 
του έργου NGEurope ήταν δυνατόν να 
κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχουν τόσες 
πολλές ευκαιρίες για αυτές τις οντότητες 
να επιδείξουν το έργο και τη δικτύωσή 
τους. 

Όταν πολλές οντότητες συνεργάζονται 
για ένα έργο / μία καμπάνια / μία 
εκδήλωση, συνδυάζουν προσπάθειες 
και εξειδίκευση στην αναζήτηση 
μιας πιο ολοκληρωμένης και 
καινοτομικής λύσης για ένα κοινό 
ζήτημα που θα μεγιστοποιήσει τον 
αντίκτυπο στο κοινό-στόχο ή στον τομέα 
δράσης τους. Η δημιουργία εθνικών 
/ τοπικών πλατφορμών (συνέδρια, 

εκθέσεις, συζητήσεις, ιστότοποι κτλ.) 
για οντότητες του τρίτου τομέα που θα 
προβάλει το έργο τους θα ήταν πολύ 
χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους. 
Πρώτον, οι ίδιες οι οντότητες που θα 
είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν, στη 
συνέχια η κοινότητα που θα επωφεληθεί 
άμεσα από το έργο που επιτελούν αυτές 
οι οντότητες, και τελικά οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες που θα διαχειρίζονται μια 
πιο ανεπτυγμένη και καλά διοικούμενη 
κοινότητα.

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί 
τρόποι με τους οποίους μπορούν οι 
πολιτικές αρχές και οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες να βοηθήσουν τον τρίτο τομέα 
να αναπτυχθεί προς όφελος  θεμάτων 
της οικονομίας, της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος. Το έργο NGEurope 
επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της στήριξης 
θα προέλθει από την αναγνώριση της 
αξίας του τρίτου τομέα σε επίπεδο έργου 
και αποτελεσμάτων.
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