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NGEurope:	Προώθηση	της	κοινωνικής	συνοχής	στην	Ευρώπη	μέσω	ηγεσίας	
και	δέσμευσης	στην	αλλαγή	των	ΜΚΌ

NGEurope

Το	NGEurope	επικεντρώνεται	στην	ανάπτυξη	των	δεξιοτήτων	και	την	
κατάρτιση	των	νέων	ηγετών	των	ΜΚΌ	που	θα	προωθήσουν	την	πράσινη	
επιχειρηματικότητα	μέσω	της	κοινωνικής	ενσωμάτωσης	και	των	βιώσιμων	
πρακτικών.	Το	έργο	θα	αναδείξει,	όπως	προτίθεται	και	η	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή,	ότι	η	πράσινη	επιχειρηματικότητα	αποτελεί	αποτελεσματικό	
μέσο	για	την	τόνωση	της	απασχόλησης	και	την	αποτελεσματική	χρήση	του	
φυσικού	και	κοινωνικού	κεφαλαίου.

€336,836.00	(ERASMUS	+)

2017-1-PT01-KA204-035759
Το	έργο	χρηματοδοτήθηκε	με	την	υποστήριξη	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.	
Η	παρούσα	δημοσίευση	[ανακοίνωση]	και	όλο	το	περιεχόμενό	της	
αντικατοπτρίζουν	μόνο	τις	απόψεις	του	συγγραφέα	και	η	Επιτροπή	δεν	
μπορεί	να	θεωρηθεί	υπεύθυνη	για	οποιαδήποτε	χρήση	των	πληροφοριών	
που	περιέχονται	σε	αυτήν.

01-09-2017	–	31-08-2020	(36	μήνες)
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1.	 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α.	 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ	ΓΙΑ	ΤΌ	NGEUROPE
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Το	έργο	συντονίστηκε	από	το	Δήμο	της	Λουσάντα,	στην	Πορτογαλία,	ένα	
δήμο	με	διαρκώς	φιλόδοξη	περιβαλλοντική	ατζέντα,	σε	συνεργασία	με:
• Associação	BioLiving,	μια	περιβαλλοντική	ΜΚΌ	με	σύνθημα	της	Φύση	

και	Εκπαίδευση	για	Όλους,	
• PlaySolutions,	υπεύθυνη	για	όλα	τα	οπτικοακουστικά	περιεχόμενα,
• Leave	No	Trace	Ireland,	μια	ηγετική	ιρλανδική	ΜΚΌ	στον	τομέα	της	

περιβαλλοντικής	εκπαίδευσης	και	έρευνας,
• CeseFor	Foundation,	μία	ισπανική	μη	κερδοσκοπική	οργάνωση	

που	συμβάλλει	στην	ανάπτυξη	των	δασών	μέσω	της	έρευνας,	της	
καινοτομίας	και	της	προώθησης	της	βιωσιμότητας	σε	όλους	τους	
τομείς	παραγωγής,

• Athens	University	of	Economics	and	Business,	ειδικούς	στην	κοινωνική	
επιχειρηματικότητα,

• E.N.T.E.R.,	το	ευρωπαϊκό	δίκτυο	διάδοσης	και	αξιοποίησης	των	
αποτελεσμάτων	των	έργων	της	ΕΕ,	με	έδρα	το	Γκρατς	της	Αυστρίας.

info@ngeurope.net
  
www.ngeurope.net
www.facebook.com/NGEuropeProject

ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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B.	 ΤΌ	ΣΚΕΠΤΙΚΌ	ΤΌΥ	NGEUROPE

Ο Τρίτος Τομέας, ή ο Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών που δεν 

ανήκουν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αποτελείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών που 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με διαφορετικές μορφές, όπως σύλλογοι, συνεταιρισμοί, 

αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και κοινωνικές επιχειρήσεις μεταξύ άλλων. Τα κοινά σημεία όλων αυτών των 

οντοτήτων για να ανήκουν στον Τρίτο Τομέα είναι ότι είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, αυτοδιοικούμενοι, εθελοντικοί, μη 

κερδοσκοπικοί - και ως εκ τούτου με περιορισμούς στη διανομή των κερδών στα μέλη τους – και ο βασικός λόγος 

ύπαρξής τους είναι να παρέχουν οφέλη σε συγκεκριμένες ομάδες που έχουν ανάγκη.

Γνωρίζατε	ότι	ο	Τρίτος	Τομέας	απασχολεί	
τους	περισσότερους	εργαζόμενους	από	
οποιονδήποτε	άλλο	κλάδο	στην	Ευρώπη

Στην Ευρώπη υπάρχουν 29,1 εκατομμύρια αμειβόμενοι και εθελοντές 

εργαζόμενοι στον Τρίτο Τομέα, το οποίο αναμφισβήτητα καταδεικνύει 

τη σημαντικότητά του για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 

Ευρώπης.

Γιατί	δημιουργήθηκε	το	NGEurope

Παρά τις τόσες αποδείξεις για την αξία του Τρίτου Τομέα, υπάρχουν 

ακόμα ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, 

στις οποίες οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα δε θεωρούνται σημαντικοί ή 

πολύτιμοι. Λόγω των αποκλίσεων στην αναγνώριση της σημαντικότητας 

και στην αξιοποίηση του Τρίτου Τομέα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 

υπάρχει μια γενικευμένη ανάγκη για περισσότερη και ουσιαστικότερη 

συμμετοχή των πολιτών.

Ποιος	είναι	ο	βασικός	στόχος

Δημιουργία μιας νέας γενιάς ηγετών των τοπικών κοινοτήτων και 

υποστήριξη των υπαρχόντων ΜΚΟ, επικοινωνώντας τις επιτυχημένες 

ιστορίες και παρουσιάζοντας πρότυπα από όλη την Ευρώπη ως 

παραδείγματα καλών και αναπαράξιμων πρακτικών.
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Γ.	 ΣΤΌΧΌΙ	–	ΤΙ	ΘΕΛΑΜΕ	ΝΑ	ΚΑΝΌΥΜΕ

Το	NGEurope	ασχολείται	με	την	προώθηση	της	συνεργασίας	και	τη	συμμετοχή	των	
πολιτών,	τη	δημιουργία	κοινωνικού	αντίκτυπου,	την	εκπαίδευση	των	ηγετών	των	ΜΚΌ	
και	την	προώθηση	της	πρόδρασης.	Μερικοί	από	τους	κύριους	στόχους	του	έργου	είναι:

Να	εμπνεύσει	την	πρόδραση	στα	άτομα	προκειμένου	να	
οικοδομήσουν	πιο	ανθεκτικές	και	αυτάρκεις	κοινότητες.

Να	αναδείξει	τον	Τρίτο	Τομέα	ως	μια	καλή	ευκαιρία	για	την	αντιμετώπιση	
ζητημάτων	όπως	μεταξύ	άλλων	η	απασχόληση	και	η	δημιουργία	θέσεων	
εργασίας,	η	καινοτομία,	η	κλιματική	αλλαγή,	η	εκπαίδευση,	και	η	
ταυτόχρονη	επίτευξη	κοινωνικού	αντίκτυπου.

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

Να	εκπαιδεύσει	τα	άτομα	σε	θέματα	ηγεσίας	και	κοινωνικής	
και	περιβαλλοντικής	επιχειρηματικότητας,	ώστε	να	έχουν	την	
αυτοπεποίθηση	να	γίνουν	πρότυπα	ως	ηγέτες	της	κοινότητας.

Να	ενθαρρύνει	τις	ΜΚΌ	που	ασχολούνται	με	περιβαλλοντικά	
ζητήματα	να	ασχοληθούν	και	με	θέματα	όπως	η	κοινωνική	

ενσωμάτωση,	δημιουργώντας	θέσεις	εργασίας	για	κοινωνικά	
αποκλεισμένα	άτομα	ή	άτομα	με	ελλιπή	ειδίκευση.

Να	μοιραστεί	βασικές	δεξιότητες	με	τους	συμμετέχοντες	ώστε	να	
αφομοιώσουν	την	έννοια	της	βιωσιμότητας	και	να	ευθυγραμμίσουν	τις	
ατομικές	προσδοκίες	τους	με	την	προστασία	του	περιβάλλοντος,	την	
κοινωνική	ένταξη	και	την	οικονομική	ανάπτυξη.



Municipality	of	Lousada	(συντονιστής)
Milene Matos.	milene.matos@cm-lousada.pt

Ο Δήμος της Lousada είναι ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πόλη της Lousada ανήκει στην περιφέρεια του Porto 

και καλύπτει έκταση 95 km². Βρίσκεται στο κέντρο της Vale do Sousa, αποτελείται από 25 δημοτικά διαμερίσματα και έχει 

περίπου 50.000 κατοίκους. Ο Δήμος της Lousada στοχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη βελτιώνοντας συνεχώς τις οικονομικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές του δήμου. Επιθυμεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση των διαθέσιμων 

πόρων επιδιώκοντας παράλληλα μια δημόσια διοίκηση ικανή να ανταποκρίνεται στους στόχους του δημοτικού συμβουλίου 

και τις ανάγκες των πολιτών του δήμου. Η αποστολή καθορίζει τις κατευθυντήριες στρατηγικές και παρέχει τις πολιτικές 

που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου. Μέσω δεικτών και προγραμμάτων που προάγουν την ποιότητα 

ζωής των πολιτών και διασφαλίζουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, η Lousada επιτυγχάνει αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο Δήμος της Lousada προσφάτως εφάρμοσε μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 

στρατηγική βασισμένη στην προστασία της φύσης, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία της επιστήμης και στη δράση των 

πολιτών, όπου η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι ευπρόσδεκτη.

Δ.	 ΠΌΙΌΙ	ΕΙΝΑΙ	ΌΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Associação	BioLiving
Sofia Jervis.	sofiajervis.bioliving@gmail.com

Play	Solutions	
Audiovisuals
Joaquim Ferreira. 
joaquimpedro.ferreira@gmail.com

Η Play Solutions Audiovisuais είναι ένας οπτικοακουστικός παραγωγός ντοκιμαντέρ, εταιρικών ταινιών, 

ειδησεογραφίας, τηλεοπτικών προγραμμάτων και viral videos. Κυρίως ασχολείται με τη διάδοση της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς επίσης αναπτύσσει εγχειρήματα σε άλλους 

τομείς και διαθέτει πολύτιμη οπτικοακουστική εμπειρία σε image capturing (HD images and 4K UHD, slow motion HD, aerial images 

and multi-camera recording), video post-production και sound design. Μία ακόμα εγγύηση καλής ποιότητας της Play Solutions είναι η 

συμμετοχή της σε κοινωνικά έργα, όπως η ταινία “We Care” παραγωγής IPSS ATTitude. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπούσε στη συμμετοχή 

ολόκληρης της κοινότητας για να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά με σύνθετες ανάγκες υγείας και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση στην 

καλύτερη δυνατή φροντίδα, όπου και όταν είναι απαραίτητο. Άλλα παραδείγματα που συνδέουν την Play Solutions με οικολογικά ζητήματα 

είναι οι ταινίες “Do not Let Our Wolves Become Homeless - Last Push” (παραγωγής και σκηνοθεσίας της Play Solutions 

για την εκστρατεία crowdfunding της ΜΚΟ Grupo Lobo) και “Say no to the Illegal 

Trapping of Birds”, μία ευρέως διαδεδομένη εκστρατεία ενάντια στην παράνομη 

αιχμαλώτιση πτηνών για λογαριασμό της Portuguese Society for the Study of 

Birds (SPEA). Οι δύο αυτές ταινίες κέρδισαν για δύο συνεχόμενες χρονιές το 

πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Biodiversity and Ecology” του International Tourism Film 

Festival Art & Tur.
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Η BioLiving είναι μία βραβευμένη ΜΚΟ με σύνθημα “Φύση 

και Εκπαίδευση για Όλους”. Οι στόχοι της, μεταξύ άλλων, είναι η 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της εμπλοκής περιβαλλοντικά 

ευαίσθητων πολιτών και τη δημόσια συμμετοχή για την προστασία της φύσης με την 

ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και την προώθηση της ενσωμάτωσης, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, 

χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση, τους φυσικούς πόρους και την προστασία της φύσης. Επίσης, η BioLiving προσφέρει 

υπηρεσίες, όπως παρακολούθηση και επιστημονική συμβουλευτική στους τομείς της δασοκομίας, της βιοποικιλότητας και 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας ουσιαστικά πως η φύση ανήκει στον καθένα και σε όλους. Η οργάνωση 

δημιουργήθηκε από μια παρέα ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία αλλά με έναν κοινό σκοπό, 

δηλαδή την παροχή ενός υποστηρικτικού συστήματος στη δράση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας.



Το ίδρυμα CESEFOR είναι ένας μη-κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός που συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τομέα της 
δασοκομίας μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, δίνοντας 
προτεραιότητα στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι τελικοί του χρήστες στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είναι οι ΜΚΟ και τα Ιδρύματα 
της Castile και της León καθώς επίσης και οι εθνικοί φορείς. Το CESEFOR αναδεικνύει τις προσπάθειες φορέων για το περιβάλλον, τη δασοκομία, 
τη βιοποικιλότητα και την αγροτική ανάπτυξη.

Δ.	 ΠΌΙΌΙ	ΕΙΝΑΙ	ΌΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Leave No Trace είναι ένα Υπαίθριο Πρόγραμμα Ηθικής 
Εκπαίδευσης σχεδιασμένο να προάγει και να εμπνέει την υπεύθυνη 

υπαίθρια αναψυχή μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και των 
συνεργασιών. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που επιζητούν 

την ομορφιά και τη χαρά των εκδρομών στην ύπαιθρο, αυξάνεται και το συλλογικό μας αποτύπωμα στο περιβάλλον και τις 
φυσικές του διεργασίες. Τα σκουπίδια, η μόλυνση του νερού, η διατάραξη της χλωρίδας, της πανίδας, της άγριας ζωής και των 
υπολοίπων ανθρώπων καταδεικνύουν την ανάγκη να αναπτυχθεί μια εθνική ηθική που θα προστατεύει τόσο τη φυσική όσο και την 
πολιτισμική κληρονομιά.Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης, της εκτίμησης και του σεβασμού για τη 
φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά και είναι αφοσιωμένο στη δημιουργία μίας εθνικά αναγνωρισμένης και αποδεκτής υπαίθριας 
ηθικής που προάγει την προσωπική υπευθυνότητα. Ενθαρρύνει όλους τους λάτρεις της υπαίθρου να διαδραματίσουν τον ρόλο τους 
για τη διατήρηση των δημόσιων εκτάσεων προς όφελος των ευάλωτων οικοσυστημάτων και των μελλοντικών γενεών. Η δημόσια 
εκπαίδευση και ενημέρωση για τις δεξιότητες ελάχιστου αποτυπώματος μέσω του προγράμματος Leave No Trace Skills and Ethics 
μπορούν να αποτρέψουν υπολογίσιμη μελλοντική ζημιά. Οι εκπαιδευμένες τοπικές κοινότητες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το 
καθημερινό τους αποτύπωμα. Οι επισκέπτες θα μάθουν να ελαττώνουν το σωρευτικό τους αποτύπωμα έτσι ώστε να μη μειωθεί 
η ακεραιότητα της τοπικής πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. Στην καρδιά του Leave No Trace υπάρχουν επτά αρχές για 
τη μείωση της ζημιάς που προκαλείται από τις υπαίθριες δραστηριότητες. Εντούτοις, οι ιδέες του Leave No Trace μπορούν να 
εφαρμοσθούν παντού — στις ορεινές και πεδινές περιοχές, στα αστικά πάρκα, ή ακόμα και στις αυλές των σπιτιών μας.

Leave	No	Trace	Ireland
Eithne Larkin.	eithne@leavenotraceireland.org

E.N.T.E.R.
Dominika Stiger.	dominika.stiger@enter-network.eu

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς και Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων των έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης E.N.T.E.R., 
ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Κύριο μέλημα 
του είναι η αξιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων της ΕΕ και η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την 

ανάπτυξη ομάδων εργασίας, τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους 
φορείς για την ενεργό προώθηση των έργων τους σε ολόκληρη την ήπειρο. Με 

το πέρασμα των χρόνων, το δίκτυο έχει επεκταθεί σε πάνω από 900 μέλη 
από 44 χώρες τα οποία συνεχώς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μίας 

ευρείας ποικιλίας ευρωπαϊκών έργων. Επίσης, το E.N.T.E.R. αναπτύσσει περιεχόμενο 
και μαθήματα, διεξάγει έρευνα για τα έργα και προσφέρει υπηρεσίες διοίκησης ποιότητας. Επιπλέον, 

το E.N.T.E.R. δημοσιεύει το περιοδικό Focus Europe το οποίο εστιάζει στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις και έργα.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 και είναι το 
τρίτο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Το ερευνητικό του κέντρο (ΕΛΚΕ-

ΟΠΑ), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διευθύνεται από τον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών Υποθέσεων, διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα εντός του 

πεδίου εξειδίκευσής του, δηλαδή τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων και την 
πληροφορική. Κατά τη διάρκεια των ετών το ερευνητικό κέντρο ανακοινώνει εξέχουσα 

απόδοση. Βασισμένο στην προηγμένη τεχνογνωσία του διδακτικού προσωπικού, στη 
διεθνή δικτύωση (συμμετοχή σε κοινοπραξίες εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων και συνεργασίες με παγκόσμιου κύρους Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) 
και στην αποτελεσματική του υποδομή, το ερευνητικό κέντρο έχει διαχειριστεί με επιτυχία πάνω 

από 2.700 έργα. Η πλειοψηφία της ερευνητικής δραστηριότητας οργανώνεται γύρω από τα ερευνητικά εργαστήρια και τις 
ερευνητικές τους μονάδες (π.χ. ερευνητική μονάδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων). 
Έτσι δημιουργείται ένα γόνιμο περιβάλλον για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τους διδακτορικούς φοιτητές και τους 
επισκέπτες ερευνητές, προκειμένου να αλληλεπιδρούν, να διαχέουν υπάρχουσα γνώση και να  παράγουν νέα γνώση. Τέλος, η 
θερμοκοιτίδα του ΟΠΑ (ACEin) παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού επιπέδου) που θέλουν να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε διατηρήσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Athens	University	of	
Economics	and	
Business
Helen Salavou
esalav@aueb.gr

CESEFOR	Foundation
Nacho Campanero.	nacho.campanero@cesefor.com
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Ε.	 ΓΙΑ	ΠΌΙΌΥΣ	ΕΙΝΑΙ	
										ΤΌ	ΕΡΓΌ

Το	έργο	NGEurope	έχει	
σχεδιαστεί	για	μία	
ποικιλία	χρηστών,	οι	
οποίοι	ενδιαφέρονται	
για	τον	Τρίτο	Τομέα	και	
είναι	περισσότερο	ενεργοί	
στις	κοινότητές	τους.	Τα	
περισσότερα	αποτελέσματα	
του	έργου	και	το	αντίστοιχο	
υλικό	είναι	διαθέσιμα	
σε	πέντε	γλώσσες	
(Αγγλικά,	Γερμανικά,	
Πορτογαλικά,	Ελληνικά	και	
Ισπανικά)	καθιστώντας	τα	
περισσότερο	προσβάσιμα.	
Πιο	συγκεκριμένα	το	έργο	
NGEurope	στοχεύει	στις	
ακόλουθες	ομάδες:

ΜΗ	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ	
ΌΡΓΑΝΏΣΕΙΣ	ΚΑΙ

ΑΛΛΑ	ΚΙΝΗΜΑΤΑ	
ΠΌΛΙΤΏΝ

ΗΓΕΤΕΣ	ΤΏΝ	ΜΚΌ

ΕΘΕΛΌΝΤΕΣ

ΚΌΙΝΏΝΙΚΌΙ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΜΌΙ

ΦΌΡΕΙΣ	ΧΑΡΑΞΗΣ	
ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ



Το πρώτο στάδιο του έργου ήταν η διεξαγωγή μιας βασικής έρευνας 

σχετικά με τον Τρίτο Τομέα σε κάθε χώρα εταίρο, στην οποία 

αναλύονται οι απόψεις του κοινού για το έργο και την αξία των ΜΚΟ 

και των υπολοίπων κινημάτων των πολιτών σχετικά με την επίλυση των 

κοινωνικών προβλημάτων. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την έρευνα βοήθησαν στη δημιουργία του πλαισίου του NGEurope 

και της βάσης πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν 

και προσαρμόστηκαν στην κάθε εγχώρια πραγματικότητα όλα τα 

αποτελέσματα και οι εκδηλώσεις του έργου.

Ενώ τα γραπτά αποτελέσματα στόχευαν στην προσέγγιση, εκπαίδευση 

και ενημέρωση επί συγκεκριμένων θεμάτων ενός ευρύτερου κοινού, 

το έργο NGEurope περιλάμβανε επίσης πολλές δια ζώσης εκδηλώσεις 

στις οποίες ήταν δυνατή η αλληλεπίδραση και εκμάθηση μεταξύ 

διαφορετικών ατόμων, η ανταλλαγή εμπειριών και η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, την ηγεσία και την κοινωνική οικονομία.

Προκειμένου	να	
επιτευχθούν	οι	

προτεινόμενοι	στόχοι	και	
να	προσεγγισθεί	το	κοινό-
στόχος,	η	μεθοδολογία	

που	υιοθετήθηκε	
στο	έργο	NGEurope	

περιλάμβανε:

Ανάπτυξη	πολλών	
πόρων	για	να	
βοηθήσουν	τους	
ηγέτες	των	ΜΚΌ	ή	
τους	συμμετέχοντες

Διεξαγωγή	
πολλαπλασιαστικών	

Δια	ζώσης	παραδόσεις	
εκπαιδευτικών	

Πρόγραμμα	
καθοδήγησης	(πρακτική	
άσκηση) Διάφορες	

προσεγγίσεις	
διάδοσης	του	

έργου
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2.	 ΠΌΡΌΙ

1.	 ΜΚΌ	ΣΤΗΝ	ΕΥΡΏΠΗ.		ΜΙΑ	ΕΡΕΥΝΑ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΙΑΓΝΏΣΗ	ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ	ΚΑΙ	ΑΝΑΓΚΏΝ

Διαθέσιμη στα Αγγλικά

Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη έκθεση χρησιμεύει ως μια 

διαγνωστική ανάλυση της αντίληψης του κοινού για τον Τρίτο Τομέα γενικά 

και για το πόσο σχετίζονται οι ΜΚΟ με τις τοπικές κοινότητες. Μπορεί να 

θεωρηθεί ως η ραχοκοκαλιά του NGEurope υπό την έννοια ότι βοήθησε 

στη διαμόρφωση του έργου στο αρχικό στάδιο.

Οι πληροφορίες της έκθεσης διαχωρίζονται ανά χώρα εταίρο και στο 

τέλος παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας καθώς και 

συγκρίσεις του Τρίτου Τομέα μεταξύ των πέντε χωρών.

Χρησιμοποιήστε την έρευνα για να:
• Μάθετε τι είναι ο Τρίτος Τομέας
• Μάθετε για τον Τρίτο Τομέα στις πέντε χώρες εταίρους
• Αναγνωρίσετε τις ανάγκες του Τρίτου Τομέα στην Ευρώπη
Η λήψη είναι διαθέσιμη εδώ: https://ngeurope.net/en/content/summary-research-project

2.	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΜΕΝΤΌΡΏΝ	ΓΙΑ	ΑΣΚΌΥΜΕΝΌΥΣ	ΣΕ	ΜΚΌ.		ΒΌΗΘΏΝΤΑΣ	ΤΌΝ	
ΑΣΚΌΥΜΕΝΌ	ΣΑΣ	ΝΑ	ΑΠΌΚΌΜΙΣΕΙ	ΤΌ	ΜΕΓΙΣΤΌ	ΑΠΌ	ΤΗΝ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ	ΤΌΥ

Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά

Ο συγκεκριμένος οδηγός απευθύνεται κυρίως σε ΜΚΟ ή κοινωνικές 

επιχειρήσεις που δεν έχουν αρκετή εμπειρία στην υποδοχή εθελοντών και 

ασκούμενων. Εδώ μπορείτε να βρείτε αρκετές συμβουλές για το πως να 

είναι ευχαριστημένοι οι ασκούμενοι/εθελοντές σας και παράλληλα να είναι 

αποτελεσματικοί στη δουλειά τους και να μαθαίνουν από την εμπειρία τους 

στον οργανισμό σας.

Ο οδηγός συμπληρώνεται με σύντομα βίντεο, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-

3gnb9LkruJbGCh

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό για να:

• Λάβετε συμβουλές για το πως να υποδεχθείτε τους ασκούμενους

• Μάθετε πως να επικοινωνείτε μαζί τους

• Βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην επίλυση συγκρούσεων

• Μάθετε πως να είστε ο καλύτερος δυνατός μέντορας

Η λήψη είναι διαθέσιμη εδώ:  https://ngeurope.net/en/content/induction-

mentoring-ngo-interns
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	3.	 ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΑΙ	ΚΌΙΝΏΝΙΚΗ	ΗΓΕΣΙΑ.		ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ	ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε μαθησιακό υλικό, πρακτικές ασκήσεις και συμβουλές για 

περεταίρω ανάγνωση σχετικά με την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση των ΜΚΟ. O κύριος 

στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει πρακτικές γνώσεις για τη διαχείριση μιας ΜΚΟ, να εντοπίσει 

τις δεξιότητες ενός επιτυχημένου ηγέτη ΜΚΟ, και να δώσει σημαντικά εργαλεία σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν κάτι 

νέο. Προτεραιότητα της εκπαίδευσης είναι να παρακινήσει και να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες για συμμετοχή στην 

κοινότητα και δράση σε ΜΚΟ με χρήση βέλτιστων πρακτικών.

Το μάθημα χωρίζεται σε 10 ενότητες ως εξής:

Ενότητα	1	– Καλωσόρισμα	στο	Εκπαιδευτικό	Σεμινάριο

Ενότητα	2	-  Από	την	παραδοσιακή	στην	κοινωνική	επιχειρηματικότητα

Ενότητα	3	-	Βασικά	θέματα	για	κοινωνικές	ΜΚΌ

Ενότητα	4	-	Βασικά	θέματα	για	πράσινες	ΜΚΌ

Ενότητα	5	– Πρώτα	βήματα	για	μια	ΜΚΌ	

Ενότητα	6	- Εργαλεία	δημιουργίας	ΜΚΌ

Ενότητα	7	- Διαχείριση	και	στήριξη	ΜΚΌ

Ενότητα	8	- Εξισορρόπηση	προσωπικότητας:	Ικανότητες	έναντι	φόβων

Ενότητα	9	-	Εργαστήριο	για	ανάπτυξη	ικανοτήτων

Ενότητα	10	-	Η	σημασία	της	δικτύωσης

Χρησιμοποιήστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να:

1. Μάθετε για την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα

2. Ανακαλύψετε τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας καλός ηγέτης μιας ΜΚΟ

3. Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία για την αξιολόγηση των έργων σας

4. Μάθετε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δημιουργήσετε μια ΜΚΟ

Η λήψη είναι διαθέσιμη εδώ:  https://ngeurope.net/en/content/training-course 
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	4.	 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ	ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΌ	

Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του NGEurope μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο, τους συνεργάτες 

και τις εκδηλώσεις του έργου και να κάνετε λήψη όλων των διαθέσιμων πόρων. Ωστόσο, η πλατφόρμα δεν είναι μόνο 

μια ιστοσελίδα για το έργο. Περιλαμβάνει επίσης ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό – το Παρατηρητήριο – στο 

οποίο παρουσιάζονται παραδείγματα επιτυχημένων ΜΚΟ από τις πέντε χώρες. Πιστεύουμε πως η προβολή αυτών των 

αληθινών και αναπαράξιμων προτύπων μπορεί να είναι ένας καλός και πρακτικός τρόπος προβολής νέων μεθόδων και 

προσεγγίσεων της ηγεσίας.

Χρησιμοποιείστε την πλατφόρμα για να:

• Ανακαλύψετε τα πάντα σχετικά με το έργο NGEurope

• Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλους τους πόρους και τις πληροφορίες του έργου

• Ανακαλύψετε επιτυχημένα παραδείγματα ΜΚΟ στην Ευρώπη

Πρόσβαση στην πλατφόρμα εδώ:  https://ngeurope.net/
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	5.	 ΥΛΙΚΌ	ΥΠΌΚΙΝΗΣΗΣ	 14

Θέλετε να διαδώσετε το μήνυμα του NGEurope; Εδώ μπορείτε να βρείτε προωθητικά εκτυπώσιμα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση συμμετοχής των ατόμων σε θέματα των ΜΚΟ. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα 

εξηγούν το εύρος και τους στόχους ολόκληρου του έργου, αλλά κυρίως τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι 

τελικοί χρήστες από αυτό.

Χρησιμοποιείστε το υλικό υποκίνησης για να:

• Διαδώσετε το μήνυμα του NGEurope

• Αποκτήσετε πρόσβαση στα ενημερωτικά δελτία, τα φυλλάδια, τις αφίσες και το γραφιστικό υλικό του έργου.

Η λήψη των ενημερωτικών δελτίων είναι διαθέσιμη εδώ: https://ngeurope.net/en/content/newsletter-ngeurope



Η λήψη των φυλλαδίων του έργου είναι διαθέσιμη εδώ:  https://ngeurope.net/en/intellectual-outputs

Πρόσβαση στο υλικό εδώ:  https://ngeurope.net/en/content/engagement-toolkit 
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	6.	 ΌΠΤΙΚΌΑΚΌΥΣΤΙΚΌ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ	ΥΛΙΚΌ		

Υπότιτλοι διαθέσιμοι στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η Play Solutions δημιούργησε μικρού μήκους βίντεο που συνοδεύουν και συμπληρώνουν 

τα αποτελέσματα του έργου. Ταυτόχρονα αυτά τα βίντεο χρησιμεύουν και για την προώθηση του NGEurope.

Παρακολουθήστε τα βίντεο για να:

• Μάθετε για τις εκδηλώσεις του NGEurope

• Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope

• Ανακαλύψετε δύο παραδείγματα επιτυχημένων ΜΚΟ (Ocean Alive και Edible Landscapes)

• Ανακαλύψετε τα κύρια σημεία του έργου NGEurope

Πρόσβαση σε όλα τα βίντεο: https://www.youtube.com/channel/UCnNvYu6LvKhNK_VlvNnI2XQ

16
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7.	 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΙΔΡΥΣΗ	ΚΑΙ	ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ	ΤΏΝ	ΜΚΌ

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχει ως 

σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες 

να δημιουργήσουν τη δική τους 

ΜΚΟ, παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τις νομικές και 

πρακτικές απαιτήσεις για την ίδρυση 

και διαχείριση μιας ΜΚΟ. Το εγχειρίδιο 

συμπεριλαμβάνει μία ενότητα 

αφιερωμένη στη χρηματοδότηση 

και μερικές πρακτικές συμβουλές 

επιβίωσης από έμπειρους ηγέτες του 

χώρου. Εν συντομία, το εγχειρίδιο 

μπορεί να θεωρηθεί ως η αφετηρία 

για τους ηγέτες του Τρίτου Τομέα που 

επιθυμούν να ξεκινήσουν το δικό τους 

έργο. Κάθε μία από τις πέντε εκδοχές 

του εγχειριδίου είναι εστιασμένη 

στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας 

εταίρου.

Χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο για να:

• Μάθετε γιατί ο Τρίτος Τομέας 

αποτελεί σημαντική οικονομική 

δύναμη

• Ανακαλύψετε τα πρώτα βήματα 

που πρέπει να λάβετε υπόψη σας 

πριν ιδρύσετε μια ΜΚΟ

• Μάθετε το νομικό πλαίσιο που 

ισχύει για τον Τρίτο Τομέα στη 

χώρα σας

• Αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμα 

πρότυπα για την καθημερινή 

διαχείριση των ΜΚΟ

• Ανακαλύψετε χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες

Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, 

Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά

Η λήψη είναι διαθέσιμη εδώ:   https://www.ngeurope.net/el/content/

egheiridio-gia-tin-idrysi-kai-hrimatodotisi-ton-mko 



18

	8.	ΕΓΓΡΑΦΌ	ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ.							
ΞΕΚΛΕΙΔΏΝΌΝΤΑΣ	ΤΗ	

ΔΥΝΑΜΙΚΗ	ΤΌΥ	ΤΡΙΤΌΥ	
ΤΌΜΕΑ	ΓΙΑ	ΚΌΙΝΏΝΙΚΗ	

ΔΡΑΣΗ	ΚΑΙ	ΑΛΛΑΓΗ 
Διαθέσιμο	στα	Αγγλικά,	

Πορτογαλικά,	Γερμανικά,	Ελληνικά	

και	Ισπανικά

Το	έγγραφο	πολιτικής	σκοπεύει	

να	αναδείξει	την	ανάγκη	

επαναπροσδιορισμού	και	

δημιουργίας	νέων	στρατηγικών	

και	πολιτικών	στον	Τρίτο	Τομέα	σε	

όλη	την	Ευρώπη.	Το	συγκεκριμένο	

έγγραφο	στοχεύει	κυρίως	στα	

υψηλότερα	επίπεδα	λήψης	

αποφάσεων	εξετάζοντας	τα	

βασικά	αποτελέσματα	του	έργου	

παρέχοντας	αποδείξεις	και	

εξηγώντας	την	ανάγκη	αλλαγής	

της	προσέγγισης	των	πολιτικών	

σχετικά	με	τις	ΜΚΌ.

Χρησιμοποιήστε	την	έκθεση	για	να:

• Μάθετε	για	τον	αντίκτυπο	του	

έργου	NGEurope

• Ανακαλύψετε	τα	βασικά	

συμπεράσματα	από	όλη	τη	

διάρκεια	του	έργου

• Επιδείξετε	στους	τοπικούς	

φορείς	χάραξης	πολιτικής	τη	

σημασία	του	Τρίτου	Τομέα

• Αιτιολογήσετε	τις	βελτιώσεις	

που	επιφέρει	ο	Τρίτος	Τομέας	

σε	τοπικό	ή	εθνικό	επίπεδο

Η	λήψη	είναι	διαθέσιμη	εδώ:	

https://www.ngeurope.net/

el/content/xekleidonontas-

ti-dynamiki-tis-syllogikotitas-

associativism-gia-

koinoniki-drasi-kai-allagi	

sector-social-action-and-change
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9.	 ΑΝΑΦΌΡΑ					
										LAYMAN

Διαθέσιμο	στα	Αγγλικά,	

Πορτογαλικά,	Γερμανικά,	

Ελληνικά	και	Ισπανικά

Ό	σκοπός	της	αναφοράς	

είναι	να	ενημερώσει	

σχετικά	με	το	έργο	

NGEurope	–	την	λογική,	

τους	στόχους,	τις	

μεθόδους,	τα	βασικά	

αποτελέσματα	–,	να	

συνοψίσει	τα	διδάγματα	

από	τον	ρόλο	και	τη	

δυναμική	του	τρίτου	

τομέα	και	της	δράσης	των	

πολιτών	στην	προώθηση	

πιο	βιώσιμων	κοινοτήτων	

και	στη	δημιουργία	

επίγνωσης	για	συμμετοχική	

ιθαγένεια.

Χρησιμοποίησε	την	

αναφορά	για	να:

• Μάθετε	σχετικά	με	το	

έργο	NGEurope

• Ανακαλύψτε	τους	

διαθέσιμους	πόρους

• Ανακαλύψτε	τα	

αποτελέσματα	του	

έργου

• Κατανοήστε	τα	βασικά	



3.	 ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	A.				ΤΌ	ΕΡΓΌ	
NGEUROPE	ΣΕ	ΔΡΑΣΗ 5 7

683

Εκπαιδευτικά	
Προγράμματα

Πολλαπλασιαστικά	
Γεγονότα	

Επιτυχημένα	
Προγράμματα	

Ένταξης

Διεθνείς	
Συναντήσεις	
Συνεργατών

B.		ΤΌ	ΕΡΓΌ	
NGEUROPE	ΣΕ	
ΑΡΙΘΜΌΥΣ

Ελέγξτε τις 

βασικές 

παραμέτρους 

της επιτυχίας 

του έργου:

5 7 272
99χώρες 	συνεργάτες

εκπαιδευόμενοι
συμμετέχοντες	σε	
πολλαπλασιαστικά	

γεγονότα

83 52 700
άτομα	στο	

πρόγραμμα	ένταξης ΜΚΌ	στο	
Παρατηρητήριο	

Βέλτιστων	
Πρακτικών

άλλες	εμπλεκόμενες	
οργανώσεις

Περίπου	700	δράσεις	
διάχυσης	που	έφτασαν	σε	

2.000.000	άτομα

+	270 ομάδες	ενδιαφερομένων	από	τους	οποίους	
περίπου	130	ήταν	λήπτες	αποφάσεων	και	

πολιτικοί

104

PORTUGAL

Fundação La Caixa

Municipality of Albergaria-a-Velha

SPAIN

Fundación Oso Pardo

Observatorio de Políticas Ambientales

GREECE	

Impact Hub Athens

Athens Center of Entrepreneurship 

and Innovation

AUSTRIA	

University of Graz

Municipality of Graz

IRELAND	

Galway-Mayo Institute of Technology

Good Energies Alliance Ireland

INTERNATIONAL	

Sustainable Cities Platform

Europarc Federation 

Κατά μήκος 

του έργου 

αναπτύξαμε:

Παραδείγματα βασικών ενδιαφερομένων:
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GREECE	

Impact Hub Athens

Athens Center of Entrepreneurship 

and Innovation

INTERNATIONAL	

Sustainable Cities Platform

Europarc Federation 

Online συμμετοχή: 

Στατιστικές 

Διαδικτύου

27.010	
συνολικές	θεάσεις

6.222	
συνολικοί	χρήστες

9.124	
συνολικές	επισκέψεις

Χρήστες	από	123	
διαφορετικές	χώρες	

Εκτός	από	την	αρχική	
ιστοσελίδα,	η	πιο	συχνά	
επισκεπτόμενη	σελίδα	
είναι	το	Παρατηρητήριο

ΗΝΏΜΕΝΕΣ	ΠΌΛΙΤΕΙΕΣ
ΠΌΡΤΌΓΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΗΝΏΜΕΝΌ	ΒΑΣΙΛΕΙΌ
ΓΑΛΛΙΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

481	
likes

65%	
γυναίκες	

25	to	34	
Μέση	ηλικία:	

Όπαδοί	από		28	
διαφορετικές	χώρες

33%	
άντρες

+200	
αναρτήσεις

Online συμμετοχή: 

Στατιστικές 

Facebook



3.	 ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ.	 ΤΌ	ΕΡΓΌ	NGEUROPE	ΣΕ	ΛΌΓΙΑ

«Ευκαιρίες	σαν	και	αυτή	συμβαίνουν	μία	φορά	στη	ζωή	μας:	να	γνωρίσεις	θετικούς	

επαγγελματίες	 με	 θέληση	 να	 δημιουργήσουν	 αντίκτυπο	 στη	 κοινότητές	 τους.	 (…)	

Συστήνω	την	εμπειρία	ανεπιφύλακτα	σε	όλους!	Είναι	σημαντικό	να	ταξιδεύεις,	να	

μαθαίνεις	άλλες	οργανώσεις,	ανθρώπους,	κουλτούρες	και	να	αφομοιώνεις	νέους	

τρόπους	σκέψης	και	δράσης	εντός	κοινότητας.	Σας	ευχαριστώ	ιδιαιτέρως!	»	

Τι	είπαν	οι	εκπαιδευόμενοι

ΠΌΡΤΌΓΑΛΙΑ
Verónica Belchior

«Το	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	ήταν	διαφωτιστικό	από	κάθε	άποψη.	Η	αλληλεπίδραση	

με	κοινωνικούς	επιχειρηματίες	εντός	Ευρώπης	αλλά	και	όσα	μάθαμε	(εργαλεία	και	

τεχνικές)	θα	επηρεάσουν	σίγουρα	τις	μελλοντικές	μας	ενέργειες.»	

ΕΛΛΑΔΑ
Stratos 

Chatzigiannakis 

«Το	 έργο	 NGEurope	 είναι	 ένα	 θαυμάσιος	 τρόπος	 να	 μάθεις	 για	 την	 κοινωνική	

επιχειρηματικότητα,	 να	 ξεκινήσεις	 να	 σκέφτεσαι	 με	 καινοτομικούς	 τρόπους	 και	

να	αναλάβεις	δράση.	Επίσης,	γνώρισα	αρκετά	άτομα	με	έμπνευση	και	ένιωσα	τη	

σύνδεση	και	την	αλληλεγγύη	με	άλλους	Ευρωπαίους	πολίτες.»	

ΑΥΣΤΡΙΑ
Mona Fischer 
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«Μου	άρεσε	η	ευκαιρία	να	έρθεις	σε	επαφή	και	να	δουλέψεις	με	μία	ΜΚΌ,	να	μάθεις	

νέους	τρόπους	διαχείρισης	προβλημάτων	και	ανθρώπων.	Είχα	επίσης	την	ευκαιρία	

να	βγω	έξω	από	το	πεδίο	που	νιώθω	άνετα	και	να	συνδεθώ	με	απίστευτα	άτομα	

που	είναι	εντελώς	άνετα	να	διδάξουν	και	να	ανταλλάξουν	ιδέες.	Πρόκειται	για	ένα	

πρόγραμμα	πλούσιο	σε	εμπειρίες	που	δίνει	έμπνευση.»	

Τι	είπαν	οι	καθοδηγούμενοι

ΠΌΡΤΌΓΑΛΙΑ
Diego Alves

«Έμαθα	 νέες	 μεθόδους	 εργασίας.	 Είχα	 την	 ευκαιρία	 να	 αποκομίσω	 πρακτική	

εμπειρία.	Μπόρεσα	να	εντάξω	τα	ενδιαφέροντά	μου	σε	δημιουργικό	έργο.»	
ΑΥΣΤΡΙΑ

Lia Klein  

«Το	θέμα	της	δικτύωσης	ήταν	εξαιρετικά	καλό.	Ήταν	εξαιρετική	ευκαιρία	να	γνωρίσεις	

άτομα	 με	 παρόμοια	 ενδιαφέροντα	 αλλά	 με	 διαφορετικές	 μεθόδους	 επίτευξης	

στόχων.	Η	ικανότητα	προσαρμογής	σε	διαφορετικά	θέματα	ήταν	ζωτικής	σημασίας,	

καθώς	και	η	ευκαιρία	να	δεις	πως	άλλα	άτομα	διαχειρίζονται	συγκεκριμένα	θέματα	

ήταν	θαυμάσια	εμπειρία.	Το	δίκτυο	που	δημιουργήθηκε	με	άτομα	για	υποστήριξη	ή	

συνεργασία	ήταν	μία	εξαιρετική	πτυχή	του	προγράμματος.»	

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Elie Bassaler  
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«Είμαι	 μία	 μικρή	 κοινωνική	 επιχείρηση	 και	 έτσι	 το	 να	 έχω	 ευκαιρία	 να	

μοιραστώ	το	όραμά	μου,	πως	δουλεύουμε	και	γιατί	ήταν	φανταστικό»		

Ιρλανδία
Nature Inspires 

«Όι	καθοδηγούμενοι	είχαν	πραγματικό	ενδιαφέρον	να	βοηθήσουν	δράσεις	των	ΜΚΌ,	

να	δείξουν	προθυμία	για	όλα	τα	έργα,	ακόμα	και	τα	πιο	δύσκολα.	Μας	βοήθησε	να	

βελτιώσουμε	τη	δικτύωσή	μας	και	να	έρθουμε	σε	επαφή	με	άλλες	ΜΚΌ	παρόμοιων	

προκλήσεων.	 Όι	 γνώσεις	 και	 ικανότητες	 των	 καθοδηγούμενων	 συμπλήρωσαν	 τις	

δικές	μας	και	όλοι	κερδίσαμε	από	αυτή	την	εμπειρία.»	

Πορτογαλία
Ocean Alive  

Τι	είπαν	οι	ΜΚΌ

«Αγαπήσαμε	 το	 πρόγραμμα	 γιατί	 είμαστε	 αναπτυσσόμενη	 κοινωνική	 επιχείρηση.	

Καλοδεχτήκαμε	 την	 ευκαιρία	 να	 μοιραστούμε	 όσα	 κάνουμε,	 πως	 τα	 κάνουμε,	

πως	 εξασφαλίζουμε	 πόρους,	 πως	 αντιμετωπίζουμε	 τις	 δυσκολίες	 και	 πως	 θα	

αξιοποιήσουμε	τις	ιδέες	των	καθοδηγούμενων»		

Iρλανδία
Edible Landscapes  
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3.	 ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ.	 ΤΌ	ΕΡΓΌ	NGEUROPE	ΣΕ	ΛΌΓΙΑ



«Το	 έργο	 NGEurope	 είναι	 μία	 τεράστια	 ευκαιρία	 για	 όσους	 θέλουν	 δράση	 στις	

κοινότητές	 τους,	 αλλά	 νιώθουν	 μόνοι,	 ή	 κάπως	 φοβισμένοι	 να	 αγωνιστούν	 για	

όσα	 πιστεύουν!	 Ελάτε	 σε	 μας,	 μοιραστείτε,	 μάθετε	 και	 βρείτε	 ομοϊδεάτες	 και	

αναπτυχθείτε!	Κάντε	το	να	συμβεί!»

Municipality	of	Lousada

«Η	δημιουργία	 και	 διαχείριση	μίας	ΜΚΌ	έχει	 περισσότερα	από	όσα	πιστεύουν	 οι	

άνθρωποι,	Το	έργο	NGEurope	όχι	μόνο	βοηθάει	μελλοντικούς	ηγέτες	ΜΚΌ	να	κάνουν	

πράξη	τα	σχέδιά	τους	αλλά	και	τους	προετοιμάζει	για	τους	πραγματικούς	αγώνες	

που	θα	βρουν	στο	δρόμο	τους.»

Associação	BioLiving

«Με	 αποτελεσματική	 διοίκηση,	 το	 τοπικό	 περιβάλλον	 έχει	 δυναμική	 να	 παράξει	
σημαντικά	 απτά	 οφέλη	 σε	 άτομα	 για	 γενεές	 ολόκληρες	 και	 σε	 πολλά	 επίπεδα,	
όπως	 οικονομικό,	 κοινωνικό,	 υγείας	 και	 ευημερίας.	 Υπάρχει	 αυξανόμενη	 απειλή	
σε	 κάποιες	 ευαίσθητες	 μορφές	 πληθυσμού	αλλά	 με	 την	 κατάλληλη	 διαχείριση	 ο	
κίνδυνος	υποχωρεί.	 Το	 έργο	NG	Europe	θα	φέρει	άτομα	σε	 επαφή	με	 το	φυσικό	
περιβάλλον,	 θα	 δημιουργήσει	 ευκαιρίες	 για	 περιβαλλοντική	 εκπαίδευση,	 θα	
δημιουργήσει	 επίγνωση	 για	 τη	 μοναδική	 φυσική	 κληρονομιά	 μας,	 καθώς	 και	 το	
χρέος	που	έχουμε	για	συνεχή	προστασία	και	επέκτασή	της.»

Leave	No	Trace  

«Το	 έργο	 NGEurope	 ανταποκρίνεται	 στην	 ανάγκη	 που	 υπάρχει	 κοινωνικά	 και	
περιβαλλοντικά	υπεύθυνα	άτομα,	ομάδες	και	οργανώσεις	να	αλληλεπιδρούν	και	να	
βελτιώνονται.	Εμπνέει	 το	κάθε	μέρος	να	αναλάβει	δράση	που	πολλαπλασιάζει	 τη	
θετική	συνεισφορά	στην	κοινωνία.»

AUEB

«Το	έργο	NGEurope	προσφέρει	ευκαιρίες	για	ανάπτυξη	ηγεσίας	και	για	πειραματισμό	

ικανοτήτων	 και	 ενδιαφερόντων.	 Όι	 συμμετέχοντες	 θα	 ενισχύσουν	 τις	 κοινότητές	

τους	προωθώντας	το	στυλ	του	έργου	NGEurope.»

E.N.T.E.R.

Τι	είπαν	οι	
συνεργάτες

«Το	έργο	NGEurope	δίνει	τη	βέλτιστη	ευκαιρία	σε	άτομα	που	θέλουν	να	βοηθήσουν	

την	κοινότητα	και	θέλουν	να	γνωρίζουν	πώς	να	ξεκινήσουν.	Δίνει	επίσης	πολλούς	

πόρους	για	διαχείριση	ΜΚΌ,	καθώς	και	δείχνει	την	ποικιλία	πράσινων	και	κοινωνικών	

δράσεων	που	λαμβάνουν	χώρα	εντός	Ευρώπης.»

Cesefor	Foundation
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3.	 ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ.	 ΤΌ	ΕΡΓΌ	NGEUROPE	ΣΕ	ΛΌΓΙΑ



26

3.	 ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

D.	 ΤΕΛΙΚΌ	ΣΥΝΕΔΡΙΌ	

Το τελικό συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Πορτογαλία τον Απρίλιο 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του 

COVID-19, έγινε online στις 29 Μαίου 2020 και είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση εδώ. Το παρακολούθησαν περίπου 

100 άτομα από 5 χώρες. Το συνέδριο ξεκίνησε με μία δήλωση από κάθε συνεργάτη που μετέφερε τη γενική εικόνα 

και εμπειρία από τη συμμετοχή στο έργο NGEurope. Όλοι οι συνεργάτες ένιωσαν ότι το έργο πήγε καλά και πέτυχε 

τους τιθέμενους στόχους, ότι οι διαθέσιμοι πόροι ήταν υψηλής ποιότητας και ο έργο ενέπνευσε όλους/όλες και ήταν 

χρήσιμο. Το Πορτογαλικό εθνικό γραφείο ERASMUS είχε εκπροσώπηση στο συνέδριο τονίζοντας τις ευκαιρίες που δίνει 

ένα πρόγραμμα Erasmus σε κάθε συμμετέχοντα φορέα που θέλει να υλοποιεί έργα σε συνεργασία με Ευρωπαίους 

συνεργάτες.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το έργο NGEurope – με λεπτομερή περιγραφή βασικών στόχων, γιατί αναπτύχθηκε, 

ποιες ήταν οι ομάδες-στόχοι, ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκα, τα βασικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στη 

συνέχεια παρουσιάστηκαν 3 Πορτογαλικές ΜΚΟ που ενεπλάκησαν στο έργο. Παρουσίασαν το έργο τους, καθώς και 

το όραμά τους γιατί ο τρίτος τομέας είναι τόσο σημαντικός για την κοινωνία μας. Στο κλείσιμο του συνεδρίου υπήρξε 

δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήσεις του κοινού και να τονιστούν τα βασικά συμπεράσματα και διδάγματα από το 

έργο NGEurope.

OCEAN	
ALIVE

Η πρώτη ΜΚΟ, η Ocean	Alive, μία 

περιβαλλοντική ΜΚΟ με έδρα στη περιοχή 

Setúbal δεσμεύεται να προστατεύσει τον 

ωκεανό και έναν συγκεκριμένο υγροβιότοπο στο 

Sado estuary. Το έργο τους εμπλέκει την τοπική 

κοινότητα των ψαράδων (κυρίως γυναίκες) που είναι 

γνωστοί ως «φύλακες της θάλασσας». Δημιούργησαν 

ένα πρόγραμμα ναυτικής εκπαίδευσης για ευρύ κοινό, 

κάνουν εκστρατείες δημιουργίας επίγνωσης για την 

προστασία των θαλάσσιων υδάτων και διαχειρίζονται ένα 

επιστημονικό πρόγραμμα για τον έλεγχο του αντίκτυπου 

από την προστασία άγνωστων λιβαδιών Ποσειδωνίας. Έτσι 

έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες απασχολησιμότητας για 

τις γυναίκες. Πιστεύουν ότι ο τρίτος τομέας και κυρίως οι 

ΜΚΟ έχουν σημαντικό ρόλο στην θετική επίδρασή τους 

στις κοινότητες αλλά και στη σύνδεση επιστήμης και 

ανθρώπων.

Οι ΜΚΟ και άλλες 

οργανώσεις του τρίτου 

τομέα μπορούν να 

δημιουργήσουν στενές 

σχέσεις με τις κοινότητες, 

προκειμένου να 

δημιουργήσουν επίγνωση 

για την αποστολή τους, 

να κατανοήσουν τα 

σημαντικά θέματα που 

απασχολούν μία κοινότητα 

και να επινοήσουν 

εξατομικευμένες λύσεις.

ΒΑΣΙΚΌ	
ΜΗΝΥΜΑ:	

Βασικά	Μηνύματα	από	
προσκεκλημένες	ΜΚΌ

CERVAS

https://www.youtube.com/watch?v=g933r4DsKK0


27

ΒΑΣΙΚΌ	
ΜΗΝΥΜΑ:	

SMART	
WASTE	

PORTUGAL	
(SWP)	

Η	Smart	Waste	Portugal	

(SWP)	ήταν η δεύτερη ΜΚΟ 

που παρουσίασε το έργο της. 

Δημιουργούν μία εθνική πλατφόρμα 

για να προωθήσουν και να αξιολογήσουν 

τα απορρίμματα ως οικονομικό και κοινωνικό 

πόρο. Εργάζονται στενά με λήπτες αποφάσεων 

και την κυβέρνηση για να αναπτύξουν πολιτικές 

στη διατίμηση των απορριμμάτων, την κυκλική 

οικονομία και τη σπατάλη τροφίμων. Ως καλό 

παράδειγμα συνεργασίας και δέσμευσης 

μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα, 

η SWP τη Συμφωνία Πορτογαλικών Πλαστικών 

(Portuguese Plastics Pact) που θέτει πλήθος 

φιλόδοξων στόχων για τη μείωση χρήσης 

πλαστικών μέχρι το 2025.

Όταν οι ΜΚΟ και άλλες 

οργανώσεις του τρίτου 

τομέα εμπλακούν σε 

διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, και τους 

δοθεί η πλατφόρμα να 

μοιραστούν γνώσεις 

και έργο, είναι πιθανό 

να αλλάξουν και να 

προσαρμόσουν την 

πολιτική τους σε 

διαφορετικά θέματα, όπως 

το περιβάλλον, η φτώχεια, 

η αλλαγή κλίματος, η 

σπατάλη, κτλ.

ΒΑΣΙΚΌ	
ΜΗΝΥΜΑ:

Τέλος, η τρίτη ΜΚΟ της ημέρα ήταν η 

CERVAS	– ένα κέντρο ανάρρωσης της 

άγριας ζωής που φιλοξενεί τραυματισμένα 

άγρια ζώα, προκειμένου να κάνει εκπαίδευση 

για το περιβάλλον και να δημιουργήσει επίγνωση για 

την προστασία αυτού του ζωικού βασιλείου. Το έργο 

της CERVAS δεν θα μπορούσε να επιτελεστεί χωρίς τη 

συνεργασία διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 

που επιδοτούν ή/και βοηθούν στη διάχυση του έργου. 

Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ μερών 

είναι θεμελιώδης για να αναπτυχθούν οι ΜΚΟ.

Οι συνεργασίες είναι 

θεμελιώδεις για κάθε 

ΜΚΟ προκειμένου να είναι 

επιτυχημένη στην επίτευξη 

των στόχων ανεξαρτήτως 

που ανήκουν, δηλαδή στο 

δημόσιο, ιδιωτικό ή τρίτο 

τομέα.

ΒΑΣΙΚΌ	
ΜΗΝΥΜΑ:

CERVAS



4.	 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΣΥΝΙΣΤΑ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ	
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ	ΔΥΝΜΗ

Το	έργο	NGEurope	κατέδειξε	ότι	οι	ΜΚΌ	
και	άλλες	οργανώσεις	του	τρίτου	τομέα	
ενισχύουν	την	τοπική	οικονομία	και	την	
κοινωνική	συνοχή,	δημιουργούν	πηγή	
απασχολησιμότητας	και	ταυτόχρονα	
μειώνουν	το	κοινωνικό	χάσμα	στις	

κοινότητες.

Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΕΙΝΑΙ	ΕΝΑ	ΙΣΧΥΡΌ	
ΚΌΙΝΏΝΙΚΌ	ΕΡΓΑΛΕΙΌ

Όργανώσεις,	όπως	οι	ΜΚΌ,	εργάζονται	
κατά	βάση	με	τις	κοινότητες	που	θεωρείται	

τεράστιο	πλεονέκτημα	όταν	αναζητάει	
κανείς	τρόπους	να	τις	βοηθήσει.

Δημιουργεί	επίγνωση	για	ποικίλα	θέματα,	
συνασπίζει	τα	άτομα	για	κοινό	σκοπό	και	

δημιουργεί	θετική	αλλαγή	στις	κοινότητες.
28



Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΕΧΕΙ	ΕΡΓΑΤΙΚΌ	ΔΥΝΑΜΙΚΌ	
ΜΕ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τα	άτομα	που	εργάζονται	σε	ΜΚΌ	ή	σε	
άλλες	οργανώσεις	του	τρίτου	τομέα	έχουν	
συνήθως	ακαδημαϊκό	ή	επαγγελματικό	
υπόβαθρο	στο	συγκεκριμένο	πεδίο		,	
δληαδή	έχουν	προσόντα	και	είναι	
προετοιμασμένα	να	ασχοληθούν	με	
συγκεκριμένα	θέματα	που	αντιμετωπίζουν	
οι	κοινότητες.

Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΕΙΝΑΙ	ΑΚΌΜΑ	
ΥΠΌΕΚΤΙΜΗΜΕΝΌΣ

Παρά	τον	τεράστιο	οικονομικό	αντίκτυπο,	
υπάρχει	γενικευμένη	έλλειψη	κατανόησης	
του	τρίτου	τομέα	στην	Ευρώπη,	δηλαδή	τι	
κάνει	και	πως	λειτουργεί.
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4.	 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΥΠΌΣΧΕΤΑΙ	ΠΌΛΛΕΣ	
ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ

Πολλές	ΜΚΌ	δεν	έχουν	καθορισμένη	
στρατηγική	για	το	σχέδιο	δράσης	τους,	
όραμα	για	το	μέλλον,	ή	αποτελεσματικό	

πλάνο	επικοινωνίας.	
Ώς	αποτέλεσμα,	οι	ΜΚΌ	αγωνίζονται	να	

ακουστούν,	να	τις	πάρουν	στα	σοβαρά	και	
να	θεωρηθεί	ότι	είναι	χρήσιμες	σε	τοπικό	ή	
εθνικό	κυβερνητικό	επίπεδο,	καθώς	και	σε	

ΌΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΑΙ	ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ	ΕΙΝΑΙ	
ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ

Το	έργο	NGEurope	ξεκαθάρισε	ότι	οι	
συνέργειες	μεταξύ	μερών	μίας	χώρας	ή	
μεταξύ	χωρών	ενισχύει	την	ανάπτυξη	και	

την	κοινωνική	συνοχή	εντός	του	τρίτου	
τομέα.	Η	καλή	δικτύωση	είναι	θεμελιώδες	

εργαλείο	των	ΜΚΌ.



Η	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΕΙΝΑΙ	ΕΝΑΣ	ΑΠΌ	ΤΌΥΣ	
ΠΥΛΏΝΕΣ	ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η	εκπαίδευση	ενισχύει	ατομικές	και	
συλλογικές	ικανότητες	ενώ	παρέχει	στα	
άτομα	γνώσεις	και	τεχνογνωσία	στο	πεδίο	
δράσης	τους.

Η	ΚΑΛΗ	ΔΙΚΤΥΏΣΗ	ΕΥΕΡΓΕΤΕΙ	ΌΛΑ	ΤΑ	ΜΕΡΗ

Είναι	πολύ	σημαντικό	να	υπάρχουν	
ευκαιρίες	δικτύωσης	για	το	ανθρώπινο	
δυναμικό	(εθελοντές	και	μη)	με	άλλους	
επαγγελματίες	και	οργανώσεις.
Η	άμεση	επικοινωνία	με	άλλους	
επαγγελματίες	του	ίδιου	τομέα	για	
ανταλλαγή	καλών	πρακτικών	και	χτίσιμο	
σχέσεων	ενδέχεται	να	επιλύσει	δυνητικά	
προβλήματα.
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Ό	ΤΡΙΤΌΣ	ΤΌΜΕΑΣ	ΘΑ	ΕΠΡΕΠΕ	ΝΑ	
ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ	ΣΕ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	
ΛΗΨΗΣ	ΑΠΌΦΑΣΕΏΝ

Ό	τρίτος	τομέας	θα	έπρεπε	να	εμπλέκεται	
περισσότερο	σε	διαδικασίες	λήψης	
αποφάσεων
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