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NGEurope: Προώθηση της
κοινωνικής συνοχής στην
Ευρώπη μέσω ηγεσίας και
δέσμευσης στην αλλαγή των
ΜΚΟ
Το έργο NGEurope δραστηριοποιεί τους ενεργούς πολίτες και εργάζεται,
προκειμένου να ενεργοποιήσει τις τοπικές κοινότητες της Ευρώπης στην
κατεύθυνση της αληθινής βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται ενδυναμώνοντας τους
πολίτες και τους τοπικούς παράγοντες, καθώς το έργο τους προσφέρει ευκαιρίες να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να επεκτείνουν τη γνώση τους. Με τις μέχρι
τώρα ενέργειες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το έργο, η πράσινη
επιχειρηματικότητα ενθαρρύνεται μέσω της κοινωνικής ένταξης και των αειφόρων
πρακτικών και μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της αποδοτικής χρήσης του
φυσικού και του κοινωνικού κεφαλαίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ΜΚΟ από όλη
την Ευρώπη που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς επίσης και αυτές
που επικεντρώνονται σε κοινωνικές πτυχές, όπως να προσφέρουν εργασία και
ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης σε ανθρώπους με διαφορετικές γνώσεις.
Το έργο έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπαιδεύει άτομα
που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε ΜΚΟ. Οι
συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να
ενστερνιστούν την αειφορία και να ευθυγραμμίσουν τις προσωπικές τους
προσδοκίες με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ένταξη και την
οικονομική ανάπτυξη.

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2018 στη Λουσάντα της Πορτογαλίας και ήταν μια αμοιβαία επωφελής εμπειρία για
τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. Εκπαιδευόμενοι από πέντε διαφορετικές
χώρες συναντήθηκαν, προκειμένου να μάθουν για τις κοινωνικές και πράσινες ΜΚΟ, να
ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Κατά τη διάρκεια του εντατικού
πενθήμερου μαθήματος, μπόρεσαν να κατανοήσουν βασικά θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, και πως αυτή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
στη
Λουσάντα,
Πορτογαλία

επιχειρηματικότητα. Η διαδραστική μάθηση βοήθησε τους εκπαιδευόμενους να
αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να διερευνήσουν ζητήματα για τις ΜΚΟ σχετικά με το
«ποιος, γιατί και πως». Πληθώρα από συμβουλές και εργαλεία για τη δημιουργία,
διαχείριση, υποστήριξη και χρηματοδότηση ΜΚΟ τους έδωσαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία.
Μία από τις εξαιρετικές πτυχές αυτού του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
η ευκαιρία για εντατική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πολιτισμών, συναισθημάτων,
απόψεων και εμπειριών. Οι εκπαιδευόμενοι ανέλυσαν τις δεξιότητες που ήδη διαθέτουν
και έμαθαν νέες που πρέπει να αναπτύξουν περεταίρω, προκειμένου να γίνουν
επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.
Οι εκπαιδευτές του NGEurope χρησιμοποίησαν την τεχνογνωσία τους για να
καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους στόχους του εκπαιδευτικού
προγράμματος μέσα σε θετικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης. Παρακίνησαν
τους συμμετέχοντες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να εξασκηθούν στο πως να
γίνουν κοινωνικοί ηγέτες. Δόθηκε στον καθένα η ευκαιρία να έχει ενεργό ρόλο στην
εμπειρία μάθησης. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μαζί ενθουσιάστηκαν που έλαβαν
μέρος σε αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία.
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Εκπαίδευση σε εξέλιξη
Η ομάδα των εκπαιδευομένων της NGEurope σε επίσκεψη στην Πορτογαλία
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Sofia Jervis: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του NGEurope είναι μια πολύ καλή
ευκαιρία για τον καθένα που επιθυμεί να
ξεκινήσει ένα έργο στην κοινότητα του. Η
επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι
δύσκολη διαδικασία και συνοδεύεται από
διάφορα εμπόδια. Στόχος μας με αυτό το
πρόγραμμα, ως εκπαιδευτές, είναι να
μοιραστούμε τη γνώση και τις εμπειρίες
μας, ορισμένες συμβουλές και πόρους που
θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες που είναι συνυφασμένες με το
να είσαι επιχειρηματίας ή ηγέτης ΜΚΟ. Η
δυνατότητα να εργάζεσαι με ανθρώπους
από άλλες χώρες επιτρέπει σε όλους –
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και
εταίρους του έργου – να κατανοήσουν
πόσο διαφορετικές είναι οι ποικίλες
διαδικασίες για όλους, αλλά και πόσο
παρόμοια είναι ορισμένα πράγματα –
μοιραζόμαστε τους ίδιους φόβους και
αμφιβολίες, τα ίδια κίνητρα και όνειρα.

Συζήτηση σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας των ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη
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Τι είπαν οι
εκπαιδευόμενοι
για το πρώτο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του
NGEurope
“Είναι ένα θαυμάσιο μάθημα για μαθητές
που υστερούν σε εμπειρία και θέλουν να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.”
“Οι εκπαιδευτές και οι άλλοι
συμμετέχοντες υπερέβησαν τις
προσδοκίες μου.”
“Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω
εμπνευσμένους ανθρώπους. “
”Η πολυπολιτισμική εμπειρία, η ευκαιρία
δικτύωσης και η οργάνωση του
μαθήματος ήταν ιδιαιτέρως καλές.”
“Το κομμάτι σχετικά με τα επιχειρηματικά
μοντέλα και τα παραδείγματα
χρηματοοικονομικής διοίκησης ήταν

Σόφια Jervis, εκπαιδευτής της NG
Europe από την Πορτογαλία

ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για τους
εκπαιδευόμενους.”
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Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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