
Ενότητα 1

Καλωσόρισμα στο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο



- Erasmus+ KA2 έργο
– Στρατηγικές συμμαχίες για εκπαίδευση ενηλίκων

- Grant Συμφωνία 2017-1-PT01-KA204-035759 

- 32 μήνες: Σεπτέμβριος 2017 έως Απρίλιος 2020

- 7 Φορείς από 5 χώρες

NGEurope. Τι είναι;



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

NGEurope ΦΟΡΕΙΣ



Fundación CESEFOR

ΙΣΠΑΝΙΑ

NGEurope ΦΟΡΕΙΣ



ΕΛΛΑΔΑ

NGEurope ΦΟΡΕΙΣ



ΙΡΛΑΝΔΙΑ

NGEurope ΦΟΡΕΙΣ



ΑΥΣΤΡΙΑ

NGEurope ΦΟΡΕΙΣ



Για άτομα που θέλουν να είναι πιο ενεργά στην
κοινωνία.

Γι άτομα που θέλουν να γίνουν ηγέτες ΜΚΟ.

Για ηγέτες ΜΚΟ και εθελοντές που θέλουν να
συμπληρώσουν ή/και να ενισχύσουν τις
γνώσεις τους.

NGEurope. Για ποιο λόγο;



NGEurope. Στόχοι

 Ενδυνάμωση

 Υποστήριξη

 Μοίρασμα

Προώθηση κοινωνικής και πράσινης οικονομίας βασισμένη
στη συμμετοχή / κινητοποίηση πολιτών.

Συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή.



NGEurope. Γιατί αυτό το έργο;

Οι ΜΚΟ είναι σημαντικές στη βιωσιμότητα μίας
κοινότητας.

Οι ΜΚΟ διαθέτουν αποτελεσματικό τρόπο να
επιλύουν προβλήματα, ακόμα και να
εκπαιδεύουν τον πληθυσμό.

Η σημασία των ΜΚΟ τεκμηριώνεται σε πολλές
έρευνες και είναι αναγνωρισμένη εντός ΕΕ.



NGEurope. Σημασία ΜΚΟ

“Οι ΜΚΟ είναι βασικοί παίκτες στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, ειδικότερα
στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού”

(European Commission)

“Οι κυβερνητικοί και περίπου κυβερνητικοί μηχανισμοί σε όλα τα επίπεδα θα
έπρεπε να διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή ΜΚΟ χωρίς διάκριση στον διάλογο
και στη συμβουλευτική των στόχων και αποφάσεων δημόσιας πολιτικής”

(Council of Europe)

“οι μικρές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις μπορεί να έχουν

εξειδικευμένο και προσωποποιημένο αντίκτυπο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο”
(JETT PHC’s health coaching program)



Παρά τη σημασία των ΜΚΟ, ο πληθυσμός σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιλαμβάνεται
ότι οι ΜΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην καθημερινότητα και στη βιωσιμότητα μίας
κοινωνίας.

NGEurope. Σημασία ΜΚΟ



Ακόμα και εάν η συμμετοχή ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία
(61% των πολιτών), η Φινλανδία και η Σουηδία (μαζί 54%), η
πλειοψηφία των Ευρωπαίων δεν είναι μέλη ούτε σε ΜΚΟ ούτε σε
συλλόγους.

(European Economic and Social Committee, Flash Eurobarometer 373, 2013)

Χώρες, όπως η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και
η Κύπρος ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν χρειάζονται
ΜΚΟ.

(European Economic and Social Committee, Flash Eurobarometer 373, 2013)

NGEurope. Συμμετοχή πολιτών στην Ευρώπη



Οι δείκτες εθελοντισμού είναι σημαντικός δείκτης για το πόσο ένας πληθυσμός
αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενεργούς δράσης στα κοινά.

Ο δείκτης στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι πολύ χαμηλός, στο 24%, με πολλές
χώρες να κινούνται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.

NGEurope. Συμμετοχή πολιτών στην Ευρώπη



Civic Participation in Europe

Χρειαζόμαστε καλύτερη και

περισσότερη συμμετοχή

πολιτών!!



NGEurope. Πώς βοηθάει το έργο;

Οι δράσεις πολιτών και οι ΜΚΟ εξαρτώνται κατά πολύ
από το πάθος των ηγετών τους. Ωστόσο, η επιτυχία
τους εξαρτάται από συγκεκριμένες ικανότητες, όπως
ηγεσίας, επικοινωνίας και διοίκησης.

 Το έργο NGEurope θα συσσωρεύσει τη συμμετοχή
πολιτών στην Ευρώπη και θα αναδείξει τον θετικό
αντίκτυπο για την κοινωνία, ενδυναμώνοντας τη νέα
γενιά ηγετώνΜΚΟ με σημαντικές ικανότητες.



Intellectual 
Outputs

Training Courses Multiplier Events

NGEurope. Πόροι και Γεγονότα



NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)

«ΜΚΟ στην Ευρώπη: μία αναφορά
έρευνας για τη διάγνωση ευκαιριών και
αναγκών"

Περίληψη έρευνας

Αναφορά διάγνωσης που αναλύει τις
αντιλήψεις του κοινού για το έργο και τη
σημασία των ΜΚΟ, καθώς και άλλων
δράσεων των πολιτών για να επιλύσουν
προβλήματα κάθε χώρας που συμμετέχει
στο έργο.

Available here

https://www.ngeurope.net/en/content/summary-research-project


Εκπαίδευση Μεντόρων για ασκούμενους
σε ΜΚΟ

Οδηγός για ΜΚΟ που θέλουν άτομα για
πρακτική; Θα βοηθήσει τους μέντορες στη
διαδικασία υποδοχής των ατόμων που θα
κάνουν πρακτική.

Με απλή προσέγγιση δίνονται συμβουλές
τι να κάνει κανείς πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά την πρακτική. Available here.

Ο οδηγός συνοδεύεται από μικρού μήκους
βίντεο here.

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)

https://www.ngeurope.net/en/content/induction-mentoring-ngo-interns
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh


Website and Observatory

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)



Στον ιστότοπο υπάρχουν πληροφορίες για
το έργο, τους φορείς και τους διαθέσιμους
πόρους.
Available here

Το παρατηρητήριο είναι μία πλατφόρμα
που φιλοξενεί βέλτιστες πρακτικές,

επιχειρήσεις πρότυπο και επιτυχείς ΜΚΟ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Λειτουργεί ως
έμπνευση και οδηγός στη δημιουργία νέας
κίνησης πολιτών ή στη βελτίωση της
υπάρχουσας.
Available here

Ιστότοπος και Παρατηρητήριο

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)

http://www.ngeurope.net/
https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


Αυτός ο οδηγός «βήμα-βήμα» στοχεύει να
βοηθήσει πολίτες να δημιουργήσουν ΜΚΟ,

εξηγεί τις νομικές και πρακτικές απαιτήσεις
για ίδρυση και διαχείριση ΜΚΟ.

Περιλαμβάνει ένα μέρος για
χρηματοδότηση και μερικές συμβουλές
από έμπειρους ηγέτες.

Θεωρείται σημείο εκκίνησης για όσους
ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν κάτι δικό
τους.

Οδηγός ίδρυσης και χρηματοδότησης ΜΚΟ

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)



Άρθρο πολιτικής

Αυτό το άρθρο πολιτικής αποσκοπεί σε
υψηλού επιπέδου λήψη αποφάσεων.

Δείχνει τα βασικά ευρήματα του έργου και
συζητάει πως μία αλλαγή στην πολιτική
των ΜΚΟ μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα,

ποιες είναι οι επιλογές πολιτικής, τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε
επιλογής, καθώς και τον συνδεόμενο
αντίκτυπο.

Προτείνει δράσεις που βασίζονται στην
εμπειρία και στα διδάγματα του έργου
NGEurope.

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)



Εργαλείο Δέσμευσης

Υλικό με επεξηγήσεις, εύκολο στην
ανάγνωση και κατανόηση. Αναφέρεται
στους σκοπούς του έργου αλλά κυρίως
στα οφέλη για τους τελικούς χρήστες.

Διαθέσιμα:

1st Newsletter

1st Brochure

2nd Brochure

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)

https://www.ngeurope.net/en/content/newsletter
https://www.ngeurope.net/en/content/newsletter
https://www.ngeurope.net/en/content/newsletter
https://www.ngeurope.net/en/content/brochure-ngeurope
https://www.ngeurope.net/en/content/brochure-ngeurope
https://www.ngeurope.net/en/content/brochure-ngeurope
https://www.ngeurope.net/en/content/ngeurope-practical-info
https://www.ngeurope.net/en/content/ngeurope-practical-info
https://www.ngeurope.net/en/content/ngeurope-practical-info


Οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό

Δημιουργήθηκαν μικρής διάρκειας βίντεο
που συμπληρώνουν και συνοδεύουν το
έργο NGEurope,αλλά και το προβάλλουν.

Available here:

NGEurope Teaser

Leadership Seminar “Civic and Associative Action”

Induction to Mentoring Interns in NGOs

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)

https://www.youtube.com/watch?v=3PiAjzHt-Yw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=3PiAjzHt-Yw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=gXZQXMwiH_U&list=PL-3Pt3U1-Sur0nyxu5b-EU4FnMj-EwlD1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh


Αναφορά Layman

Η αναφορά συνοψίζει τους στόχους, τις
μεθόδους και τα βασικά αποτελέσματα του
έργου. Συνεισφέρει στη συζήτηση για τον
ρόλο των ΜΚΟ και τη δράση των πολιτών
στην προώθηση μαζικής αλλαγής που
επιφέρει βιωσιμότητα (περιβαλλοντική,

κοινωνική και οικονομική).

Η αναφορά πληροφορεί με απλό τρόπο και
δημιουργεί επίγνωση για κοινές δράσεις.

NGEurope. Αποτελέσματα έργου (Intellectual Outputs)



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για πράσινη και
κοινωνική ηγεσίαΜΚΟ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου
NGEurope καθοδηγείται από άτομα που
ενδιαφέρονται να εμπλακούν στις ΜΚΟ
και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Αναφέρεται στην ανάπτυξη διοικητικών
και επιχειρηματικών ικανοτήτων μέσα από
11 ενότητες, όπως:

 Πράσινη και κοινωνική
επιχειρηματικότητα

 Ηγεσία
 Γέννηση ιδεών και αξιολόγηση
 ΔιοίκησηΜΚΟ και
 Διαπραγμάτευση

NGEurope. Εκπαίδευση



Για κάθε ενότητα, όλο το εκπαιδευτικό
υλικό από σημειώσεις, διαφάνειες μέχρι τα
σχέδια μάθησης με οδηγίες για το πώς θα
γίνει η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι
διαθέσιμα δωρεάν.

Ο οποιοσδήποτε, άτομο ή φορέας, μπορεί
να κατανοήσει το εκπαιδευτικό υλικό
επισκεπτόμενος τον ιστότοπο του έργου
(www.ngeurope.net) και κατεβάζοντας σχετικό
υλικό.

NGEurope. Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για πράσινη και
κοινωνική ηγεσίαΜΚΟ

http://www.ngeurope.net/


NGEurope. Εκπαίδευση

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να
αποκτηθεί πρακτική γνώση αναφορικά με
τη διοίκηση ΜΚΟ, τις ικανότητες
επιτυχούς ηγεσίας και τα εργαλεία για
δημιουργίαΜΚΟ.

Αλλά κυρίως επιδιώκει να παρακινήσει
και να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να
εμπλακούν στην κοινότητα και να
λειτουργήσουν ως υπόδειγμα ηγετών
ΜΚΟ.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για πράσινη και
κοινωνική ηγεσίαΜΚΟ



NGEurope. Εκδηλώσεις πολλαπλασιαμού ωφελειών

Σεμινάριο “Civic and Associative Action”

Το διήμερο σεμινάριο εμπεριέχει επίσκεψη
πεδίου σε ΜΚΟ όπου οι συμμετέχοντες
μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο
παρασκήνιο, καθώς και θέματα διοίκησης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει και συνέδρια
που παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές
και καινοτόμα έργα στον τρίτο τομέα. Οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν από πρώτο χέρι
την ιστορία, τα κίνητρα, τις δυσκολίες και
τις ευκαιρίες των ΜΚΟ παράλληλα με τον
αντίκτυπο που δημιουργούν στις
κοινότητες.



NGEurope. Εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού ωφελειών

Σεμινάριο “Civic and Associative Action”

Τέτοιες εκδηλώσεις ενημερώνουν για νέα
και καινοτόμα έργα και ΜΚΟ, διευρύνουν
τη δικτύωση και δημιουργούν
συνεργασίες για ανταλλαγή εμπειριών.

Αυτά τα σεμινάρια παρακινούν όλα τα
άτομα να εμπλακούν στην κοινότητα και να
εμπνευστούν νέες ιδέες και έργα.



Με καλύτερη ηγεσία και
συμμετοχή πολιτών, οι
κοινότητες μπορούν να
ενισχυθούν και να
επιλύσουν κοινωνικά και
πράσινα προβλήματα σε
διάρκεια.

NGEurope. Συνοχή



info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


