
Το έργο Active Citizens Reimagining the Community στοχεύει
στην δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
σχεδιασμένο για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών της
κοινότητας. Απώτερος στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει
επιλεγμένα μέλη της κοινότητας με σκοπό να δράσουν ως
διαμεσολαβητές ανάμεσα στην κοινότητα, στους εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους επαγγελματίες που
εργάζονται στο πεδίο της αστικής ανάπτυξης.

Υπάρχει ανάγκη αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών, προκειμένου οι αστικοί κόμβοι
να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ροές
ατόμων από τις μικρότερες πόλεις και τις
αγροτικές περιοχές και αντίστοιχα οι
μικρότερες πόλεις να αντιμετωπίσουν τις
ροές των κατοίκων προς τα μεγάλα αστικά
κέντρα.

Το έργο αυτό βασίζεται στην προϋπόθεση
ότι οι κοινότητές μας προκειμένου να
αναπτυχθούν περαιτέρω, οφείλουν να
επανασχεδιαστούν στη βάση ριζοσπαστικών
νέων προσεγγίσεων, με τους πολίτες να
έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Στόχος του έργου

Να εκπαιδεύσει, να αναδιοργανώσει και
να βοηθήσει τους πολίτες να
ξαναοραματιστούν την κοινότητα τους.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν
έγγραφο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται εδώ.



Σχετικά

Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τον 21ο
αιώνα εξαπλώνονται και
αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό και
ως αποτέλεσμα αυτού τα αστικά κέντρα
συγκεντρώνουν πάνω από το μισό
πληθυσμό της γης. Ωστόσο, παρά την
ανάπτυξη αυτή πολλές πόλεις
αποτυγχάνουν να προσφέρουν υψηλή
ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας που
συμβάλει στην κακή ποιότητα της
αστικής ζωής είναι η έλλειψη ενεργούς
συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές
διαδικασίες, ενώ παράλληλα
παρατηρείται ότι οι κοινωνικοί,
οικονομικοί και περιβαλλοντικοί
παράγοντες που καθορίζουν τον αστικό
σχεδιασμό δεν βρίσκονται σε
ισορροπία.

Εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές Χώρες
(Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία,
Ελλάδα, Γαλλία και Πορτογαλία)
εξετάζουν τις βέλτιστες πρακτικές που
σκοπεύουν στην ενδυνάμωση των
πολιτών στον τομέα της αστικής
ανάπτυξης τόσο σε μίκρο-επίπεδο
(εντός του πλαισίου μιας γειτονιάς) όσο
και σε μάκρο-επίπεδο (μέσα
μεταφοράς, βιομηχανικές πολιτικές και
πολιτικές σχεδιασμού).

Τέλος, το έργο εξετάζει τους τρόπους
και τις διαδικασίες με τις οποίες οι
ηγέτες μιας κοινότητας βοηθούν να
γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους
θεσμούς, τις υπηρεσίες αστικής
ανάπτυξης και τους πολίτες
αποσκοπώντας στη δημιουργία πιο
βιώσιμων πόλεων με επίκεντρο τους
πολίτες.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

- Πολίτες, μέλη τοπικών κοινοτήτων
σε κάθε συμμετέχουσα χώρα,
- Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής σε
υπηρεσίες των κοινοτήτων,
- Εκπαιδευτές ενηλίκων,
- Επαγγελματίες που εργάζονται στο
πεδίο της αστικής ανάπτυξης,
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
λήψης αποφάσεων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
•

- 15 οργανισμοί εκπαίδευσης
ενηλίκων θα συμμετέχουν στο έργο.
- 150 χρήστες ανοιχτών
εκπαιδευτικών πόρων και
εκπαιδευτικού υλικού θα
συμμετέχουν κατά την έναρξη του
έργου.
- 200 εκπαιδευτές/εκπαιδευτές
ενηλίκων και κοινοτικοί
διαμεσολαβητές θα συμμετέχουν
κατά τη διάρκεια του έργου.

PARTNERS

The Pioneer Group (UK)
www.pioneergroup.org.uk
Elderberry AB (SE)
www.elderberry.nu

Sud Concept (FR)
www.sudconcept.eu
"Generationen gehen gemeinsam" G3
e.V. (DE)
www.gdrei-web.de
Symplexis (EL)
www.symplexis.eu
Cooperativa Operária Portalegrense
(PT)
www.cooportalegrense.pt
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