
Το πρόγραμμα FUTURE + θα προωθήσει, θα αναπτύξει και θα
μοιράζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με
βάση τα στοιχεία που θα μπορεί να βοηθήσει τους
προπονητές να προωθήσουν ποιοτικά κίνητρα και να
καταστήσουν τον αθλητισμό όχι μόνο δεσμευτικό,

ενδυναμωτικό και ευχάριστο αλλά επίσης εργαλείο
προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική ένταξη.

 

Σκοπός  του  είναι:
Να βοηθήσει τους προπονητές να καταλάβουν πώς μπορούν
να δώσουν κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον
αθλητισμό, που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές.

 

Παροχή προπονητών με στρατηγικές για την προώθηση ενός
πιο ενδυναμωτικού κλίματος και για τη χρήση του
αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FUTURE+

Το πρόγραμμα FUTURE + στοχεύει
στην βελτίωση της υγείας και
της ευημερίας των νέων σε
μειονεκτικές περιοχές μέσω
απόκτησης εμπειριών των νέων
στον αθλητισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο
στοχεύει στον καθορισμό μιας
κοινής μεθοδολογίας για την
εφαρμογή τρόπων ένταξης.

Αυτοί βασίζονται στον
αθλητισμό για να βοηθήσει τα
παιδιά να ανακαλύψουν τα
αθλητικά τους ταλέντα, να στον
αθλητισμό με την βοήθεια μιας
κοινότητας μεντόρων,

συνομηλίκων και αθλητών.
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Στόχος 1: Να προσδιοριστούν τα βασικά συστατικά ενός
προγράμματος εκπαίδευσης προπονητών σε ευρωπαϊκή βάση,
σε μη προνομιούχες περιοχές.
 
Στόχος 2: Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
εκπαίδευσης προπονητών που θα παρέχει μια ρεαλιστική
στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των νέων μέσω του
αθλητισμού.
 
Στόχος 3: Διανομή αρχών καλής πρακτικής, βασισμένων σε
τεκμήρια καθοδήγησης και παρουσίαση ευρήματα έργων.
 
Στόχος 4: Ώστε να φέρει το Future+ αποτελέσματα που να
επικεντρώνονται στους αθλητικούς οργανισμούς, στους
πολιτικούς και άλλους διαμορφωτές πολιτικής που
ασχολούνται με τον αθλητισμό των νέων ως μέσο κοινωνικής.

ΣΤΟΧΟΙ

TARGET GROUPS

-  Νέοι που ζουν σε
μειονεκτικές περιοχές
-  Προπονητές στον τομέα του
αθλητισμού ή  συναφείς τομείς
-  Αθλητικοί σύλλογοι και
αθλητικοί φορείς
-  Τοπικές αρχές
-  Κοινωνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης
-  ΜΚΟ
-  Οργανώσεις νεολαίας
(εθνικές και περιφερειακές)

-  Σχολές δεύτερης ευκαιρίας



 

 
2η Διακρατική Συνάντηση στην Αθήνα
27 με 29 Σεπτέμβρη 2018
Η 2η Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στην Αθήνα στις 27 με 29
Σεπτεμβρίου του 2018, και συζητήθηκε το
πρώτο παραδοτέο για το πρότζεκτ και
ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο
δημιουργίας του τρίτου Πακέτου Εργασίας.
  
 2η Διακρατική Συνάντηση στο Παλέρμο
24 με 25 Ιανουαρίου 2019
Η 3η Διακρατική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στο Παλέρμο στις 24 έως 25
Ιανουαρίου, και έγινε επισκόπηση της
ηλεκτρονικής έρευνας που διενεργήθηκε σε
κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες όσον
αφορά το τρίτο πακέτο εργασιών του έργου.
Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν για το επόμενο
στάδιο του έργου, συμπεριλαμβανομένης της
ανάλυσης των αποτελεσμάτων των μελετών
(WP2-WP3).

MEETINGS

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 

Οι οργανισμοί που συνεργάζονται σε αυτό το έργο
είναι 4. Δραστηριοποιούνται στους τομείς της

ενδυνάμωσης των νέων και του αθλητισμού, και
προέρχονται  από 4 χώρες της ΕΕ:

 

•              Ισπανία (Club Lluita Olimpica La Mina & Club Gimnastica La Mina),

•              Γαλλία (ASM de Clermont – Ferrand),

•              Ελλάδα (European Institute for Local Development)

•              Ιταλία (CEIPES).



Έρευνα

Εγχειρίδιο
 
Ένα εργαλείο για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης μέσω του
αθλητισμού
 
 
Το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί από το
Club Lluita Olimpica La Mina σε στενή
συνεργασία με την Διεθνές Κέντρο για
την Προώθηση της Εκπαίδευσης και
της Ανάπτυξης (CEIPES) και το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής
Ανάπτυξης (EILD) , στο πλαίσιο του
Future +

Εγχειρίδιο


