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EMPOWERING WOMEN ATHLETES 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01/01/2021 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31/06/2023 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

Μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μια κοινότητα με αθλήτριες, 
επαγγελματίες, αθλητικά στελέχη και υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής στην Ευρώπη. 

Μια προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας, της 
κακοποίησης, της παρενόχλησης και των διακρίσεων κατά 
των αθλητριών. 

Μια προσπάθεια  παροχής γνώσεων, εκπαίδευσης και 
πρακτικών εργαλείων, ειδικά σχεδιασμένα από το έργο και 
τους εταίρους. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συλλογή και διάδοση αφηγήσεων των 
γυναικών του αθλητισμού στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στην 
πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του έργου. 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων και 
δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με στόχο την αναγνώριση και 
την αξιοποίηση του ρόλου των γυναικών 

στον αθλητισμό. 

Δημιουργία νέων στρατηγικών και 
εργαλείων για την αντιμετώπιση της 

κακοποιήσης των γυναικών στον χώρο 
του αθλητισμού, μέσω του διαλόγου με 

έμπειρους φορείς, αθλήτριες και 
αθλητικούς συλλόγους. 



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Κατάθεση υπομνήματος στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ώστε να δημιουργηθεί μια στρατηγική 
καταπολέμησης της βίας και της κακοποίησης των αθλητριών. 

 Δημιουργία ενός εγχειριδίου με γραπτό και εικονικό υλικό για καλές πρακτικές και δράσεις για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους. 

 Δημιουργία μιας εργαλειοθήκης με προσβάσιμο υλικό σε όλους και παροχή δυνατότητας 
αποθήκευσης οπτικοακουστικού περιεχόμενου και όλων των πληροφοριών που θα έχουν 
συλλεχθεί. 

 Μαθήματα εκμάθησης των μελών και των εκπροσώπων των συλλόγων και των οργανισμών με 
καλές πρακτικές αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης, με σκοπό να προωθήσουν τις 
πρακτικές στην κοινότητα τους. 

 Διασύνδεση μεταξύ οργανισμών, κοινοτήτων και συλλόγων με εξειδικευμένα μέλη και 
ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. 



EWA 



MIGRANT TALENT GARDEN 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 1.6.2018 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31.5.2022 



Εκπαίδευση των μεταναστών και διασφάλιση ότι οι νέοι μετανάστες θα έχουν την ευκαιρία να 
εφαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. 

Η επίτευξη του στόχου του έργου που είναι η εφαρμόγη επιχειρηματικών ιδεών των 
μεταναστών, θα γίνει  μέσω της έρευνας, των υφιστάμενων προγραμμάτων υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, της δημιουργίας δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων και ενός 
προγράμματος κατάρτισης των μεταναστών.  

Μια μορφή υποστήριξης των μεταναστών και υποστήριξης επιχειρήσεων που ανήκουν σε 
μετανάστες στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί και μέσω της δημιουργίας μια 
διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Οι δραστηριότητες του έργου θα επιτρέψουν σε νέους μετανάστες να καλλιεργήσουν τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες. 

Το MTG θα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση των επιχειρηματικών 
τους δυνατοτήτων. 



Προσβάσιμη σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους 
νεους, άνεργους και 
μετανάστες με σκοπό την 
δημιουργία 
επιχειρηματικών ιδεών, 
την διασύνδεση με τον 
χώρο της αγοράς και 
τους επιχειρηματίες, 
παροχή πληροφορίων 
και ανταλλάγη 
προτάσεων με 
επιχειρηματίες, τρόποι 
εξέυρεσης πόρων. 

Δημιουργία 
επιχειρηματικής 
θερμοκοιτίδας 

Προσβάσιμη σε όλους με 
σκοπό την διασύνδεση 
όλων των 
συμμετεχόντων και την 
ενημέρωση τους καθώς 
και την παροχή 
πολύτιμων πληροφοριών 
και εργαλείων ώστε να 
μπορέσουν να 
αναπτύξουν τη δική τους 
επιχειρηματική ιδέα 
καθώς και παροχή 
επιχειρηματικής 
διαδικτυακής 
εκπαίδευσης 

Δημιουργία 
διαδικτυακής 
πλατφόρμας 

Πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων-μαθημάτων 
προσβάσιμα σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους με 
στόχο την αντιμετώπιση 
της υψηλής και 
αυξανόμενης ανεργίας 
ανάμεσα σε νέους 
μετανάστες και την 
διασφάλιση ότι οι νέοι 
μετανάστες θα έχουν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν 
τις επιχειρηματικές τους 
ιδέες. 

Εκπαίδευση 
μεταναστών 



Οργάνωση επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων με σκοπό οι μετανάστες να αναπτύξουν 
επιχειρηματικές ιδέες ώστε να μειωθεί η ανεργία και να έχουν την δυνατότητα να 
εφαρμόσουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια. 

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την διασύνδεση των 
συμμετεχόντων και των επιχειρηματιών, την παροχή πληροφοριών και πολύτιμων 
εργαλείων καθώς και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με σκοπό την 
εκπαίδευση των μεταναστών (νομικές διαδικασίες, συμβουλές, πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση). 

Πραγματοποίηση συνεδρίου με σκοπό την συμμετοχή των καλύτερων ομάδων που 
συμμετείχαν στις επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ώστε να παρουσίασουν τα έργα 
τους μπροστά σε επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενους. Το συνέδριο θα δώσει την 
δυνατότητα να ανταλάσσουν οι συμμετέχοντες πληροφορίες και συμβουλές. 

Δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων διασύνδεσης σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας 
προσβάσιμα σε όλους τους μετανάστες με σκοπό τη παροχή ενός χώρου μέσω του 
οποίου θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους θα βρούν ευκαιρίες 
απασχόλησης και θα συνδεθούν όλοι μεταξύ τους καθώς και με την επιχειρηματική 
αγορά 



MIGRANT TALENT GARDEN 



DLTECH UP 

Accelerating Blockchains for Good 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης 



DLTECH UP 

 

 

 

 

Μία διασυνοριακή πρωτοβουλία για 
την επιτάχυνση της εφαρμογής 

τεχνολογίας blockchain στον αγρο-

διατροφικό τομέα 

Έναν διαγωνισμό για επιλογή 
καινοτόμων ιδεών που θα κάνουν 

χρήση τεχνολογίας blockchain 

Μοχλό διάδοσης και προβολής των 
δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε 

Ελλάδα και Βουλγαρία 

Το έργο αποτελεί 



TI AΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 Την ανάπτυξη  ένος προγράμματος επιτάχυνσης με σκοπό την εφαρμογή 
βιώσιμων πρακτικών σε επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα που θα 
βασίζονται στη τεχνολογία blockchain 

 Καθοδήγηση στην εφαρμογή των πρακτικών, οι οποίες θα βασίζονται στη 
τεχνολογία blockchain με στόχο αλλαγές προς ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον 

 Υποστήριξη δράσεων και καινοτόμων πρακτικών ιδιαίτερα στον πρωτογενή αγρο-

διατροφικό τομέα 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Αφορά τη διοικητική 
και οικονομική 
διαχείριση του έργου, 
τη διακρατική 
επικοινωνία με τους 
εταίρους, την επίλυση 
προβλημάτων, και 
δημιουργία αναφορών 
προκειμένου να 
διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική 
εφαρμογή και ο 
ποιοτικός έλεγχος του 
έργου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Δημιουργία και 
διαχείριση του επίσημου 
ιστότοπου του έργου 
καθώς και των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης 
του έργου, των e-mail 

και των τηλεφωνικών 
εκστρατειών καθώς και 
τη δημιουργία του 
υλικού διάχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών δράσεων για 
την κεντρική εκδήλωση 
στις Βρυξέλλες. 

ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Δημιουργία ενός 
οικοσυστήματος με 
ενδιαφερόμενα μέρη 
προκειμένου να 
υποστηρίξουν τη 
δημιουργία 
συμβουλευτικής 
επιτροπής, της 
επιτροπής 
αξιολόγησης και του 
δικτύου που θα 
καθοδηγήσει τις 
δράσεις. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
BLOCKCHAIN - 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 



Οι δράσεις θα 
υποστηριχθούν από τα 
μέλη της κοινοπραξίας 
στην επιτυχή υλοποίηση 
των δράσεων. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Το DLTech-UP θα 
καταγράφει όλα τα 
αποτελέσματα της 
διαδικασίας, τη συζήτηση 
των βέλτιστων  
πρακτικών τεχνολογίας 
blockchain και που 
μπορούν να επεκταθούν. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ DLTECH-UP. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 



Η κοινοπραξία του 
έργου θα 

δημοσιεύσει μια 
ανοιχτή πρόσκληση, 
και θα επιλέξει έως 

και 10 επιχειρηματικές 
προτάσεις ιδεών 

εφαρμογών 
blockchain, οι οποίες 

θα υποστηριχθούν 
από τον επιταχυντή. 

Οι επιλεγμένες 
προτάσεις θα 

λάβουν μια αρχική 
χρηματοδότηση και 
θα συνδεθούν με 

σχετικούς 
οργανισμούς, οι 

οποίοι θα παρέχουν 
υποστήριξη στην 
υλοποίηση των 

προτάσεων 

Όλα τα έργα που θα 
αναπτυχθούν με 

βάση τις επιλεγμένες 
προτάσεις θα 
υποβάλουν τις 

αιτήσεις τους για 
τελική αξιολόγηση. 

Τα καλύτερα από 
αυτά θα 

ανακοινωθούν στην 
τελική εκδήλωση, και 
θα επιβραβευθούν με 

πρόσθετη 
χρηματοδότηση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο 
Τοπικής 

Ανάπτυξης 

National 
Accossiation 

”Partner 
Milk” 

DLTECHUP 
Accelerating 

Blockchains for 
Good   

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 



European Cooperation In The 

Education Of Mentally Disabled 

People 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εκκίνηση: 1.3.2021 

Ολοκλήρωση: 28.2.2023 



ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ 

Ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών που εργάζονται με άτομα με 
νοητική αναπηρία. 

Mείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητικές αναπηρίες. 

Αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών μέσω της εκμάθησης εναλλακτικών μεθόδων 
επικοινωνίας, καθώς και καινοτόμων πρακτικών που σχετίζονται με τη σεξουαλική αγωγή. 

Μείωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές και οι μαθητές τους καθώς και 
αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες. 

Αύξηση των επαγγελματικών κινήτρων του διδακτικού προσωπικού και ανταλλαγή εμπειριών 
και καλών πρακτικών στους τομείς της επικοινωνίας και της σεξουαλικής αγωγής. 

 

 



Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων 

Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας καθώς και 
σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Εκπαίδευση προσωπικού με διαφορετικές και καινοτόμες 
πρακτικές  

Παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης στους εκπαιδευτές 
ώστε να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές σεξουαλικές 
συμπεριφορές ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Δικτύωση φορέων και οργανισμών 

Διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων που εργάζονται με άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ανανέωση πρακτικών στους συμμετέχοντες φορείς και τους 
εργαζόμενους 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πρακτικές σχετικά με τη 
σεξουαλική αγωγή, να αξιολογήσουν τις πρακτικές σε σχέση με τις διαφορές 
μεταξύ των φύλων και την ιδιωτικότητα, και να ανανεώσουν τις πρακτικές στα 
ιδρύματά τους. 

Νέες πρακτικές για εφαρμογή σε σχετικά ιδρύματα  

Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στο περιβάλλον κατάρτισης καθώς και 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων του 
προσωπικού στα ιδρύματα. Πραγματοποίηση συναντήσεων με τοπικά κέντρα, 
σχολεία και ενώσεις που εργάζονται με άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οικογενειακές δραστηριότητες και ενημερώσεις μαθητών 
με νοητική αναπηρία 

Ενημέρωση μαθητών με αναπηρία και των οικογενειών τους μέσω 
δραστηριοτήτων που θα δώσουν στα άτομα με νοητική αναπηρία μια αίσθηση 
προστασίας και ότι το σώμα είναι άυλο και τους ανήκει. Επίσης θα 
πραγματοποιηθούν οικογενειακές δραστηριότητες κατάρτισης. 





E-DESIGN 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 31/12/2018 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 30/12/2021 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 

Παροχή δωρεάν 
μαθημάτων σε 
μειονεκτούσες ομάδες 
με σκοπό την ανάπτυξη 
των ψηφιακών 
ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων. 

Στο πλαίσιο του έργου 
τα προγράμματα θα 
γίνουν πιο 
αποκεντρωμένα, αλλά 
θα αλλάξει και η μορφή 
διδασκαλίας: ο ρόλος 
των εκπαιδευόμενων 
στη μαθησιακή 
διαδικασία θα γίνει πιο 
ενεργός, και ο ρόλος 
του εκπαιδευτή θα 
συνίσταται κυρίως στην 
υποστήριξη με σκοπό 
την καλύτερη ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των 
συμμετεχόντων 

Προσβάσιμα μαθήματα 
σε όλες τις 
μειονεκτούσες ομάδες, 
τα οποία θα διδάξουν 
δίαφορες ενότητες της 
ψηφιακής τεχνολογίας 
όπως: Ρομποτική, 3D 

εκτύπωση, 3D 

μοντελοποίηση, 
κατασκευή drone, το 
διαδίκτυο των 
πραγμάτων και  
προγραμματισμό. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παροχή 
μαθημάτων σε 
μειονεκτούσες 

ομάδες με σκοπό 
την ανάπτυξη 

ψηφιακών 
ικανοτήτων 

Εκπαίδευση 
εθελοντών με σκοπό 

τη συνέχιση 
εκπαίδευση και 

διεξαγωγή 
μαθημάτων στις 

κοινότητες αυτών 

Δημιουργία πλατφόρμας 
εκμάθησης και ενός 

ηλεκτρονικού βιβλίου, 
προσβάσιμο σε όλους τους 
συμμετέχοντες μέσω των 
οποίων  θα μάθουν καλές 
πρακτικές εκμάθησης και 

θα έχουν πρόσβαση σε 
υλικό εκπαίδευσης  

Μείωση ανισοτήτων 
στον τομέα της 

εργασίας και παροχή 
δυνατότητας εξέλιξης 

των προσωπικών 
ικανοτήτων 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

● Πρόσβαση μειονεκτούντων ομάδων σε δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ανάπτυξης ψηφιακών 
ικανοτήτων 

● Διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων με στόχο την προσαρμογή των συμμετεχόντων στις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες 

● Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

● Έυρεση νέων πιο αποκεντρωμένων τρόπων εκμάθησης με νέες μορφές διδασκαλίας, πιο προσιτές 
στους ενδιαφερόμενους 

● Δημιουργία πλατφόρμας και ηλεκτρονικού βιβλίου με σκοπό την παροχή υλικού, παρουσιάσεων, 
μαθημάτων, νέων μορφών διδασκαλίας καθώς και πληθώρα εργαλείων και πληροφοριών 



E-DESIGN 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 



EL PODER DE LAS HISTORIAS 
– THE POWER OF STORIES 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01/03/2021 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31/09/2022 



ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

•Το έργο θα χρησιμοποιήσει την δύναμη των ιστοριών για να πυροδοτήσει τη 
δημιουργικότητα σε ενήλικες και να αναπτύξει την ανθεκτικότητά τους και την 
ικανότητά τους να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις σε διάφορες προκλήσεις. 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων 
ενηλίκων, αναπτύσσοντας παράλληλα βασικές δεξιότητες διαχείρισης της 
ζωής, όπως ο καθορισμός στόχων, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική 
σκέψη και η αυτοεκτίμηση. 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

• Η τρέχουσα κατάσταση που δημιουργείται από τον Covid 19 απαιτεί οι φορείς 
εκπαίδευσης ενηλίκων να είναι εξοπλισμένοι με καινοτόμες μεθόδους για την 
εφαρμογή των πρακτικών ως εργαλείο για την υποστήριξη της κοινωνικής 
αλλαγής και της δημιουργίας ανθεκτικών κοινοτήτων. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου 
είναι να 
συγκεντρώσει φορείς 
που εργάζονται με 
ενήλικες με 
λιγότερες ευκαιρίες 
κοινωνικής ένταξης, 
προκειμένου να 
αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους με 
στόχο τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου 
μαθησιακού 
περιβάλλοντος, 
αξιοποιώντας την 
αφήγηση ιστοριών. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

Να δοθεί η δυνατότητα 
στους εταίρους 
οργανισμούς να 
χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο αφήγησης για 
την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
ενηλίκων από ευάλωτες 
ομάδες καθώς και να 
εντοπιστεί ένα σύνολο 
λύσεων και 
προσεγγίσεων για την 
ανάπτυξη 
δημιουργικών 
δεξιοτήτων των 
ενηλίκων και την 
ανάπτυξη των 
ικανοτήτων 
ανθεκτικότητάς τους 
χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα την 
αφήγηση ως 
εκπαιδευτική μέθοδο. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

Ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη σημασία των 
πολιτιστικών 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε 
περιόδους πανδημιών και 
την ανάπτυξη καινοτόμων 
δεξιοτήτων  σε ενήλικες 
ως απάντηση σε 
δύσκολες καταστάσεις. 
Ανάπτυξη και δοκιμή 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που 
μπορούν να προωθήσουν 
τη δημιουργικότητα, την 
καινοτομία και την 
ανάπτυξη προσωπικών 
και κοινωνικών 
δεξιοτήτων και να 
εμπλέξουν τους ενήλικες 
στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων στις 
προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 





MAST 

Mediterranean Alliance for Sustainable Tourism post COVID-19 

Εκκίνηση: 1.07.2021 

Ολοκλήρωση: 31.03.2022 

Ευρωπαϊκο Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης 



To έργο αποτελεί 

Θα πραγματοποιηθούν 
διαδικτυακά μαθήματα για 
την επιχειρηματικότητα και 
για τον τοπικό βιώσιμο 
τουρισμό, και θα 
δημιουργηθεί ένα πλάνο 
καλών επιχειρηματικών 
πρακτικών προσβάσιμο 
στους μικρόμεσαίους 
επιχειρηματίες που θα 
συμβάλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη του τουρισμού και 
των επιχειρήσεων τους 

Μια προσπάθεια για την 
προώθηση νέων 
βιώσιμων πρακτικών στο 
τουρισμό στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης 

Μέσω του έργου θα προσφερθούν 
υπηρεσίες καθοδήγησης σε 
επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και θα δημιουργηθεί 
μια πλατφόρμα με σκοπό την 
διασύνδεση διαφόρων 
επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, 
πολιτών και ΜΚΟ με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και 
πληροφοριών καθώς και την 
εύρεση εργασίας. 

Μια ευκαιρία 
επαναπροσδιορισμού των 
πρακτικών που 
χρησιμοποιούνται στο 
κλάδο του τουρισμού 

Ανεξάρτητες επιχειρηματικές ιδέες  
θα αξιολογηθούν σε κάθε χώρα με 
σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων 
και την επιβραβεύση τους με 
περαιτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια 
και πρακτικές. Η δυνατότητα 
δικτύωσης και ανταλλαγής και 
διάχυσης αποτελεσμάτων αποτελεί 
ένα κέρδος για τις επιχειρήσεις 

Μια ευκαιρία για ανάδειξη 
της επιχείρησης σας και 
βραβεύση του βίωσιμου 
επιχειρηματικού σας 
πλάνου 



Στόχοι του έργου 

MAST 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΒΙΩΣΙΜΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 



MAST 



BABBAT 
BOB AS A BAIT – BETTER ADULT TRAINING 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 1.12.2020 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 1.12.2022 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

• Μια προσπάθεια ώστε οι ενήλικες εργαζόμενοι να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις 

ψηφιακές ικανότητες τους μέσω μαθημάτων και σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν. 

• Μια διαδικασία βελτίωσης των εκπαιδευτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών με νέες 

καινοτόμους και πρακτικές μεθόδους ώστε να είναι πιο εύκολη η εκμάθηση των νέων 

τεχνολογιών απο τους ενήλικες. 

• Μια προσπάθεια καθολικής πρόσβασης στο Book of Business που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του έργου με σκοπό την παροχή πληροφοριών, εργαλείων και διαφόρων 

χρήσιμων θεματικών που θα διευκολύνουν στην εκμάθηση των νέων τεχνολογιών. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Aνάπτυξη δεξιοτήτων και αποτελεσματικών 
μεθόδων μέσω σεμιναρίων σε εκπαιδευτές με 
σκοπό την προώθηση σε ενήλικες με χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης. 

Δια βίου μάθηση με σκοπό την ενίσχυση των 
ευκαιριών της επαγγελματικής τους ζωής 
μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων . 

Δημιουργία ενός νέου εργαλείου προς χρήση 
απο τους συμμετέχοντες, που ονομάζεται Book 
of Business, το οποίο αποδείχθηκε ότι αποτελεί 
ένα χρήσιμο εργαλείο για την θετική αλλαγή 
της στάσης των ενηλίκων μπροστά στην 
ενεργός συμμετοχή στη νέα μαθησιακή 

διαδικασία. 

Aνάπτυξη των επιχειρηματικών και των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων, μέσω 

της χρήσης του BoB. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου Book of 
Business, προσβάσιμο σε όλους τους 

συμμετέχοντες, που θα τους βοηθήσουν 
να αναπτύξουν τις ψηφιακές και 
επαγγελματικές δεξιότητες μέσω 

χρήσιμων πληροφοριών και εργαλείων 
που θα παρέχει. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλών 
πρακτικών διδασκαλίας στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτές ώστε να τις 
χρησιμοποιήσουν στην διδασκαλία για 

την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των 
ενηλίκων. 

Ενίσχυση των ευκαιρίων της 
επαγγελματικής ζωής των συμμετέχοντων 
μέσα από την ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων καθώς και ψηφιακών 
ικανοτήτων απο μαθήματα, σεμινάρια και 

μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου BoB. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου Book of 
Business, προσβάσιμο σε όλους τους 

συμμετέχοντες, που θα τους βοηθήσουν 
να αναπτύξουν τις ψηφιακές και 
επαγγελματικές δεξιότητες μέσω 

χρήσιμων πληροφοριών και εργαλείων 
που θα παρέχει. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλών 
πρακτικών διδασκαλίας στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτές ώστε να τις 
χρησιμοποιήσουν στην διδασκαλία για 

την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των 
ενηλίκων. 

Ενίσχυση των ευκαιρίων της 
επαγγελματικής ζωής των συμμετέχοντων 
μέσα από την ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων καθώς και ψηφιακών 
ικανοτήτων απο μαθήματα, σεμινάρια και 

μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου BoB. 



z 
FINANZFIT 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01.09.2019 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 28.02.2022 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



z 

 Μια προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για να βοηθήσει άτομα με 
χαμηλά προσόντα στην απόκτηση γνώσεων σε οικονομικά θέματα, μέσω της ανάπτυξης 
βασικών ικανοτήτων σε διάφορους τομείς 

 Μια προσπάθεια προώθησης του περιεχομένου που είναι απαραίτητη ακόμη και για τα 
άτομα με χαμηλά προσόντα ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν “συνετά" οικονομικά 
στην καθημερινή τους ζωή. Για το σκοπό αυτό, το περιεχόμενο - με τη βοήθεια εικόνων, 
εξειδικευμένων βίντεο, απλών κειμένων και παραδειγμάτων - επεξεργάζεται ειδικά για την 
ομάδα – στόχο που αποτελείται  

 Τα άτομα με χαμηλά προσόντα έχουν συνήθως και χαμηλά εισοδήματα (σε σύγκριση με 
εκείνους με καλή επαγγελματική κατάρτιση), που σημαίνει ότι για αυτούς είναι ακόμα πιο 
σημαντικό να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν τις 
σωστές οικονομικές αποφάσεις. Επιπλέον, για τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακινήσουν τον εαυτό τους να αυξήσουν το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Προκειμένου να προσεγγίσει τους μη εκπαιδευόμενους 
ανθρώπους, το έργο απευθύνεται και σε φορείς, όπως οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, οι 
σύμβουλοι μεταναστών, οι κοινωνικοί λειτουργοί, τα μέσα ενημέρωσης και οι πρωτοβουλίες 
της εθελοντικής εκπαίδευσης. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 



z 

Aνάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων με 
σκοπό την βοήθεια ατόμων με χαμηλά προσόντα 
στην απόκτηση γνώσεων σε οικονομικά θέματα, 
μέσω ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων σε τομείς, 
όπως: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

χρηματοδότηση, ασφαλίσεις, ρευστότητα, τραπεζικοί 
λογαριασμοί, σχεδιασμός συνταξιοδότησης 

Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και 
ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για άτομα με 

χαμηλά προσόντα με σκοπό τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων τους. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για τους 
επιτηρητές/εκπαιδευτές του προγράμματος με σκοπό  

την αύξηση της παιδαγωγικής τους ικανότητας 
καθώς και τη δημιουργία ένος εμπορικού περιοδικού 

προσβάσιμο σε όλους που θα απευθύνεται στις 
συγκεκριμένες ομάδες ώστε να τους παρέχονται 

χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



z 



SKOPS 
EMPOWERING THE EUROPEAN WORKFORCE DEVELOPMENT THROUGH ONLINE/VIRTUAL SKILLS 
TRAINING FOR DIGITAL TRANSFORMATION TOWARDS MITIGATING THE IMPACT OF PANDEMIC 

SITUATIONS 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01/06/2021 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31/05/2023 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

Μια προσπάθεια ενδυνάμωσης και 
εκπαίδευσης του εργατικού 
δυναμικού μέσω διαδικτυακών 
μαθημάτων στον τομέα IoT. 

• Μείωση του αντίκτυπου της 
πανδημίας μέσω της 
ανάπτυξης τεχνολογικών 
ικανοτήτων και της 
προσαρμογής στη νέα 
εποχή. 

Έναν τρόπο  μέσω του οποίου 
γυναίκες, μαθήτες, φοιτητές θα 
έχουν πρόσβαση σε μαθήματα και 
σεμινάρια για την ανάπτυξη 
σχετικών ικανοτήτων στο τομέα 
του IoT. •Ενίσχυση ικανοτήτων μέσω της 

πρόσβασης σε μεγάλη βάση 
δεδομένων και πληροφοριών 
από την ιστοσελίδα του έργου με 
σκόπο την μείωση των 
ανισοσήτων που προκύπτουν 
από την πανδημία και την 
ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. 

Έναν κύκλο μαθήματων και 
σεμιναρίων με σκοπό την πρόσβαση 
όλων των ενδιαφερόμεων σε 
χρήσιμες τεχνολογίκες πληροφορίες 
αναλόγως τον κλάδο που ανήκουν. 

•Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδα 
σε μια πλατφόρμα διαδικτυακών 
μαθημάτων που περιλαμβάνει 
υλικό εκπαίδευσης και ένα 
φόρουμ για επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δημιουργία 
ιστοσελίδας και 
πλατφόρμας με 

βίντεο μαθημάτων, 
εκπαιδευτικό υλικό 

και ένα φόρουμ 
αλληλεπίδρασης 
προσβάσιμο σε 

όλους. 

Ανάπτυξη 
τεχνολογικών 

ικανοτήτων στο τομέα 
του ΙIoT σε όλους τους 
συμμετέχοντες μέσω 

πρόσβασης 
διαδικτυακών 
μαθημάτων 

Ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των 

μηχανικών και του 
εργατικού δυναμικού 
στον τομέα του IIoT, 

μιας από τις πιο 
αναδυόμενες 

τεχνολογίες με 
σημαντικά οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη. 

Πρόσβαση όλων των 
συμμετέχοντων σε 

όλα τα μαθήματα, το 
υλικό και τις 

πληροφορίες που θα 
έχουν συλλεγεί στο 
πλαίσιο του έργου. 



SKOPS 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 



HEPA4ALL 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01/01/2021 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:31/12/2023 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής μειονεκτούντων ατόμων και ιδίως ατόμων με αναπηρία σε 
μακροπρόθεσμες δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης, μέσω της συμμετοχής τους σε 
δραστηριότητες HEPA (Health Enhancing Physical Activities) και στον εθελοντισμό.  

Το έργο προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων και ενθαρρύνει την συμμετοχή σε δραστηριότητες 
HEPA, προωθόντας σε όλους τη συνεργασία, την επικοινωνία και τις καλές πρακτικές με σκοπό την επίλυση 
αυτών των ζητημάτων. 

Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογής προσβάσιμης σε όλους με καλές πρακτικές, δυνατότητες εκμάθησης και 
σύνδεση με τις αθλητικές δραστηριότητες. 

Καθορισμό κοινών προτύπων για την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στις δραστηριότητες HEPA, μέσω 
συλλογής βέλτιστων πρακτικών. 

Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με καλές πρακτικές, οργανισμούς HEPA, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε 
όλη την ΕΕ. 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Δημιουργία 
πλατφόρμας e-learning 
και βάσης δεδομένων 

Συμμετοχή 
μειονεκτούντων 

ατόμων και ατόμων με 
αναπηρία σε 

δραστηριότητες και 
στον εθελοντισμό 

Ανάπτυξη 
προσβάσιμης 

μεθοδολογίας και 
στρατηγικών 
επικοινωνίας 

Καθορισμός κοινών 
προτύπων για την 

ένταξη των 
μειονεκτούντων 

ατόμων στις 
δραστηριότητες 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ HEPA ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 



Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο 

Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Ikkaido 
LTD 

EURO-NET 

The 
University 
of Cyprus 

IKKAIDO 
INCLUSIVE 
MARTIAL 

ARTS  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 



z 

IDoSport  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 01.01.2020 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31.12.2022 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



z ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

 Ένα επικοινωνιακό εργαλείο που θα μπορούσε να παρακινήσει άλλους 
αθλητικούς συλλόγους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν μια 
διαφορετική προσέγγιση στη σχέση αναπηρίας-αθλητισμού, αφού πρώτα 
εκπαιδεύσει προπονήτες επί του σχετικού πεδίου. 

 Μια προσπάθεια προώθησης της αθλητικής πρακτικής ως παράγοντα κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με διανοητική αναπηρία. Επίσης, το έργο εστιάζει στην 
προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, προκειμένου να ενισχυθούν οι ίσες 
ευκαιρίες για όλους. 

 Μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του αθλητισμού στην  
υγεία, ειδικά τον ρόλο και τον τρόπο που επηρεάζει τα άτομα με τις νοητικές 
αναπηρίες. 

 



z ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για συμμετοχή ατομών με νοητικές αναπηρίες στον αθλητισμό 

• Το έργο θα υποστηρίξει και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων με νοητικές αναπηρίες να συμμετέχουν στον 
αθλητισμό μέσω καινοτόμων αθλητικών πρακτικών. Το έργο στοχέυει να ευαισθητοποιήσει και να προάγει την 
αυτονομία των νέων αθλητών με νοητικές και άλλες αναπηρίες μέσω του αθλητισμού. 

Εκπαίδευση προπονητών με πρακτικές που θα εστιάζουν στα άτομα με νοητική αναπηρία 

• Εκπαίδευση προπονητών από διαφορετικές χώρες με προσέγγιση «αθλητισμός για όλους» με καινοτόμες και 
φιλικές πρακτικές για άτομα με νοητική αναπηρία με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον αθλητισμό των 
ατόμων με νοητική υστέρηση. Επίσης, στόχος είναι η διάδοση των καλών πρακτικών από τους προπονητές 
στις κοινότητές τους και στα σωματεία τους. 



z ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προώθηση και διάδοση του εθελοντισμού και των καλών πρακτικών 

• Προώθηση της κουλτούρας του εθελοντισμού στον αθλητισμό με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού 
εθελοντών καθώς και προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
που ασχολούνται με τον αθλητισμό και/ή τις αναπηρίες. 

Δημιουργία δικτύων μεταξύ των συμμετέχοντων και διάδοση γνώσεων και πληροφοριών στους 
ενδιαφερόμενους 

• Δημιουργία νέων συμπράξεων και δικτύων μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό και/ή τις αναπηρίες και διάδοση γνώσεων μεταξύ των οικογενειών, των πολιτών και των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού για την υγεία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
νοητική αναπηρία. 





LOCAL LEADERSHIP FOR 

EUROPEAN RURAL AND 

SMALL CITIES 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 1.10.2020 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 30.09.2022 

 



Περίληψη έργου 

 Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των τοπικά 
εκλεγμένων πολιτικών σε αγροτικές κοινότητες, ώστε να γίνουν ηγέτες, 
με σκοπό την κοινωνική καινοτομία στις αγροτικές περιοχές. 

 Η ανάπτυξη και η προώθηση σχεδιασμών με επίκεντρο τις τοπικές 
κοινότητες, θα δώσει έμφαση στην προώθηση νέων υπηρεσιών και 
αναδυόμενων οικονομιών. 

 Σκοπεύει να πραγματοποιήσει 4 πιλοτικά προγράμματα, ένα σε κάθε 
χώρα εταίρο του έργου, για να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για τον 
καθορισμό τοπικών πολιτικών για την κρίση, την ανάκαμψη και το 
βιώσιμο μέλλον. 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

KAPADOKYA 
EGITIM VE 
ARASTIRMA 
DERNEGI 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE PURCHENA 

MUNICIPIO DE 
LOUSADA 

FUNDACION PARA 
LA INNOVACION Y 

LA 
TECHNOLOGIA 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 




