
IO2 Θέμα: Πώς να χρηματοδοτήσετε μια κοινότητα και τις δραστηριότητές της με βιώσιμο τρόπο

Οργανισμός: Federación Andalucía Acoge

Σχέδιο μαθήματος

Τίτλος ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΏΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΊ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ
ΈΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΌΣ ΤΡΌΠΟΣ

Σύνδεση με το
IO1

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων εξέφρασε την ανησυχία του για τους
περιορισμούς της κοινοτικής χρηματοδότησης και την αστάθειά της. Αυτό επηρεάζει τόσο τη βιωσιμότητα των δράσεων
που αναπτύσσονται και τη συνοχή τους, όσο και αποδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και οργανώσεων. Ως εκ
τούτου, απαιτούνται νέα αυτοσυντηρούμενα μοντέλα και ένας νέος τρόπος αντίληψης των συνεργασιών και της
δικτύωσης, όπου η χρηματοδότηση θεωρείται επίσης ως ένα ενεργό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων.

Αποτελέσματα - Κριτικός προβληματισμός σχετικά με τα νέα παραδείγματα σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ ανθρώπων και
οργανισμών.
- Ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων βιώσιμων χρηματοδοτικών μοντέλων, τα οποία υποστηρίζονται και στα οποία
συμμετέχουν οι πολίτες και οι οργανώσεις.

Εκμάθηση - Ιδέες, πόροι, πλατφόρμες και μοντέλα συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων και την από κοινού παροχή
χρηματοδότησης
- Εργαλεία προβολής

Θεματικές
ενότητες

Εναλλακτική χρηματοδότηση, συμμετοχή, συνεργασία, ομότιμα μοντέλα, κυριαρχία των πολιτών, θεσμική ευθύνη

Καλυπτόμενες
δεξιότητες

Κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, δημιουργικότητα, αναλυτικές δεξιότητες, συνεργασία, ιδιότητα του πολίτη

Διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά χωρίς διαλείμματα
Επιπλέον, περιλαμβάνεται μια μελέτη περίπτωσης (προαιρετική ανάπτυξη) και η εκτιμώμενη διάρκεια της ομαδικής
εργασίας είναι 30 λεπτά.

Προετοιμασία Αυτή η εκπαιδευτική συνεδρία έχει ένα υποστηρικτικό PPT και ένα πρόσθετο ενημερωτικό και συμπληρωματικό PPT.
Συνιστάται η αποστολή του πρόσθετου PPT στην ομάδα πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο



αναφοράς και να δοθούν "ενδείξεις" για το ποια εργαλεία ή νέες κοινωνικές διαδικασίες συνεργασίας μπορούν να
επεκταθούν σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης και διατηρήσιμης (ή συνεργατικής) "χρηματοδότησης".
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30 λεπτά Εισαγωγή των
γνώσεων των
συμμετεχόντω
ν και των
συμμετεχόντω
ν της ομάδας
και
πειραματισμός
των εργαλείων
οπτικοποίησης
και προβολής
με βάση τις
μεθοδολογίες
Foresight.

.

ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΊΣΤΑΣ ΜΟΥ
(Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί τόσο εκτός σύνδεσης
όσο και σε απευθείας σύνδεση)

Βήμα 1
Για να δημιουργηθεί μια πρώτη προσέγγιση μεταξύ των συμμετεχόντων
στην ομάδα, θα τους ζητηθεί ένας προς έναν να πουν το όνομά τους
(μπορούν να πουν κάτι περισσότερο για τον εαυτό τους αν το επιθυμούν)
και να ονομάσουν με μια λέξη ποια θα ήταν η κοινότητα ή η κοινωνία στην
οποία θα ήθελαν να ζουν και να συνυπάρχουν.
Για να δοθεί λίγος χρόνος σε κάθε συμμετέχοντα να σκεφτεί λίγο, ο
συντονιστής μπορεί να ξεκινήσει με τον πρώτο να λέει το όνομά του, να
δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες αν το επιθυμεί και να σχολιάσει
τη λέξη που συμβολίζει ή αντιπροσωπεύει "την κοινότητα των ονείρων
του/της".

Βήμα 2
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη και την έννοια της "επιθυμητής
κοινότητας/κοινωνίας" θα κληθούν να απαντήσουν προσωπικά στις
ακόλουθες ερωτήσεις.
Μπορούν να το κάνουν αυτό νοερά ή γραπτώς (συνιστάται). Για να νιώσουν
πιο άνετα και χαλαρά, κάθε συμμετέχων μπορεί να κληθεί να τοποθετηθεί
στο δωμάτιο όπου αισθάνεται πιο οικεία (ή αν η συνεδρία είναι διαδικτυακή,
μπορούν να απενεργοποιήσουν τις κάμερες).
Θα κληθούν σε μια στιγμή αναστοχασμού και οραματισμού και είναι
σημαντικό να αισθάνονται άνετα.

Πρόκειται για μια
άσκηση
αναγνώρισης,
προβολής και
προσωπικής και
ομαδικής
οπτικοποίησης.
Μόλις
ολοκληρωθεί, η
ομάδα μπορεί
να κληθεί να
μοιραστεί
(ελεύθερα) ποια
είναι η
επιθυμητή
κοινότητα και να
τους ζητηθεί να
την
περιγράψουν.
Μια άλλη
επιλογή είναι να
καλέσετε την
ομάδα σε μια
ανοιχτή
συζήτηση
σχετικά με τις
σημαντικές
πτυχές των

- Συνιστάται οι
ερωτήσεις
προβληματισμο
ύ να είναι
ορατές σε όλη
την ομάδα ή να
τους
αποσταλεί/κατεβ
άσει ένα
ψηφιακό
αντίγραφο.
- Για πρόσθετες
πληροφορίες ή
έμπνευση
σχετικά με τις
μεθοδολογίες
και τις τεχνικές
Foresight
προτείνουμε την
ακόλουθη
δημοσίευση:
UNDP Global
Centre for
Public Service
Excellence (Ed.)
(2018).
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Εάν ο διαμεσολαβητής το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ακουστεί στο
παρασκήνιο απαλή μουσική κατά τη διάρκεια της απάντησης των
ερωτήσεων (όλες οι ερωτήσεις θα διαβαστούν στην αρχή και στη συνέχεια
θα δοθούν για προβολή ή θα μοιραστούν σε ένα έγγραφο):

1. Πού βρίσκεται η κοινότητα;
2. Πώς είναι τα σπίτια στην κοινότητα;
3. Πώς είναι οι κοινόχρηστοι χώροι ή οι χώροι συνάντησης της κοινότητας;
4. Ποιες συλλογικές δραστηριότητες ασκούν;
5. Πώς είναι πολεοδομικά ανεπτυγμένη αυτή η κοινότητα-κοινωνία (πόσοι
χώροι πρασίνου υπάρχουν, πόσος χώρος για περπάτημα, πόσοι ωραίοι και
ευχάριστοι χώροι δεξιοτήτων για να συναντήσετε άλλους ανθρώπους
υπάρχουν, τι άλλο φαντάζεστε ότι υπάρχει σε αυτή την κοινότητα...);
6. Πώς είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί;
7. Πώς σχετίζονται αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους;
8. Πώς καλύπτουν τις ανάγκες τους και τι κάνουν για να επιτύχουν την
ευημερία, την ισορροπία και την ευτυχία τους;
9. Πώς είναι οι επίσημες δομές της κοινότητας, υπάρχουν, πώς
αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν, ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις δομές;
10. Πώς θα ήταν μια τυπική και ωραία ζωή εκεί;
Στο τέλος της τελευταίας ερώτησης, οι συμμετέχοντες θα ερωτηθούν αν
θέλουν να προσθέσουν κάτι άλλο στην αναπαράσταση της κοινότητας των
ονείρων τους. Αφήνοντάς τους λίγο χρόνο να βγουν από τη "λειτουργία
προβληματισμού και προσωπικής στιγμής" θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν
στη συνεδρία.

Βήμα 3

επιθυμητών
κοινοτήτων τους
και να
μοιραστούν τις
προβλέψεις
τους.

Ως τελικός
προβληματισμό
ς, μπορεί να
γίνει τελική
ανατροφοδότησ
η με την ομάδα
σχετικά με την
ευκολία ή τη
δυσκολία που
αντιμετώπισαν
κατά την
εκτέλεση της
άσκησης και να
αναλυθούν από
κοινού οι λόγοι
που εμπόδισαν
το "μεγάλο
όνειρο" σε αυτή
την άσκηση...

Εγχειρίδιο
Προοπτικής
Ενισχυμένα
Μέλλοντα για
την Ατζέντα
2030.
Σιγκαπούρη.
https://bit.ly/3Pj
HVL5

- Πρόσθετες
πληροφορίες
σχετικά με τα
εργαλεία
ανάλυσης
PESTEL:
Στρατηγική
διοίκηση. (Ed.)
(2022).
Ανάλυση PEST
& PESTEL

https://strategic
managementinsi
ght.com/tools/pe
st-pestel-analysi
s/

https://bit.ly/3PjHVL5
https://bit.ly/3PjHVL5
https://strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis/
https://strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis/
https://strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis/
https://strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis/
https://strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis/
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Ως προβληματισμός και προ-εισαγωγή, η ομάδα θα ερωτηθεί αρχικά αν η
κοινωνία-κοινότητα που αναδημιούργησαν είναι η ίδια με αυτή στην οποία
ζουν σήμερα.

Επιπλέον, θα εξηγηθεί στην ομάδα ότι μερικές φορές ξοδεύουμε πολύ χρόνο
προσπαθώντας να απαιτήσουμε ότι κάτι λειτουργεί και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες κ.λπ. χωρίς να είναι ακριβώς το μοντέλο που θα θέλαμε πραγματικά
να ζήσουμε και να βιώσουμε.

Σε επίπεδο κοινότητας μερικές φορές συμβαίνει το ίδιο πράγμα, απαιτούμε
να γίνουν οι απαραίτητες και προφανείς αλλαγές, αλλά μερικές φορές,
ακόμη και αν "όλα λειτουργούν τέλεια", μπορεί να μην είναι η κοινωνία ή η
κοινότητα που πραγματικά θέλουμε. Και αυτό σπαταλάει ενέργεια και πάνω
απ' όλα καταλήγει να δημιουργεί απογοήτευση, αλλά το πιο σημαντικό είναι
ότι αφαιρεί ευκαιρίες για να χτίσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε (επειδή
οι περισσότερες προσπάθειες ξοδεύονται για να επισκευάσουμε κάτι που
δεν είναι 100% επιθυμητό).

Για το λόγο αυτό, θα ζητηθεί από την ομάδα να επικεντρωθεί κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας σε αυτό το ιδεώδες, σε αυτή την κοινότητα, σε αυτές
τις προσωπικές ή κοινωνικές σχέσεις που θα ήθελαν να βρουν, γιατί από
αυτή την εστίαση θα βρουν τις αναλύσεις, τους προβληματισμούς και τις
προτάσεις που πραγματικά μεταμορφώνουν και κυρίως που πραγματικά
δημιουργούν την κοινότητα που θέλουν και επιθυμούν.

Σημείωση για τον συντονιστή/εκπαιδευτή:
Η παραπάνω άσκηση βασίζεται σε πολλές από τις τεχνικές που έχουν
αναπτυχθεί από τις μεθόδους Foresight, δηλαδή μοντέλα και τεχνικές για την
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προβολή και τον προσδιορισμό της πραγματικότητας ή πιθανών επιθυμητών
ή πιθανών πραγματικοτήτων.
Για να προσδιορίσουμε νέα μοντέλα χρηματοδότησης ή νέα βιώσιμα
μοντέλα χρηματοδότησης, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε το
όραμά μας σε νέα μοντέλα κοινωνικών και κοινοτικών δομών, δηλαδή σε νέα
μοντέλα σχέσεων.

Για την υποβοήθηση αυτής της ανάλυσης, η μέθοδος PESTEL προσφέρει
μια δομή για τον εντοπισμό και την προβολή των υφιστάμενων και των νέων
σχέσεων.

90 λεπτά Πρακτική
δημιουργία
νέων μοντέλων
χρηματοδότησ
ης και
σχέσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΝΌΣ ΝΈΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Εισαγωγή:
Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση (από κάθε επιθυμητό
μοντέλο κοινότητας ή κοινωνίας ως στόχο που κάθε άτομο έχει ως
επιθυμητό...) ποιες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, επαγγελματιών,
οργανισμών, ιδρυμάτων, κοινοτήτων... είναι απαραίτητες για τη δημιουργία
νέων μοντέλων βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή εκείνων
που δεν εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση και δεν εξαρτώνται από
αυτήν.

Βήμα 1:
Αρχικά, θα ζητηθεί από την ομάδα να χωριστεί σε ομάδες των τριών ατόμων
(το πολύ 4 άτομα αν η ομάδα είναι μεγάλη). Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον 3 υποομάδες).

Οι ομάδες θα
αξιολογήσουν
πόσο δύσκολη ή
εύκολη ήταν η
δημιουργία νέων
μοντέλων στο
προτεινόμενο
φανταστικό
σενάριο και θα
συζητήσουν τη
σκοπιμότητα
των νέων
μοντέλων που
πρότεινε κάθε
ομάδα και κατά
πόσο
ανταποκρίνονται

- Συνιστάται το
κοινό σενάριο
και οι αναφορές
στο Βήμα 2 να
είναι ορατά σε
όλη την ομάδα ή
να τους
αποσταλεί/φορτ
ωθεί ένα
ψηφιακό
αντίγραφο.
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Ο διαχωρισμός των ομάδων μπορεί να δημιουργηθεί από την ίδια την ομάδα
ή με κάποια δραστηριότητα ενεργοποίησης από τον συντονιστή.

Βήμα 2:
Κάθε ομάδα θα πρέπει τώρα να αναπτύξει μια άσκηση για τον εντοπισμό
νέων σχέσεων συνεργασίας στο ακόλουθο σενάριο:

"Η κοινωνία έχει αναδιαρθρωθεί σε νέα οργανωτικά, κυβερνητικά και θεσμικά
μοντέλα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες, επαγγελματίες και
διάφορες κοινωνικές και κοινοτικές ομάδες, κανένας δημόσιος ή ιδιωτικός
οργανισμός ή θεσμός δεν προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε
επιχορηγήσεις ή διαγωνισμούς για την απόκτηση δημόσιας ή ιδιωτικής
χρηματοδότησης όπως πριν.
Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέα μοντέλα σχέσεων
μεταξύ ανθρώπων και φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν κοινές δράσεις,
υπηρεσίες που αποσκοπούν στο κοινό καλό ή αγαθά κοινής πρόσβασης.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των
μοντέλων συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης ή
των κυβερνητικών υπηρεσιών και της κοινωνίας (ή των κοινωνικών φορέων
ή των κοινοτικών ομάδων) και μπορούν να γίνουν προτάσεις".

Στη συνέχεια, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα κοινοποιηθούν στις ομάδες, οι
οποίες θα πρέπει να συζητήσουν και να αναπτύξουν από κοινού προτάσεις:

Μέρος 1 (συνιστώμενος χρόνος ανάπτυξης 30 λεπτά)
Σε αυτό το νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, η έννοια της χρηματοδότησης
δεν υφίσταται πλέον, ποιο νέο μοντέλο συνεργασίας και συνεννόησης
προτείνετε (ποιοι θα συμμετέχουν, τι ρόλο θα έχει κάθε μέρος, τι ρόλο παίζει
τώρα η κοινωνία ή οι κοινωνικές ή κοινοτικές οντότητες, τι είδους δεσμεύσεις

σε νέες
κοινωνικές
ανάγκες ή σε
πιθανά νέα
πραγματικά
σενάρια.
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είναι απαραίτητες, ποιες προϋποθέσεις, μέτρα ή καθολικοί πόροι για το
σύνολο του πληθυσμού είναι απαραίτητοι σε αυτό το νέο μοντέλο).

Αποτέλεσμα: η ομάδα θα πρέπει να καθορίσει αυτό το νέο μοντέλο και να
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις.

Μέρος 2 (συνιστώμενος χρόνος ανάπτυξης 30 λεπτά)
Σε αυτό το νέο μοντέλο κάθε ομάδα (από τις υποομάδες που
δημιουργήθηκαν) αντιπροσωπεύει μια ομάδα συμφερόντων, μια κοινοτική
ομάδα, μια κοινωνική ομάδα... και έχουν ως συναινετικό στόχο να
δημιουργήσουν έναν κοινοτικό χώρο συνάντησης, υποστήριξης και
συνεργατικής δημιουργίας (ειδικά για θέματα ανάπτυξης και επαγγελματικής
συνεργασίας, κοινό χώρο κοινωνικής συνάντησης όπου θα μοιράζονται
εμπειρίες, κοινές χρήσιμες πληροφορίες (όπως η αγροοικολογία, η
ολοκληρωμένη υγεία και η κοινωνική πρόνοια κυρίως), και να
δημιουργήσουν νέες πρωτοβουλίες -ή startups- για αυτό το νέο κοινωνικό
μοντέλο.

Αποτέλεσμα: εάν το μοντέλο επιχορήγησης ή διαγωνισμού δεν είναι πλέον
διαθέσιμο, πώς θα αναπτύξει κάθε υποομάδα αυτή την πρωτοβουλία, πώς
θα έχει ή πώς θα έχει πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους, με ποιους θα
συνεργαστείτε ή θα συνεργαστείτε, τι είδους συμβολή αναμένεται από τους
εξωτερικούς ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την πρωτοβουλία, και
κυρίως πώς θα διασφαλίσετε ότι ο νέος τρόπος ανάπτυξης της πρότασης με
όλους τους πόρους που είναι απαραίτητοι γι' αυτήν θα είναι βιώσιμος με την
πάροδο του χρόνου.
Η ομάδα θα πρέπει να συζητήσει και να επεξεργαστεί σαφείς και περιεκτικές
προτάσεις.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
μάθησης

Πηγές

Βήμα 3 (τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε υποομάδα και τουλάχιστον 5-10
λεπτά για γενική συζήτηση με τη μεγάλη ομάδα)

Σε αυτό το βήμα, κάθε υποομάδα θα μοιραστεί με τη μεγάλη ομάδα τις
συζητήσεις, τις προτάσεις και τα μοντέλα που σκέφτηκε ή δημιούργησε.
Όλες οι προτάσεις είναι έγκυρες και σημαντικές, διότι πρόκειται για μια
άσκηση δημιουργίας και προβολής ενός νέου μοντέλου (το οποίο μερικές
φορές είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή...), οπότε όλες οι
προτάσεις θα είναι χρήσιμες για προβληματισμό και για να "ανοίξει το
μυαλό" προς νέα κοινωνικά μοντέλα -σε όλες τις κλίμακες και γεωγραφικές
περιοχές- συνεργασίας και σχέσεων.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 λεπτά για να εξηγήσει τους
προβληματισμούς της και το προτεινόμενο μοντέλο.

15 λεπτά Βοήθεια στη
δημιουργία
καλής
ατμόσφαιρας
στην ομάδα
και στη
χαλάρωση της
ομάδας.

Μετά την προηγούμενη δραστηριότητα όπου απαιτούνται μεγάλες δόσεις
προβληματισμού, σκέψης και φαντασίας, η ομάδα μπορεί να κληθεί να κάνει
ένα διάλειμμα 5 λεπτών.
Στη συνέχεια, προτείνεται αυτός ο ενεργοποιητής για την επιστροφή στην
ατμόσφαιρα της ομάδας με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: ΧΟΡΟΣ, ΣΧΕΔΙΟ Ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Εθελοντές από την ομάδα θα κληθούν να εξηγήσουν αυτές τις έννοιες χωρίς
να μιλήσουν ούτε να περιλάβουν λέξεις και η ομάδα θα πρέπει να τις
μαντέψει.
Κάθε άτομο θα έχει το πολύ 2 λεπτά για να βάλει την ομάδα να μαντέψει τη
λέξη.
Κάθε άτομο μπορεί να επιλέξει να χορέψει, να ζωγραφίσει ή να μιμηθεί για
να προσδιορίσει τη λέξη που έχει.

N/A N/A
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Αυτές είναι οι λέξεις/έννοιες που προτείνονται, αν και ο συντονιστής μπορεί
να τις προσαρμόσει στην ομάδα προτείνοντας άλλες:

1. Συνεργασία
2. Επιχορήγηση
3. Κοινό καλό
4. Αίσθηση του ανήκειν (αίσθημα)
5. Αμοιβαία υποστήριξη
6. Κοινωνική επένδυση
7. Κοινωνική ευημερία

35 λεπτά Διεύρυνση των
πληροφοριών
και του
προβληματισμ
ού μέσω της
εμπειρίας και
των απόψεων
άλλων
εμπειρογνωμό
νων.

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΑ ΣΉΜΕΡΑ

Βήμα 1: Βίντεο "Εσείς είστε το μέλλον της φιλανθρωπίας"
Για τη συνέχιση της διεύρυνσης της πληροφόρησης, του προβληματισμού
και της διεύρυνσης της δημιουργίας ενός νέου παραδείγματος βιώσιμης και
διαρκούς συνεργασίας και συνεργατικής χρηματοδότησης, η ομάδα των
συμμετεχόντων θα κληθεί να παρακολουθήσει από κοινού αυτό το βίντεο
(διάρκεια βίντεο 12:15 λεπτά):

"Εσείς είστε το μέλλον της φιλανθρωπίας"
Πηγή: Fulton, Katherine (2007, Μάρτιος). Εσείς είστε το μέλλον της
φιλανθρωπίας. Το TED (επιμ.)
https://www.ted.com/talks/katherine_fulton_you_are_the_future_of_philanthr
opy

Ως τελικός
προβληματισμό
ς, η ομάδα
μπορεί να
ερωτηθεί τι τους
έδωσε αυτή η
δραστηριότητα
και αν διεύρυναν
τις απόψεις τους
ή αύξησαν την
περιέργειά τους
να γνωρίσουν
περισσότερες
απόψεις,
εμπειρίες ή
παρόμοιες
συνεισφορές

Προβολέας και
ηχεία εάν η
συνεδρία
πραγματοποιείτ
αι εκτός
σύνδεσης

https://www.ted.com/talks/katherine_fulton_you_are_the_future_of_philanthropy
https://www.ted.com/talks/katherine_fulton_you_are_the_future_of_philanthropy
https://www.ted.com/speakers/katherine_fulton
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1: Για να διευκολυνθεί η κατανόηση του βίντεο από όλους τους
συμμετέχοντες, σας υπενθυμίζουμε ότι το βίντεο διαθέτει υπότιτλους σε
πολλές γλώσσες και ότι διατίθεται επίσης απομαγνητοφώνηση σε διάφορες
γλώσσες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Εάν η εκπαιδευτική συνεδρία πραγματοποιείται εκτός
σύνδεσης, θα πρέπει να υπάρχει βιντεοπροβολέας και, εάν χρειάζεται, ηχεία
που να αναπαράγουν σωστά τον ήχο ανάλογα με την ακουστική της
αίθουσας εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που η εκπαίδευση αναπτύσσεται διαδικτυακά, το βίντεο και
ο ήχος μπορούν να παρακολουθούνται με κοινή χρήση οθόνης. Συνιστάται,
ωστόσο, η δοκιμή πριν από τη συνεδρία και η συμπερίληψη των
απαραίτητων προσαρμογών ανάλογα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που
χρησιμοποιείται.

Βήμα 2: Ομαδική συζήτηση
Μετά την προβολή του βίντεο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
δημιουργήσουν μια ανοιχτή συζήτηση για το τι σκέφτονται, τι τους
υποδηλώνει, τι τους προκαλεί, και κυρίως για το νέο παράδειγμα
κοινωνικοοικονομικών σχέσεων ή χρηματοδότησης που προτείνει ο
συγγραφέας του βίντεο.

που θα τους
βοηθήσουν στη
δική τους
κατασκευή νέων
βιώσιμων
μοντέλων
χρηματοδότηση
ς..

30 λεπτά Βοήθεια για
την "ανάληψη
της ευθύνης"
των
γνωστικών,
συναισθηματικ
ών και
συμπεριφορικ
ών διεργασιών
που

Ο κύριος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης (όπως εξηγήθηκε
στην αρχή) είναι ο προβληματισμός σχετικά με το τρέχον μοντέλο
χρηματοδότησης κοινωνικών δράσεων και ποια νέα βιώσιμα μοντέλα
μπορούν να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν.
Δεν πρόκειται για τη διχοτόμηση σχετικά με την απόλυτη ισχύ του ενός ή του
άλλου, αλλά για τον προβληματισμό σχετικά με το πιο νέο μοντέλο ή
παράδειγμα είναι απαραίτητο, και γι' αυτό απαιτούνται μεγάλες δόσεις
κριτικού προβληματισμού και προβολής των νέων μορφών συνεργασίας και
κοινωνικής συμπλήρωσης που είναι δυνατές.

Όλες οι
κοινωνικές
διεργασίες σε
οποιαδήποτε
κλίμακα ή
οποιαδήποτε
πρόταση
αλλαγής ή
τροποποίησης
δημιουργεί

N/A
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προκαλούνται
όταν
εξετάζονται
ουσιαστικές
αλλαγές στον
τρόπο ζωής,
στις σχέσεις ή
στην ίδια την
κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν μέχρι
στιγμής ήταν δυνατό να συμπεριληφθεί ένας χώρος για προσωπικό και
ομαδικό προβληματισμό, αλλά παρ' όλα αυτά πολλές αμφιβολίες,
αβεβαιότητες, ακόμη και ενδοιασμοί θα είναι "στον αέρα".

Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου βιώσιμης και διατηρήσιμης
χρηματοδότησης θα χρειαστεί πολλούς χώρους ανάλυσης,
προβληματισμού, προβολής και δημιουργίας, και αυτή η εκπαιδευτική
συνεδρία αποτελεί ένα καλό "ορεκτικό" γι' αυτό.

Πιθανόν όλοι οι συμμετέχοντες να είναι εξοικειωμένοι με το σημερινό
μοντέλο κοινωνικής χρηματοδότησης που βασίζεται κυρίως σε δημόσιες
ή/και ιδιωτικές επιδοτήσεις ή διαγωνισμούς ή σε άλλα μοντέλα ενισχύσεων,
πιστώσεων ή επιχορηγήσεων. Ενδεχομένως η ομάδα μπορεί επίσης να
συμφωνήσει ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι πάντα βιώσιμο και δεν
συμμετέχουν πάντα όλοι οι εμπλεκόμενοι, προκαλώντας ρόλους
"δωρητή-λήπτη/βοηθούμενου".

Ωστόσο, η σκέψη της δημιουργίας ενός εναλλακτικού, συνεργατικού,
συνεργατικού μοντέλου όπου όλοι οι άνθρωποι, οι οργανώσεις ή τα
ιδρύματα μοιράζονται τον ίδιο ενεργό ρόλο και επιδιώκουν κοινούς στόχους
ή ένα κοινό καλό μπορεί να είναι αρχικά τρομακτική ή ακόμη και να προκαλεί
φόβο ή αβεβαιότητα.

Προκειμένου να φυσικοποιηθεί αυτή η διαδικασία και όλες οι απαραίτητες
συζητήσεις και προβληματισμοί, προτείνεται η ακόλουθη άσκηση "παιχνιδιού
ρόλων":

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ:

προσωπικές
διεργασίες
αντιμετώπισης.
Συνιστάται να
συμπεριληφθεί
ένας σύντομος
προβληματισμό
ς σχετικά με
αυτές τις
διαδικασίες και
να
φυσικοποιηθούν
, καθώς η
αντιμετώπιση
πιθανών
βελτιώσεων
στην κοινωνία
περιλαμβάνει
επίσης την
ανάληψη της
ευθύνης για τις
συναισθηματικές
διεργασίες και
τις αβεβαιότητες
που
δημιουργούν (σε
προσωπικό και
επαγγελματικό
επίπεδο) και την
ανάγκη
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ΆΜΥΝΑ ΜΕ ΚΆΘΕ ΚΌΣΤΟΣ: ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΎ
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΈΝΑΝΤΙ. ΈΝΑ ΝΈΟ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΟ
ΜΟΝΤΈΛΟ
Η ομάδα θα χωριστεί τώρα σε δύο υποομάδες. Η μία θα υπερασπιστεί πάση
θυσία το σημερινό μοντέλο κοινωνικής χρηματοδότησης (επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις, διαγωνισμοί, ενισχύσεις...) και η άλλη ομάδα
θα υπερασπιστεί επίσης πάση θυσία ένα νέο μοντέλο που θα οικοδομηθεί
όπου όλα τα μέρη θα συνεισφέρουν και θα συνεισφέρουν σε ρόλους με την
ίδια βαρύτητα, όπου θα καθιερωθούν συνεργασίες και κοινές συνεισφορές
(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων και των ιδρυμάτων) και το οποίο
θα στοχεύει σε ένα κοινό καλό για όλους τους ανθρώπους (μπορούν να
συμπεριλάβουν ορισμένα από τα μέτρα ή τις διαδικασίες που
περιλαμβάνονται σε συμπληρωματικό PPT ως νέους τρόπους
χρηματοδότησης ή νέα εργαλεία ή μοντέλα που προτείνονται από αυτούς).

Δεν έχει σημασία αν κάθε άτομο συμφωνεί ή διαφωνεί με την ομάδα στην
οποία έχει ανατεθεί, θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του "υπερασπιστή πάση
θυσία" του θέματος στο οποίο έχει ανατεθεί.

Ο διαμεσολαβητής θα δώσει το λόγο σε μία από τις ομάδες για την πρώτη
τους έκκληση και στη συνέχεια η επόμενη ομάδα θα κάνει το ίδιο. Στη
συνέχεια, οι δύο ομάδες μπορούν να αρχίσουν την υπεράσπισή τους κατά
τη διάρκεια της συζήτησης.

Στο τέλος της συζήτησης, κάθε ομάδα θα πρέπει να εκδώσει μια "πρόταση"
(εδώ δεν θα έχει πλέον σημασία ποιον ρόλο έχουν αναλάβει στη συζήτηση)
σχετικά με:

Επιλογή 1: το σημερινό μοντέλο πρέπει να καταστεί βιώσιμο.

διασφάλισης της
μέγιστης
δυνατής
ασφάλειας κατά
τη διάρκεια της
όλης
διαδικασίας για
όλους τους
εμπλεκόμενους.
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Επιλογή 2: πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο και ένα νέο παράδειγμα
βιώσιμης και διαρκούς συνεργατικής χρηματοδότησης.

10 λεπτά Συμπερασματι
κά σχόλια και
συνεισφορές
των ομάδων

ΣΧΌΛΙΑ/ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων βημάτων και δραστηριοτήτων,
θα έχουν διεξαχθεί ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ
όλων των συμμετεχόντων.
Στο τέλος της συνεδρίας, κάθε συμμετέχων ή η ομάδα, γενικότερα, μπορεί
να κληθεί να συνεισφέρει τελικές σκέψεις, ιδέες, προτάσεις ή ομαδικές ιδέες
σχετικά με το πώς θα συνεχιστεί η διεύρυνση των πληροφοριών και των
προτάσεων για νέα μοντέλα συνεργατικής, βιώσιμης και αειφόρου
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης (ή το μοντέλο που επιλέγει ο καθένας
με νέα και βιώσιμα κριτήρια αειφορίας).

N/A N/A

Μελέτη περίπτωσης

Σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι να δώσει ένα πραγματικό παράδειγμα των θεμάτων που συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν με πιο πρακτικό τρόπο.

Σημείωση για τους συντονιστές: Η περίπτωση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στο τέλος της εκπαιδευτικής συνεδρίας ως χώρος για την
ομαδική εξέταση της πρότασης, του οπτικοακουστικού υλικού που μπορεί να βρεθεί στις πηγές ή για συζήτηση.

Ανάλογα με τον βέλτιστο χρόνο της συνεδρίας που θεωρεί ο κάθε συντονιστής, η μελέτη περίπτωσης μπορεί επίσης να προσφερθεί στην
ομάδα ως πρόσθετη ή συμπληρωματική πηγή της συνεδρίας.



Χώρα Διεθνές
Τίτλος Συνεργατικό και συμμετοχικό σούπερ μάρκετ της Βαρκελώνης
Οργανισμός Park Slope Food Coop (Νέα Υόρκη) https://www.foodcoop.com/

Food Coop BCN (Βαρκελώνη)
Bees Coop (Βρυξέλλες)

Πηγές ● https://www.foodcoop.com/
● https://foodcoopbcn.cat/es/
● https://bees-coop.be/en/
● http://foodcoop.film/

Ποιοι είναι οι
στόχοι της
μελέτης
περίπτωσης;

● Να παρουσιάσει ένα παράδειγμα συνεργασίας και κοινοτικής συνεργασίας που αναπτύσσει έναν κοινό στόχο,
όπου όλοι οι άνθρωποι συνεισφέρουν ή συμβάλλουν και λαμβάνουν οφέλη, και από όπου μπορούν να
δημιουργηθούν πολλές άλλες συνεργασίες (με ή χωρίς θεσμικές οικονομικές συνεργασίες).

● Να εμπνεύσει, να δημιουργήσει ιδέες και να προωθήσει πρωτοβουλίες για αλλαγή σε ένα νέο μοντέλο
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και συνεργατικής χρηματοδότησης στο οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι γίνονται
πρωταγωνιστές των πρωτοβουλιών.

Κορυφαίες
επισημάνσεις

● Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που καθορίζουν τους στόχους, τους κανόνες λειτουργίας και τον τρόπο συνεργασίας.
● Είναι ένα μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης ανοιχτό σε αναρίθμητους τρόπους

συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εστιασμένο στην κάλυψη αναγκών ή στην
προσωπική/επαγγελματική προώθηση (κατά περίπτωση).

● Είναι μια πρωτοβουλία ανοικτή στη συνεργασία, τη συνεννόηση και τη δημόσια ή/και ιδιωτική συνεισφορά, αλλά
με τρόπο αυτόνομο και μη εξαρτημένο, δηλαδή βιώσιμο.

Περιγραφή της
επιλεγμένης
μελέτης
περίπτωσης

Η βασική ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία της κοινότητας τόσο στην πρόσβαση σε τρόφιμα όσο και στη
διανομή τους. Με συνεργατικό τρόπο, προσφέρονται διαφορετικοί ρόλοι και μορφές συμμετοχής για την ανάπτυξη της
πρότασης του συνεργατικού σούπερ μάρκετ, όπου οι εταίροι θα πρέπει να εργάζονται ή να αναπτύσσουν κάποια
αναγκαία δράση, κατά γενικό κανόνα 3 ώρες το μήνα στο σούπερ μάρκετ.

Μειώνοντας το κόστος με τη συνεργασία σε χρόνο και εργασία κάθε μέλους, οι τιμές πώλησης είναι χαμηλότερες τόσο για
τα μέλη όσο και για άλλους εκτός της συνεργασίας, και με τη σειρά του προσελκύει περισσότερα μέλη.
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας, όπως εξηγείται από το σούπερ μάρκετ Park Slope Food Coop στη Νέα Υόρκη, είναι: "Το
συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσουμε ... το Park Slope Food Coop ως μοντέλο για

https://www.foodcoop.com/
https://foodcoopbcn.cat/es/
https://bees-coop.be/en/
http://foodcoop.film/


έναν θετικό, βιώσιμο τρόπο υπονόμευσης των εταιρικών μονοπωλίων, ένταξης των κοινοτήτων και αύξησης της
πρόσβασης σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα προωθείται η καλή διατροφή και η περιβαλλοντικά υπεύθυνη
κατανάλωση. Το FOOD COOP διερευνά πώς οι απλοί άνθρωποι που συνεργάζονται μπορούν να ανατρέψουν την
παραδεδομένη σοφία της εταιρικής Αμερικής...".

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα τους, στην περίπτωση των Βρυξελλών (αλλά και άλλων χωρών) η Bees Coop ιδρύεται
μέσω διαφορετικών μορφών συνεργασίας: ιδιοκτήτης, εργαζόμενος, καταναλωτής (αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, με τη
σειρά της, μόνο στα μέλη)

Περιγράψτε τον
τοπικό,
περιφερειακό,
εθνικό και διεθνή
αντίκτυπο

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτοδιαχείρισης, συνεργασίας και κοινωνικής, ομαδικής ή κοινοτικής συνεργασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση καλύπτει -μεταξύ άλλων- βασικές ανάγκες όπως η τροφή, προσθέτοντας την αξία της
υγιεινής, ποιοτικής, βιώσιμης και θρεπτικής, με σεβασμό στον πλανήτη και τα οικοσυστήματα,

Με τη σειρά της αποτελεί πηγή έμπνευσης που μπορεί να μεταφερθεί σε πολλές άλλες ιδέες, προτεινόμενες συνεργασίες
και μορφές συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων, όχι μόνο εστιασμένες στην κάλυψη αναγκών αλλά και στην προώθηση
χώρων ή ανθρώπων, στην εξέλιξη, τη μάθηση ή την ανάπτυξη, .... ή σε οποιοδήποτε φανταστικό θέμα.
Όλες οι συνεργασίες, οι συνεισφορές και οι συνεργασίες είναι ανοικτές από αυτά τα βιώσιμα και συνεργατικά μοντέλα,
προτάσεις και ιδέες.

Και πάλι, είναι απαραίτητος ο ενεργός ρόλος όλων των εμπλεκομένων καθώς και η αναδιαμόρφωση ή η νέα διαμόρφωση
ενός άλλου κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου.

Συμπερασματικά Η βιωσιμότητα σε αυτά τα παραδείγματα ή τις δυνατότητες δεν είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη,
αλλά είναι απόλυτα ενσωματωμένη στην ιδέα, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες κάθε πρότασης.


