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Συμμετέχοντες οργανισμοί 

Kairos Europe 

Το Kairos Europe, που ιδρύθηκε το 2011, είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην 

προώθηση της ανάπτυξης προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση των 

διαπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στην προώθηση της ισότητας 

και της κοινωνικής ένταξης. 

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές ευκαιρίες κατάρτισης σε νέους και ενήλικες 

προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας τους. 

Ο οργανισμός μας εργάζεται, από την ίδρυσή του, με μετανάστες. Ως μέρος των 

δραστηριοτήτων μας, έχουμε οργανώσει διάφορες δραστηριότητες για αυτές τις ομάδες, 

όπως δωρεάν μαθήματα αγγλικών και πληροφορικής ή συνεδρίες σχετικά με το πώς να 

αναπτύξετε διαπροσωπικές δεξιότητες για να ζήσετε σε σύγχρονες κοινωνίες. Έχουμε 

ασχοληθεί με κατηγορίες που αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κυρίαρχη κοινωνία και 

προσπαθήσαμε να τις βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας τους. 

Προωθούμε μαθήματα για την ένταξη, τις κοινωνικές δεξιότητες για άτομα που ασχολούνται 

με πολυπολιτισμικές ομάδες και επομένως έχουμε εμπειρία στους τομείς που σχετίζονται με 

αυτήν την εφαρμογή, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προγράμματα 

σπουδών μας, να μαθαίνουμε από άλλους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα, και να 

ενημερώνεστε για τις αλλαγές που συντελούνται σε τακτική βάση, από πολιτική και 

κοινωνική άποψη. 

Επιπλέον, το Kairos Europe παρέχει πολλές ευκαιρίες για την ομάδα-στόχο σε τοπικό 

επίπεδο, όπως η παροχή μαθημάτων επιχειρηματικότητας για μετανάστες και πρόσφυγες 

που θα ήθελαν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. 

Επίσης, έχουμε συμμετάσχει σε πολλά έργα για μετανάστες και πρόσφυγες, αν και με 

διαφορετική εστίαση: 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία σε τάξεις με υψηλό ποσοστό 

μειονοτήτων 

• Έρευνα για τις μεταναστευτικές πολιτικές σε όλες τις χώρες της ΕΕ και Κοινή χρήση 

βέλτιστων πρακτικών στον τομέα. 

• Οργάνωση μαθημάτων για τη βελτίωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων 

• Σχεδιασμός εξατομικευμένων μαθημάτων για τη διδασκαλία μεταναστών και προσφύγων. 

https://kairoseurope.co.uk/
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Itaka Training 

Η Itaka Training είναι ένας οργανισμός που γεννήθηκε ακολουθώντας και αναλύοντας τις 

ανάγκες των περιοχών και των κοινοτήτων όπου βρίσκεται (Καλαβρία, Ιταλία) με ιδιαίτερη 

ευαισθησία σε θέματα που σχετίζονται με την ανεργία των νέων στην περιοχή (πάνω από 

40%), την ερήμωση, τη μετανάστευση και αιτούντες άσυλο που φτάνουν από απελπιστικές 

καταστάσεις. Το Itaka Training αποτελείται από επαγγελματίες αφοσιωμένους στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και τους παρακινεί να 

εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους σε ένα φιλόξενο και ενθαρρυντικό περιβάλλον. 

Προωθούμε την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη 

διασφάλιση των ηθικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. 

Το Itaka Training αποτελεί μέρος ενός μεγάλου δικτύου οργανισμών εταίρων για τη 

δημιουργία και προώθηση πιο αποτελεσματικών έργων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Έχει ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές αρχές και τις τοπικές ενώσεις που 

προωθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως η επανεγκατάσταση ανθρώπων σε 

εγκαταλειμμένες πόλεις στη Νότια Ιταλία. 

Ο οργανισμός παρέχει επίσης μαθήματα εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης για επαγγελματίες στο πλαίσιο του έργου KA1 ERASMUS+. Τα 

μαθήματα περιλαμβάνουν ψηφιακές τάξεις, Ένταξη και Κοινωνική Ένταξη, Διοίκηση 

Σχολείων, διδασκαλία μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητα. 

Ο οργανισμός είναι επίσης αφοσιωμένος στην προώθηση των τοπικών παραδόσεων και 

πολιτισμών καθώς και στη διοργάνωση διαπολιτισμικών εκδηλώσεων για την προώθηση της 

ένταξης. 

ALDA – European Association for Local Democracy 

Η ALDA – European Association for Local Democracy, είναι μια εγγεγραμμένη στη Γαλλία 

ένωση αφιερωμένη στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των 

πολιτών σε τοπικό επίπεδο. 

Η ALDA είναι βασικός ενδιαφερόμενος στον τομέα της τοπικής δημοκρατίας, της ενεργού 

συμμετοχής του πολίτη και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας 

των πολιτών στην Ευρώπη, τη γειτονιά της και παγκοσμίως, ενεργώντας κυρίως μέσω 

συμμετοχικών μεθόδων και αποκεντρωμένης συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών 

σε τοπικό επίπεδο, η ALDA εστιάζει σε διάφορα θέματα, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η 

αποκέντρωση, οι πρωτοβουλίες πολιτών και ο εθελοντισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

κοινωνική ένταξη και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Ως βασικό στοιχείο της, η ALDA υποστηρίζει πολίτες και ομάδες πολιτών στις πρωτοβουλίες 

τους που στοχεύουν στη βελτίωση του τοπικού τους πλαισίου, χτίζοντας γέφυρες με τις 

τοπικές αρχές προκειμένου να γίνει η αλλαγή πραγματική. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός 

εργάζεται μέσα από μια συμμετοχική προσέγγιση και τη μέθοδο της πολυμερούς 

http://www.itakatraining.org/
https://www.alda-europe.eu/
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αποκεντρωμένης συνεργασίας, εστιάζοντας πάντα σε ισχυρές συνεργασίες μεταξύ τοπικών 

αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Η ALDA είναι ένας οργανισμός βασισμένος στα μέλη που συγκεντρώνει σήμερα 

περισσότερα από 350 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, ενώσεων τοπικών 

αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που προέρχονται από περισσότερες 

από 45 χώρες της διευρυμένης Ευρώπης. Επίσης, συντονίζει και υποστηρίζει ένα δίκτυο 15 

Φορέων Τοπικής Δημοκρατίας και 3 Επιχειρησιακών Εταίρων. 

Innovation Frontiers IKE 

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 

έρευνας, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να αναπτύξει νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

μέσω της στενής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια, σχολεία, 

κέντρα ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΜΚΟ με εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό. Η εταιρεία διερευνά νέους τρόπους χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας και 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για να βελτιώσει το περιβάλλον δια βίου μάθησης και να 

κάνει τη μάθηση πιο προσιτή και πιο διασκεδαστική. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις 

επιπτώσεις της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ώστε να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Επιπλέον, η Innovation Frontiers IKE αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει εκπαιδευτικά έργα 

που σχετίζονται με την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα, τη ρομποτική, τη 

διαδικτυακή διδασκαλία στο σχολείο, την παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλαπλών πλατφορμών, τη διαχείριση και 

βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών πλατφορμών, καθώς και την εκπαίδευση για τα μέσα 

ενημέρωσης και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις τάξεις για την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Το προσωπικό της Innovation Frontiers IKE αποτελείται από έναν συνδυασμό 

εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, νευροεπιστημόνων, γραφιστών, καλλιτεχνών, σχεδιαστών 

παιχνιδιών και προγραμματιστών. Ο συνδυασμός της τεχνικής τεχνογνωσίας με την 

παιδαγωγική εξειδίκευση είναι ένα πλεονέκτημα που ξεχωρίζει την εταιρεία από τις 

περισσότερες άλλες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα. 

Αναπτύσσουμε: 

• πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης 

• Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι 

• Σοβαρά παιχνίδια 

• Βελτιωμένη τεχνολογία διδασκαλίας 

• Εφαρμογές για κινητά 

• Εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια. 

https://innovationfrontiers.gr/
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Federación Andalucía Acoge 

Η Federación Andalucía Acoge είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική οντότητα (μη 

θρησκευτική και μη προσκείμενη σε πολιτικό κόμμα οργάνωση) που εδρεύει στη Νότια 

Ισπανία (Περιφέρεια Ανδαλουσίας) και στις πόλεις Θέουτα και Μελίγια (βόρεια του 

Μαρόκου). Η οντότητα αυτή, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ιδρύθηκε πριν από είκοσι επτά 

χρόνια με σκοπό να εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια των μεταναστών 

στην Ισπανία. 

Η τοποθεσία της Federación Andalucía Acoge προσφέρει στην κοινωνία μια βασική άποψη 

σχετικά με τα νότια σύνορα, καθώς είναι η οντότητα κύριος ενδιαφερόμενος σχετικά με την 

πραγματικότητα της μετανάστευσης, τα σύνορα και τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Η Ομοσπονδία έχει στοιχηματίσει στη διαφορετικότητα και την ιθαγένεια που εμπλουτίζει 

ολόκληρη την κοινωνία και για τις μειονότητες, που αποτελούν σημείο συνάντησης για τον 

σεβασμό των διαφορών όλων των ανθρώπων στην Ισπανία και ολόκληρης της κοινωνίας. 

Η Andalucía Acoge προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και επαγγελματικές συμβουλές για 

μετανάστες και πρόσφυγες, διαφορετικές οικογένειες και άτομα που συνδέονται με τις 

μεταναστευτικές διαδικασίες μέσω στέγασης, απασχόλησης, διαπολιτισμικών και συνεκτικών 

δράσεων και επίσης προγραμμάτων νομικής άμυνας, καθώς και για όλη την κοινωνία μέσα 

από τις δράσεις λόμπι, Κοινωνικών Επιπτώσεων, Εκπαιδευτικών και Κοινοτικών. Με 

πολυάριθμες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δράσεις κοινωνικής επίπτωσης έχουμε 

βελτιώσεις στην εργασία, νομοθετικές αλλαγές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 

όλες τις καταστάσεις και ειδικά για τους μετανάστες και μια σημαντική γνώση σχετικά με τη 

διαπολιτισμικότητα και τη συνεκτική ιδιότητα του πολίτη, συνεργαζόμενοι με διαφορετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς ως εκπαιδευτικά κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς , 

κοινωνικές οντότητες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινοτικές περιοχές.  

https://acoge.org/
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Εισαγωγή 

Οι κοινότητες ορίζονται συνήθως ως ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά 

χαρακτηριστικά. Αυτά μπορεί να είναι καταγωγή, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός, 

σύστημα πεποιθήσεων, γεωγραφική θέση, κοινά συμφέροντα, τομέας εργασίας κ.λπ. 

Ανεξάρτητα από τον λόγο της συγκέντρωσης των ανθρώπων αυτών, γνωρίζουμε ότι οι 

κοινότητες είναι σημαντικές για τους ανθρώπους, στην πραγματικότητα παίζουν ζωτικό ρόλο 

στην ευημερία του. Όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, κανένας άνθρωπος μόνος του δεν είναι 

ένα νησί, στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι 

σπίτι χωρίς πόρτες ή παράθυρα, που σημαίνει ότι συνήθως υπάρχει τρόπος να συνδεθούμε 

με κάποιον σε κάποιο επίπεδο. Δεδομένης της σημασίας τους, οι κοινότητες έχουν τη 

δύναμη και τη δυνατότητα να φέρουν κοντά τους ανθρώπους και να λειτουργήσουν ως 

εργαλεία κοινωνικής ένταξης για άτομα που συνήθως περιθωριοποιούνται. 

Στον σημερινό κόσμο, οι ψηφιακές καινοτομίες και οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης 

έχουν αλλάξει τον ιστό της κοινωνίας για πάντα. Γίνεται όλο και πιο σπάνιο για τους 

ανθρώπους να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινότητες και να δημιουργούνται δίκτυα 

που είναι τόσο τοπικά όσο και εκτός σύνδεσης. Συχνά υπάρχει ένα κενό, κάτι που λείπει. 

Είναι σύνηθες να ακούμε ανθρώπους να λένε πράγματα όπως «δεν μιλάμε με τους γείτονές 

μας πια» και να θρηνούμε την απομόνωση και τη μοναξιά ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά στη 

σημερινή παγκόσμια κοινωνία. Υπάρχει ανάγκη για κοινοτικούς χώρους και δραστηριότητες 

που μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι άνθρωποι συνδέονται και δημιουργούν δίκτυα στις 

τοπικές τους κοινότητες. Αυτή η ανάγκη είναι πολύ παρούσα τόσο σε μια μεγάλη 

μητρόπολη, όσο και στις αγροτικές περιοχές. 

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων μπορούν να βοηθήσουν στην 

καταπολέμηση αυτών των τάσεων και γι' αυτό το έργο PIECE στοχεύει στο να αντιμετωπίσει 

τις ανάγκες των κοινοτήτων στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων στις κοινότητες. 

Αυτή η έκθεση είναι το πρώτο πνευματικό προϊόν του έργου PIECE και είναι μια ανάλυση 

των αναγκών της ομάδας-στόχου μας. Κάθε εταίρος εντόπισε οργανισμούς και άτομα στα 

δίκτυά του και τις περιοχές που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα. 

Ερευνήσαμε τις ανάγκες της ομάδας-στόχου μας. Αυτό ήταν ένα βασικό στάδιο σε αυτό το 

έργο γιατί η έρευνα θα οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες 

αναφορές για το θέμα των κοινοτήτων και της δέσμευσης της κοινότητας, αλλά το στοιχείο 

της καινοτομίας που εμφανίστηκε μέσα από την έρευνα και το έργο μας, είναι το διεθνές 

στοιχείο και το δια-τομεακό στοιχείο. 

Η διεθνής πτυχή του έργου μας επέτρεψε να δούμε παρόμοιες τάσεις σε διαφορετικές χώρες 

και περιφέρειες της Ευρώπης, επισημαίνοντας παράλληλα διαφορές που μπορεί να 

υπάρχουν και τον λόγο ύπαρξής τους. Αυτή η πνευματική παραγωγή είναι το βασικό στάδιο 

και το θεμέλιο όλης της δουλειάς που θα γίνει σε αυτή τη συνεργασία, αλλά έχει επίσης τη 

δυνατότητα να βοηθήσει και να ενημερώσει πολλούς οργανισμούς και ερευνητές εκτός της 

εταιρικής σχέσης. Τα αποτελέσματα είναι δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο, διαθέσιμα για 

χρήση από όλους. 
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα ήταν ένας συνδυασμός ποιοτικής 

και ποσοτικής μεθόδου, που περιελάβανε έρευνες και εις βάθος συνεντεύξεις με βασικούς 

παράγοντες στον τομέα. Είχαμε 274 ερωτηθέντες για την έρευνά μας και κάθε οργανισμός 

πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 5 συνεντεύξεις (συνολικά 25). Τα άτομα που συμμετείχαν 

στην ερευνητική διαδικασία ενημερώθηκαν για το πλαίσιο της έρευνας, τους στόχους και τη 

μεθοδολογία, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.  
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Federación Andalucía Acoge 

 

- Τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται: 

- - Ερωτηματολόγια: 53. Ευχαριστούμε θερμά τα 53 άτομα που μας πρόσφεραν τις 

συνεισφορές, τις προτάσεις, τις ιδέες και την πολύτιμη εμπειρία τους 

- - Συνεντεύξεις ειδικών: 4. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ειδικούς που συμμετείχαν: 

Azahara Leal del Pozo (Int_1.ES.S), Jose Miguel Morales Garcia (Int_2.ES.S), 

Youssef Siraj (Int_3.ES.S); Francisco Morales Moreno (Int_4.ES.C) 

Γενικά δεδομένα – Αναγνώριση προφίλ συμμετεχόντων 

(ερ. 1-12) 

53 άτομα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. (Το αρχικό ερωτηματολόγιο στα Αγγλικά 

μεταφράστηκε στα Ισπανικά για να διευκολυνθεί η συμμετοχή της ομάδας στόχου. Τα 

αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την έκθεση έχουν μεταφραστεί από τα 

Ισπανικά στα Αγγλικά). 

Από τους 53 ερωτηθέντες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο: 67,9% 

αυτοπροσδιορίστηκαν ως γυναίκες (36 άτομα). 26,4% ως άνδρες (14 άτομα). 1,9% ως τρανς 

(1 άτομο). 1,9% ως μη δυαδικό φύλο (1 άτομο). Το 1,9% προτίμησε να μην υποδείξει πώς 

αναγνώρισε τον εαυτό του ανάμεσα στις επιλογές που παρέχονται (1 άτομο). 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων με 73,58% βρίσκεται γεωγραφικά στην ισπανική περιοχή 

της Ανδαλουσίας, αν και οι απαντήσεις συλλέγονται επίσης από ερωτηθέντες από άλλες 

κοινότητες όπως η Μαδρίτη ή η Αστούριας. Όσον αφορά το ηλικιακό εύρος των 

ερωτηθέντων, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι 35-44 ετών (34%), 

ακολουθούμενοι από το ηλικιακό εύρος 45-54 ετών (32,1%). Αν και σε μια μειοψηφία, 

υπάρχουν και μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, όπως το 24,5% που εντοπίζεται στην 

ηλικιακή ομάδα 25-34 και τέλος το 9,4% αντιπροσωπεύεται από νέους ηλικίας 18-24 ετών. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εργάζεται σε ΜΚΟ (64,20%), ακολουθούμενη από ισότιμη 

εκπροσώπηση του 11,3% των συμμετεχόντων που εργάζονται σε θρησκευτικές ή τοπικές 

κοινωνικές οντότητες. Σε μικρότερο ποσοστό (2% ή λιγότερο), υπάρχουν συμμετέχοντες που 

εργάζονται σε πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς, κοινοτικά κέντρα ή ιδιωτικούς 

κερδοσκοπικούς κοινωνικούς φορείς. 

Όσον αφορά τη θέση ή το είδος της επαγγελματικής σχέσης με τον χώρο εργασίας στον 

οποίο βρίσκονται, το 84,9% αυτοπροσδιορίστηκαν ως εργαζόμενος και ένα μειοψηφικό 

ποσοστό (2,65% των συμμετεχόντων) αυτοπροσδιορίστηκαν ως διευθυντές. Άλλα άτομα 

αυτοπροσδιορίστηκαν σε διαφορετικές θέσεις ως εκπαιδευτές ή μέντορες. Μόνο ένας 

ερωτώμενος (1,9%) αναγνώρισε τον εαυτό του ως εθελοντή. 
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Το κύριο κοινό-στόχος των ερωτηθέντων είναι κυρίως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι 

αιτούντες άσυλο (69,8%). Ταυτόχρονα, όταν συμπεριλήφθηκαν πολλαπλές απαντήσεις, το 

35,8% των ερωτηθέντων απάντησε πως εργαζόταν κυρίως ή ταυτόχρονα με μειονεκτούσες 

οικογένειες, το 17% με άστεγους και το 9,4% με ηλικιωμένους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποδείξουν ως πολλαπλές 

απαντήσεις την ίδια κατηγορία σε διαφορετικά πλαίσια ή περιστάσεις, όπως θα μπορούσε να 

είναι η περίπτωση των αστέγων ηλικιωμένων μεταναστών. 

Από την άλλη πλευρά, ως απαντήσεις ανοιχτής επιλογής έχουν συλλεχθεί τα ακόλουθα 

κύρια κοινά-στόχοι: παιδιά, γυναίκες σε περιβάλλοντα κοινωνικού αποκλεισμού. Άτομα 

στερημένα της ελευθερίας, ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες, νέοι μετανάστες, ανήλικοι σε 

κέντρα προστασίας ανηλίκων ή ανέργων. 

Με το προηγούμενο κοινό-στόχο, οι ερωτηθέντες αναπτύσσουν τις ακόλουθες κύριες 

δράσεις: ανάπτυξη κοινωνικο-κοινοτικών και κοινωνικο-εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

διαπολιτισμική κοινωνική διαμεσολάβηση· διαχείριση κοινωνικών έργων· διεργασίες 

ψυχολογικής φροντίδας· ανάπτυξη διαδικασιών επαγγελματικής και εργατικής καθοδήγησης· 

νομικές συμβουλές; διδασκαλία και κατάρτιση· κοινωνική επικοινωνία και διαχείριση των 

κοινωνικών δικτύων στην οντότητα. 

Η ανάπτυξη κοινωνικών ή κοινωνικοκοινοτικών διαδικασιών υπερβαίνει την υλοποίηση 

κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών, κοινοτικών ή ενεργειών απασχόλησης. Η κοινοτική 

ανάπτυξη περιλαμβάνει την πραγματική διαχείριση της ολοκληρωμένης ευημερίας της 

κοινότητας με βιώσιμο και διαρκή τρόπο, αλλά δεν αρκεί απλώς να συμπεριληφθεί αυτή η 

προοπτική σε «επίσημα έγγραφα», σε μια πρόθεση ή ακόμη και στο σχεδιασμό των 

δράσεων. Η ίδια η αντίληψη των ανθρώπων που εργάζονται στον κοινωνικο-κοινοτικό χώρο 

είναι πάντα απόλυτης σημασίας. 

Από αυτή την άποψη, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου το 1 αντικατοπτρίζει την 

πλήρη διαφωνία και το 5 τη συνολική συμφωνία), οι ερωτηθέντες σκέφτηκαν ότι συμβάλλουν 

θετικά στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της εργασίας τους σε ποσοστό 

20,8% με συνολικό συμφωνία; στο προηγούμενο εύρος, το 39,6% εξ αυτών εξέφρασε υψηλό 

επίπεδο συμφωνίας. Επίσης, το 39,7% μπορεί να βρεθεί σε μερική συμφωνία ή διαφωνία με 

αυτή την αντίληψη, κάτι που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ομαδοποιημένο ποσοστό. 

Γράφημα 1  

Ερώτηση 8: «Συμβάλλω θετικά στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της 

δουλειάς μου». Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση; 

Κατηγορία απαντήσεων: γραμμική κλίμακα από το 1 (διαφωνώ πλήρως) έως το 5 

(συμφωνώ απόλυτα) 
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Ούτε αυτή η ευημερία μπορεί να συλληφθεί ή να δημιουργηθεί με συγκεκριμένες ενέργειες ή 

δράσεις που στοχεύουν μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων προσχεδιασμένων 

αποτελεσμάτων. Από τη συνέντευξη στον συμμετέχοντα int_1.ES.S. προκύπτει πως οι 

μακροπρόθεσμες διαδικασίες αποτελούν επίσης εγγύηση ευημερίας, τονίζοντας ότι «οι 

δράσεις της κοινότητας λειτουργούν όταν εστιάζουμε στη διαδικασία και όχι στα 

αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προτείνουμε εκπληκτικές ενέργειες που 

λειτουργούν σε ορισμένα πλαίσια αλλά όχι σε άλλα. Το πιο σημαντικό είναι η διαδικασία και η 

εγγύηση ενός ενεργού πληθυσμού, ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία, που συνεπάγεται 

μακροπρόθεσμες διαδικασίες. Κάνουμε λάθος αν σκεφτόμαστε βραχυπρόθεσμα». Σχετικά με 

την ανάπτυξη διαδικασιών από και μέσα στο κοινοτικό περιβάλλον, ο συμμετέχων 

int_3.ES.S υπογραμμίζει επιπρόσθετα μια πολύ σημαντική απόχρωση της ανταπόκρισης με 

τις ενέργειες και τις διαδικασίες που αναλαμβάνονται σε πραγματικές ανάγκες και όχι σε 

επικρατούσες μόδες, περιττές τάσεις ή γραμμές χρηματοδότησης που δεν ανταποκρίνονται 

όντως σε πραγματικές ανάγκες, εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται, ή δεν 

καλύπτουν βιώσιμα καμία λύση, ή δεν είναι βιώσιμες επειδή έχουν στόχο τη δική τους 

ανάπτυξη και καθόλου μακροπρόθεσμα. Ή με άλλα λόγια «κάνουμε πραγματικά μια συνεχή, 

συνειδητή διαδικασία, σκεφτόμαστε την πραγματική συμμετοχή που μπορεί να προκύψει στη 

γειτονιά ή απλώς εκτελούμε προγράμματα;» 

Ο βιώσιμος και διαρκής τρόπος που αναφέρθηκαν οι κοινοτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν 

από όλους τους επαγγελματίες ερωτηθέντες ήταν επίσης στενά συνδεδεμένος με τη δράση 

της αναγνώρισης της δύναμης των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται, του κοινού-

στόχου τους. Με άλλα λόγια, ενίσχυση, «ανοικοδόμηση» και μετάδοση απόλυτης αξίας στην 

ενδυνάμωση των ανθρώπων. Από αυτή την άποψη, το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 

ενισχύουν πολύ αποτελεσματικά την ενδυνάμωση του κοινού-στόχου τους. Το ίδιο ποσοστό 

αντικατοπτρίζεται και στην αντίθετη περίπτωση, με το 17% να δηλώνει ότι δεν ενισχύουν 

αποτελεσματικά την ενδυνάμωση. Και πάνω από το 30% και στις δύο περιπτώσεις είναι η 

αντίληψη όσων πιστεύουν ότι η ενδυνάμωση ενθαρρύνεται αρκετά αποτελεσματικά, και ένα 

ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό (34%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο για 

αυτό. 

Όσον αφορά το επίπεδο συνοχής και συμμετοχής των κοινών-στόχων και των περιοχών της 

κοινότητας στις οποίες οι ερωτηθέντες αναπτύσσουν τις δράσεις τους, το 49,1% θεωρεί αυτό 

που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «επαρκώς συνεκτικό», ωστόσο το 34% των 

συμμετεχόντων τοποθετείται στην επόμενη κατηγορία στο «Καθόλου συνεκτικό». 
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Γράφημα 2  

Ερώτηση ν. 10 της έρευνας: "Πόσο συνεκτική βρίσκετε την κοινότητα στην οποία ζείτε;" 

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα για να απαντήσετε. 

Κατηγορία απαντήσεων: γραμμική κλίμακα από 1 (καθόλου συνεκτική) έως 5 (πολύ 

συνεκτική) 

 

Παρόμοια δεδομένα αντικατοπτρίζονται σε σχέση με την προσδιορισμένη συμμετοχή του 

κοινού-στόχου, σε αυτήν την περίπτωση υπερβαίνοντας το ποσοστό που αντικατοπτρίζεται 

σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά υψηλό. 

Διάγραμμα 3  

Ερώτηση ν. 11 της έρευνας: «Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα για να 

βαθμολογήσετε το επίπεδο συμμετοχής της τοπικής σας κοινότητας στον δημόσιο χώρο». 

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα για να απαντήσετε. 

Κατηγορία απαντήσεων: γραμμική κλίμακα από 1 (Πολύ χαμηλό) έως 5 (Πολύ υψηλό) 

 

Είναι επίσης απαραίτητο να αναλυθούν, εκτός από την έννοια της συμμετοχής και την έννοια 

των κοινωνικο-κοινοτικών σχέσεων, οι πραγματικές στιγμές και οι φυσικοί χώροι 

αλληλεπίδρασης και κοινοτικής συνύπαρξης ή όπως υποδεικνύει ο συμμετέχων 3.ES.S 
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«πώς αντιλαμβανόμαστε το είναι μας στους δημόσιους χώρους μιας γειτονιάς». Αυτό 

συνεπάγεται, όπως συνεχίζει να εξηγεί ο συνεντευξιαζόμενος, την πραγματική ικανότητα να 

βρίσκεσαι σε κοινό δημόσιο χώρο επειδή αυτοί υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό ή 

χρησιμοποιούνται ελεύθερα, για να μπορούν οι πολίτες να υπάρχουν και να ανήκουν 

επίσης στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους. 

Αξίζει να προσθέσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό πώς οι πόλεις είναι δομημένες 

αστικοποιημένα και πώς αυτοί οι δημόσιοι χώροι συνεδριάσεων (ή απλώς δημόσιοι χώροι 

στους οποίους πρέπει να βρίσκονται οι πολίτες) έχουν αποδυναμωθεί ή ακυρωθεί - καθώς 

οι ηλικιωμένοι τους νοσταλγούν ή οι νεότεροι, που χρησιμοποιούσαν τον κοινόχρηστο 

δημόσιο χώρο ως κοινό χώρο παιχνιδιού — όχι σαν οριοθετημένο χώρο όπως παιδική 

χαρά, αλλά τον ίδιο το δημόσιο χώρο— όπως ο συμμετέχων int_3.ES.S. επισημαίνει. 

Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητος ο προβληματισμός σχετικά με το πώς η χρήση των 

δημόσιων χώρων έχει απονομιμοποιηθεί, καταλήγωντας να χρησιμοποιούνται για απλή 

διέλευση ή περισυλλογή, ή έχουν τόσο απαξιωθεί ώστε να μην ευνοείται η χρήση τους, ώστε 

σε πολλές περιπτώσεις η μετάβαση σε εμπορικό κέντρο είναι η πιο νομιμοποιημένη εκδοχή 

διασκέδασης, αναψυχής ακόμα και συνάντησης. 

Αλλά αυτή η αστική διαμόρφωση των πόλεων ή ακόμα και πόλεων σήμερα αποδυναμώνει 

τη συνάντηση στο δημόσιο χώρο και επίσης την έννοια του πώς βιώνονται οι δημόσιοι χώροι 

σε μια γειτονιά και επομένως η αξία και ο συμβολισμός που έχουν και μπορεί να έχουν 

περάσει από χώρους ύπαρξης, ύπαρξης ή συνύπαρξης σε χώροι μόνο για διαμονή. 

Από την άλλη πλευρά, εκτός από την αντίληψη της σημαντικής διαχείρισης της 

ολοκληρωμένης ευημερίας της τοπικής κοινότητας, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η ιδέα 

και ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες αναπτύσσουν τις ενέργειές 

τους με στόχο να επηρεάσουν θετικά την κοινοτική περιοχή και το κοινό-στόχο. . 

Από αυτή την άποψη, το 58,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι συμφωνεί με τη βασική 

προϋπόθεση της θετικής επιρροής στη συμπεριφορά και το μυαλό της τοπικής κοινωνίας, το 

13,2% διαφωνεί με αυτήν την υπόθεση και το 22,6% είναι ουδέτερο. 

Συγκεκριμένα δεδομένα (ερ. 13-22) 

Κύρια σημεία ενδιαφέροντος 

Η ίδια η ικανότητα των ανθρώπων και των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στις ζωές τους 

και στα πλαίσια και τις κοινότητες, από τις οποίες δημιουργούν σχέσεις και πραγματικότητες 

(και τις ιδιαίτερες πραγματικότητές τους) έχει αυξηθεί σε όλη την ιστορία. Η ικανότητα νοείται 

ως δεξιότητες, εκπαίδευση και προσωπικά εργαλεία, αλλά συνδέεται επίσης με ένα πλαίσιο 

(εθνικό και διεθνές) που, αν και μπορεί να μην διευκολύνει τη συμμετοχή και την 

ενδυνάμωση των ανθρώπων, δεν είναι τόσο καταναγκαστικό ή παρεμποδιστικό όσο σε 

άλλους ιστορικούς χρόνους. 

Ο συμμετέχων Int_2.ES.S. στην ίδια γραμμή τονίζει πως «σήμερα οι πολίτες είναι 

μορφωμένοι και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προτείνουν λύσεις και εμπειρίες. 

Αυτό συνεπάγεται συνειδητοποίηση της ιθαγένειας για να ηγηθεί και να συμμετέχει κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών». 
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Αλλά με τον ίδιο τρόπο, χρειάζονται διαδικασίες και δίαυλοι για να διευκολυνθεί αυτή η 

ενεργός συμμετοχή, αυτή η συμμετοχή με πραγματική ικανότητα δημιουργίας, στην οποία, 

εκτός από την ενίσχυση της δύναμης των ανθρώπων και της κριτικής τους ικανότητας για 

ανάλυση και προσωπικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, οι τρόποι της συμμετοχής και όλοι 

οι άνθρωποι νομιμοποιούνται πραγματικά. 

Η σημασία της ενδυνάμωσης και της ενίσχυσης της δύναμης κάθε ατόμου και της 

διαδικασίας δημιουργίας και κριτικής αναγνώρισης της πραγματικότητας (ή της 

πραγματικότητας) έχει επίσης αντικατοπτριστεί στις απόψεις των ερωτηθέντων: 

«Πώς να ενδυναμώσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων 

τους» ήταν το θέμα που τονίστηκε περισσότερο από τους ερωτηθέντες με ποσοστό 50,9%, 

ακολουθούμενο από το «Πώς να προωθήσουμε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως 

εργαλείο κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην κοινωνία» με 45,3% και στην τρίτη θέση 

«Πώς να χρηματοδοτήσετε μια κοινότητα και τις δραστηριότητές της με βιώσιμο τρόπο» με 

41,5% των ατόμων που ενδιαφέρονται. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα «Πώς να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή σε 

κοινοτικό επίπεδο και πώς να κάνουμε μια κοινότητα οικολογική και βιώσιμη» έλαβε 

σημαντικό ποσοστό 35,8% των συμμετεχόντων. 

Διάγραμμα 4 

Ερώτηση ν. 13 της έρευνας: "Ποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει 

περισσότερο;" 

Κατηγορία απαντήσεων: πολλαπλές επιλογές 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για την προώθηση της 

δέσμευσης και της ανάπτυξης της κοινότητας και το διαδίκτυο ως 

ασφαλής χώρος για την κοινότητα 

Το 56,6% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως 

εργαλείο για τη συμμετοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας, αν και ένα σημαντικό 30,12% 

δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί μερικές φορές και το 13,2% δεν χρησιμοποιεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Όσον αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου για την παροχή ενός ασφαλούς χώρου για 

συμμετοχή και κοινοτική εργασία, το 54,7% επιβεβαιώνει ότι είναι ένας ασφαλής χώρος, σε 

σύγκριση με το 35,8% που με πιο συγκρατημένο τρόπο είναι ουδέτερος ή μόνο με κάποιο 

βαθμό συμμόρφωσης. 

Εκτός από τα αναφερόμενα ποσοστά απόκρισης, ο συμμετέχων int_3.ES.S. κάνει έναν 

σημαντικό προβληματισμό σχετικά με τη συνοχή στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «είναι απαραίτητη μια κριτική άποψη και εργαλεία για να 

επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των ψηφιακών δράσεων και της δράσης πρόσωπο με 

πρόσωπο αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συμμετοχή μέσω αυτών - 

χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία της φυσικής παρουσίας και της πρόσωπο με πρόσωπο 

ομαδικής αλληλεπίδρασης». 

Εκτός όμως από το να γνωρίζει κανείς πώς να επιτυγχάνει μια ισορροπία, η ψηφιακή 

έκδοση είναι επίσης μια πρόκληση για πολλούς οργανισμούς. Οι οντότητες εντοπίζουν όχι 

μόνο την κοινωνική απαίτηση για την απαραίτητη ψηφιακή ενημέρωση ανθρώπων και 

πολιτών ή για την προώθηση της δέσμευσης της κοινότητας και επίσης τη μείωση του 

ψηφιακού χάσματος όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά επίσης εντοπίζουν μια πρόσθετη 

ζήτηση από τους ίδιους τους ανθρώπους προς τις οντότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

συμμετέχων int_4.ES.C υπογραμμίζει «την πρόοδο και την ψηφιακή ανάπτυξη καθώς 

υπάρχει ζήτηση και για τα δύο μέρη, είναι αναμφίβολα μια αλλαγή για όλους τους 

ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πλέον ότι οι υπηρεσίες ή οι οργανισμοί 

δεν έχουν χώρο διαδραστικό ψηφιακό». 

Ασφαλής διαδικτυακός χώρος για κοινότητες και αφήγηση 

ιστοριών της κοινότητας (προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

της ευημερίας των ανθρώπων) 

Ο διαδικτυακός χώρος ως ασφαλής ή βιώσιμος, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μπορεί ακόμα να θεωρείται αμφίβολος για τους 

συμμετέχοντες. 

Το 43,4% εκφράζει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του σε μεγάλο βαθμό για την 

ικανότητα των διαδικτυακών χώρων έκφρασης, ομαδικής αφήγησης και δημιουργίας 

περιεχομένου, θεωρώντας το διαδίκτυο έναν ασφαλή χώρο για να ευνοήσει τη συμμετοχή 

και την ένταξη των ανθρώπων καθώς και την ίδια την ευημερία. Ωστόσο, από την άλλη, το 

50,9% δείχνει ελάχιστη συμφωνία ή διατηρεί επιφυλάξεις. 

Χρηματοδότηση της κοινότητας και των δραστηριοτήτων της με 

βιώσιμο τρόπο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

Η βιώσιμη χρηματοδότηση της κοινοτικής σφαίρας και οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται σε αυτές με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συμμετοχής και της 

κοινωνικής ένταξης όλων των ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι της δίνουν επαρκή σημασία, 

δεν φαίνεται να είναι με απόλυτη συμφωνία με το κεντρικό αίτημα των ερωτηθέντων ούτε με 

την κύρια ανησυχία τους, αντανακλώντας έτσι τη συνολική συμφωνία στο 22,6% των 

περιπτώσεων και μέτρια συμφωνία στο 58,5%, με το 22,6% να αντικατοπτρίζει τη συνολική 

διαφωνία τους με τη δήλωση. 
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Αποτελεσματικοί τρόποι ενδυνάμωσης των πολιτών για τη 

συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους 

Η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης της κοινότητας, σύμφωνα με τη γνώμη των 

ερωτηθέντων, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενδυναμωθούν οι πολίτες ώστε να 

συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους με το 73,6% των απαντήσεων που 

λαμβάνονται. 

Ομοίως με το υψηλό ποσοστό του 67,9%, η δημιουργία περισσότερου χώρου για κοινοτικές 

αλληλεπιδράσεις (η δεύτερη πιο αποτελεσματική επιλογή που επισημάνθηκε από τους 

συμμετέχοντες), ποσοστό που σχετίζεται σαφώς με το 52,8% των απαντήσεων που 

ανέφεραν την σημασία της ανύψωσης του επιπέδου εκπαίδευσης της κοινότητας. Και σε 

σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε γνώσεις και εργαλεία που επιτρέπουν και 

διευρύνουν την αλληλεπίδραση και συνεπώς τη συνεργασία των ανθρώπων, ένα σημαντικό 

ποσοστό 45,3% υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της ψηφιακής ολοκλήρωσης της 

κοινότητας. 

Η εστίαση στην ανάπτυξη μέσα και από την ίδια την κοινότητα (με τον πιο βιώσιμο και 

αυτοδιαχειριζόμενο τρόπο) αντικατοπτρίζεται στη σημασία που δίνεται στη χρηματοδότηση 

τοπικών οργανώσεων και στην υποστήριξη κοινοτικών εργαζομένων που υποστηρίζονται 

από το 56,6% των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, άλλοι ενδιαφέροντες και απαραίτητοι τρόποι για τη συμμετοχή της κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται με τρόπο συμπληρωματικό προς τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται 

στην ερώτηση. Αυτοί είναι: 

● Δημιουργία νέων τρόπων κοινωνικής και ομαδικής σχέσης. 

● Συμμετοχή σε θεσμικούς χώρους εξουσία. 

● Ομαδική αίσθηση του ανήκειν και της κοινής ευημερίας. 

● Η αύξηση της γνώσης για συγκεκριμένα θέματα, δεν είναι μόνο εκπαίδευση, αλλά και 

ενημέρωση, πρόσβαση σε πληροφορίες, κριτική σκέψη και δημιουργία κοινής και ομαδικής 

σκέψης για ένα κοινό καλό. 

● Να επιτρέπεται στην κοινότητα να αποφασίζει. 

Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί μια σειρά από δυσκολίες που, μειώνουν, καθιστούν αδύνατη, ή 

εμποδίζουν την κοινοτική συμμετοχή ή τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων: 

Το 64,2% αυτών των ερωτηθέντων αναγνώρισε αυτές τις δυσκολίες ως σχετιζόμενες κυρίως 

με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην κοινότητα. Στη δεύτερη θέση με 54,7% σημειώνεται 

η έλλειψη υποστήριξης από τις τοπικές αρχές και τους ντόπιους και στην τρίτη θέση με 

50,9% η γενικότερη στάση των πολιτών. 

Σε μικρότερο βαθμό, αλλά με μέσο ποσοστό 37,1% (σε πολλαπλές επιλογές απόκρισης), 

επισημαίνεται η έλλειψη ειδικευμένων κοινοτικών εργαζομένων, Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ως εμπόδια ή ψηφιακά κενά) και η έλλειψη δεξιοτήτων των κοινοτικών 

εργαζομένων αντίστοιχα . 
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Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν προσθέσει στην επιλογή ανοιχτής απάντησης άλλες 

σημαντικές δυσκολίες ή εμπόδια που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

● Έλλειψη ενημέρωσης για τις διαδικασίες συμμετοχής και τους τρόπους και το κανάλι 

συμμετοχής (επίσημα ή άτυπα) 

● Έλλειψη πολιτικών συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς 

● Έλλειψη αναγνώρισης δικαιωμάτων 

● Έλλειψη κοινών στόχων 

● Προτεραιότητα άλλων κοινωνικοοικονομικών αναγκών έναντι της συμμετοχής 

● Έλλειψη χρόνου για συμφιλίωση και εκπλήρωση όλων των λειτουργιών και ρόλων 

● Έλλειψη κινήτρων και έλλειψη αξιοπιστίας των δράσεων που αναπτύσσονται 

● Δράσεις σχεδιασμένες «για το λαό χωρίς τον λαό» χωρίς να επιτευχθεί πραγματική 

αλλαγή. 

Από μια άλλη οπτική γωνία, ο συμμετέχων int_4.ES.C. από την αντίθετη εμπειρία της 

κοινοτικής ανάπτυξης σε έναν συγκεκριμένο κοινοτικό χώρο, αναδεικνύει ή συνδέει την 

ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας χώρων πραγματικής συμμετοχής, όπου 

εκπροσωπούνται όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι πολίτες (ακόμα και όταν 

κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν να μην να συμμετέχουν ενεργά αλλά συνδέονται και μέσω 

ενημέρωσης - ανάπτυξης κοινοτικού σχεδίου επικοινωνίας και συνεχούς ενημέρωσης, 

διευκόλυνσης της συμμετοχής τους ανά πάσα στιγμή), δημιουργούν και μοιράζονται ένα 

κοινό κοινοτικό σχέδιο, συνδέοντας έτσι την ενδυνάμωση με χώρους όπου είναι δυνατό να 

συνεισφέρει ο καθένας όποτε και όπου θέλει, και να δημιουργούν μαζί, έτσι ώστε κάθε 

επιλογή να μετράει πραγματικά, και όπου η συνδημιουργία είναι ο τρόπος δεσμευμένης 

κοινοτικής συμμετοχής: «κοινοτική ανάπτυξη και κοινοτική παρέμβαση από την 

επαγγελματική ένωση όλων των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, πολιτών και ιδρύματα 

(συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεων κοινωνικής πρόνοιας), κ.λπ 

διακλαδίζοντας διατομεακούς χώρους δημιουργίας και συμμετοχής, δηλαδή φέρνοντας 

αυτούς τους φορείς σε σχέση, δημιουργώντας μια κοινή διάγνωση όλων των 

ενδιαφερομένων και πολιτών και δημιουργώντας ένα κοινό όραμα για την περιοχή και μια 

πρόταση για κοινή δράση: αυτός είναι ο κοινοτικός προγραμματισμός, ο οποίος δεν είναι ο 

ίδιο με το άθροισμα όλων των παρεμβάσεων. Δεν πρόκειται για δικτύωση, πρόκειται για κοινή 

χρήση ενός οράματος που βασίζεται σε μια κοινή διάγνωση, έναν κοινό σχεδιασμό δράσεων 

και ένα κοινό σχέδιο εργασίας, που δημιουργεί πραγματική και δημιουργώντας πραγματική 

και καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή». 

Συμμετοχή της Κοινότητας με βιώσιμο τρόπο και αντιμετώπιση 

ζητημάτων κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό επίπεδο 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που ελήφθησαν, η πρόκληση της ανάπτυξης κοινοτικών 

δράσεων με βιώσιμο ή διαρκή τρόπο (κατανόηση αυτού με ή χωρίς εξωτερική 

επαγγελματική παρέμβαση) θα μπορούσε να γίνει κατανοητό ότι επιτυγχάνεται κατά 50%. Οι 

ερωτηθέντες αναφέρουν κατά 47,2% ότι οι οντότητες στις οποίες εργάζονται επιτυγχάνουν 
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πραγματικά τη δέσμευση της κοινότητας με βιώσιμο τρόπο, το 34% θεωρεί ότι συμβαίνει 

μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και το 18,9% τονίζει ότι αυτή η πρόκληση δεν έχει ακόμη 

επιτευχθεί. 

Μια άλλη σημαντική πρόκληση που φαίνεται, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ότι δεν έχει 

ακόμη αναληφθεί πλήρως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή η φροντίδα του 

πλανήτη. Με το ίδιο ποσοστό 37,7%, οι συμμετέχοντες σημειώνουν πως υποτίθεται πως 

λαμβάνεται υπόψη τόσο στις δράσεις όσο και στις οντότητες, αλλά εν τέλει δεν 

περιλαμβάνεται καθόλου, και τέλος το 24,5% θεωρεί ότι περιλαμβάνεται αλλά μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις ή ενέργειες. 

Σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα, μπορεί το επίπεδο εκπαίδευσης ή η επαρκής 

κατάρτιση τόσο των ανταποκρινόμενων όσο και των ίδιων των χώρων εργασίας να είναι ένα 

από τα κλειδιά για την αποτυχία σωστής ενσωμάτωσης της πλανητικής φροντίδας και της 

περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες τις ενέργειες. Υπό αυτή την έννοια, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν, μόνο το 30,2% θεωρεί ότι έχει επαρκή τεχνογνωσία επί του 

θέματος, έναντι 39,6% που έχει μέσο επίπεδο γνώσεων ή 30,2% που δηλώνει ότι έχει 

ανεπαρκή γνώση για τα θέματα αυτά. 

Διάγραμμα 5 

Ερώτηση ν. 21 της έρευνας: «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη δήλωση: 

«Έχω γνώση του πώς να συνεισφέρω στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και οικολογικής 

κοινότητας»» 

Κατηγορία απαντήσεων: γραμμική κλίμακα από το 1 (Συμφωνώ απόλυτα) έως το 5 

(Διαφωνώ απόλυτα) 

 

Covid-19 και άλλες προκλήσεις (ερ. 23-29) 

Οι κοινωνικο-υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που προκύπτουν από την 

κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία έχουν προκαλέσει πολυάριθμες αλλαγές 

(προσωρινές, ακόμη και διαρθρωτικές) και σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές ζημιές 

(επίσης προκλήσεις και δυνατότητες πραγματικού κοινωνικού μετασχηματισμού, 

ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής). Σχετικά με τη συμμετοχή της κοινότητας, 

σημειώνεται μια σημαντική αναγνώριση σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει 

προκαλέσει αυτή η κατάσταση. Αν και αυτές οι πληροφορίες απαιτούν περαιτέρω ανάλυση ή 
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μικροδεδομένα, σε γενικές γραμμές, το 75,4% πιστεύει ότι από το 2020 η παγκόσμια 

κατάσταση επηρέασε αρνητικά τη συμμετοχή των ανθρώπων στις κοινότητές τους ή στη 

δημόσια ζωή. 

Ωστόσο, δεν υποδεικνύουν όλες οι απόψεις που συλλέχθηκαν μια ουσιαστική διαφορά, 

τουλάχιστον όχι μια αρνητική αλλαγή που δεν υπήρχε ήδη σε κάποια μορφή. Αυτές είναι οι 

κύριες σημαντικές διευκρινίσεις που συμπεριέλαβαν οι ερωτηθέντες στην απάντησή τους:   

● Η πανδημία έχει δημιουργήσει περισσότερα εμπόδια, τόσο από πλευράς έλλειψης πόρων 

όσο και από πλευράς πρόσβασης σε αυτούς. 

● Ανισότητες σε οικογένειες που δεν είχαν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο ή 

ακόμη και έλλειψη γνώσης ορισμένων στοιχείων ή περιοχών της ψηφιακής εποχής 

(Συνδέσεις στο διαδίκτυο, ύπαρξη λογαριασμού email, διαδικτυακές πλατφόρμες…). 

● Μεγαλύτερη ανεξαρτησία και απομόνωση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

● Το περιβάλλον στη μετάδοση μειώνει τη συμμετοχή σε ενέργειες εκτός σύνδεσης στην 

κοινότητα, την κοινωνική καθοδήγηση εκτός σύνδεσης κ.λπ. Επίσης, των ίδιων των 

επαγγελματιών. Οι συνεχείς αλλαγές στα κοινωνικά και υγειονομικά μέτρα δεν έχουν 

παράσχει ασφάλεια ούτε στο πλαίσιο εργασίας ούτε παρέμβασης. 

● Η πανδημία μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, 

η οποία είναι πλέον πιο απαραίτητη από ποτέ. Έχουν δημιουργηθεί αυτοοργανωμένες 

ομάδες υποστήριξης και συμμετοχής της κοινότητας και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε 

μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή των γειτονιών και των γειτόνων. Η ενίσχυση της 

ικανότητας αυτοδιαχείρισης και η ενίσχυση της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των 

ανθρώπων και μεταξύ των κοινοτήτων θεωρείται θετική και ενισχύθηκε και από τον 

συμμετέχοντα int_1.ES.S.: «Νομίζω ότι έχουν αναδυθεί νέες πρωτοβουλίες, πέρα από τη 

Διοίκηση, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις προτάσεις, 

καθώς έχουν θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, ομάδες αυτοβοήθειας. Και πρέπει 

επίσης να τονίσουμε τη βοήθεια μεταξύ των ανθρώπων ή τις εμπειρίες μεταξύ των γενεών 

που έχουν πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, άτομα σε κατοικίες που υποστηρίζονται από 

νέους». 

Όσον αφορά τις συνεχείς αλλαγές στα κοινωνικά και υγειονομικά μέτρα, έχει επηρεάσει 

ολόκληρο τον πληθυσμό, αυξάνοντας τα αισθήματα αβεβαιότητας και σε πολλές 

περιπτώσεις ανασφάλειας. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, έχει επίσης μειώσει τις 

επιλογές για την ανάπτυξη κάποιων ενεργειών ή αυξάνει την αβεβαιότητα και την 

ανασφάλεια σχετικά με το σχέδιο δράσης τους, με το 37,7% να δείχνει ότι η παγκόσμια 

κατάσταση και το πλαίσιο έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ζωή ή την επαγγελματική τους 

εξέλιξη και το 52,8% να δηλώνει ότι έχει τους επηρέασε σε κάποιο βαθμό. 

Ωστόσο, όπως και στην προηγούμενη ανάλυση της συμμετοχής στην κοινότητα ή τη 

δημόσια ζωή, σε σχέση με τις συνθήκες, τα πλαίσια ή τις κοινωνικοεπαγγελματικές ή 

επαγγελματικές καταστάσεις των ερωτηθέντων, αν και έχουν επηρεαστεί με κάποιο τρόπο, 

σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συναχθεί ότι ορισμένοι από τους αρνητικούς παράγοντες 

ήταν ήδη παρόντες πριν, ή ήταν επίσης προηγουμένως εξασθενημένοι σε πολλές 

περιπτώσεις. 
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Ορισμένες από αυτές τις συνθήκες, τα πλαίσια ή τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν ή 

αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι ερωτηθέντες είναι κυρίως (η πολλαπλή επιλογή σε αυτό 

το στοιχείο ήταν ενεργοποιημένη): 

● 54,7%: έλλειψη δεξιοτήτων και κινήτρων 

● 50,9%: Κακή υποδομή (ή ανεπαρκείς πόροι για την ανάπτυξη της εργασίας τους) 

● 47,2%: Έλλειψη παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών έργων. 

● και τέλος, 41,5%: Χαμηλοί μισθοί (ή κακές συνθήκες εργασίας). 

Δεξιότητες και προσωπικές ιδιότητες ενός κοινοτικού λειτουργού 

Οι συμμετέχοντες, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που εκφράζονται σε σχέση με την 

εξέλιξη της εργασίας τους, εντοπίζουν ισχυρές προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, 

μάθηση και ικανότητες. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ή δεξιότητες που ξεχωρίζουν (πολλαπλές απαντήσεις) 

αντιπροσωπεύουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την 

ικανότητα ακρόασης και αυτοπεποίθησης ομιλίας με τους ανθρώπους τόσο σε ομάδες όσο 

και μεμονωμένα με 79,2% αντίστοιχα, ακολουθούμενη από την ικανότητα εργασίας ατομικά 

και ομαδικά με 64,2% και ηγετικές ικανότητες, κίνητρα και οργανωτικές δεξιότητες με 52,8%. 

Ωστόσο, άλλες δεξιότητες, τομείς γνώσεων και κύριας τεχνογνωσίας αναφέρονται από τους 

συμμετέχοντες ως απαιτούμενες ή ενδιαφέρουσες. 

Αυτές είναι οι κυριότερες - λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη, ότι το 98,1% έχει ήδη 

συμμετάσχει σε διάφορα μαθήματα εξειδίκευσης ή επανεκπαίδευσης στο παρελθόν, καθώς 

και ότι τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες στην απόκτηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι οι οικονομικές δυσκολίες και η έλλειψη κατάρτισης για 

επαγγελματική ανάπτυξη (45,3% και 43,4% αντίστοιχα), και έλλειψη χρόνου (7.5%): 

● Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συντονισμός, συγκέντρωση και λεκτική και 

γραπτή έκφραση. 

● Ικανότητα αυτονομίας. 

● Ικανότητα ανάλυσης. Κριτική σκέψη, δημιουργία νέων κοινωνικών και ομαδικών σχέσεων. 

● Γνώση του περιβάλλοντος και προσαρμογή σε αυτό πριν από την προώθηση της 

αλλαγής. 

● Ικανότητα επίγνωσης που προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ώστε να 

μπορεί να αναλύει και να ενεργεί. 

● Δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία δημιουργίας άτυπων χώρων 

στους οποίους θα μιλήσουμε για ιδέες, όνειρα και έργα (τόσο ατομικά όσο και συλλογικά) για 

την ανταπόκριση σε κοινωνικά αίτια και προβλήματα που βασίζονται στην κοινωνική 

δικαιοσύνη. 
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● Προώθηση της ισότητας των φύλων. 

● Κρίσιμη ικανότητα και δεξιότητες αντιμετώπισης κοινωνικών, αιτιακών και ατομικών 

παραγόντων που επηρεάζουν τη βία με βάση το φύλο. 

● Περιβαλλοντική προοπτική (οικοφεμινισμός) 

● Κοινωνική ανάπτυξη μέσα από τον πληθυσμό, δημιουργία νέων αυτοβιώσιμων δομών, 

βελτιστοποίηση της γνώσης για την ανάπτυξη της ομάδας και της κοινότητας. 

● Διαπολιτισμικότητα και διαμεσολάβηση 

● Γνώση μεθοδολογίας κοινότητας, ικανότητα ενδυνάμωσης ομάδων, οργάνωση κοινοτικών 

δραστηριοτήτων, ικανότητα χρήσης για τη ενδυνάμωση δικτύων και δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ανεκτικότητα, σεβασμό και δεξιότητες 

ενδυνάμωσης, παροχής γνώσης, ευαισθητοποίησης και κριτικής στάση απέναντι στους 

πολίτες των γειτονιών. 

● Τυποποίηση των διαδικασιών για να γίνει η εργασία πιο αποτελεσματική. 

● Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία στην ιεραρχική δομή του οργανισμού. 

Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ταχεία λήψη αποφάσεων. Συνεκτική παρουσία στη 

γειτονιά. 

● Αυτοφροντίδα συναισθηματικής υγείας. 

Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (ερ. 30-32) 

Όσον αφορά τα εργαλεία ή τις τεχνικές κατάρτισης που προτιμούν να συμμετέχουν ή να 

λαμβάνουν οι ερωτηθέντες ως μαθητές (πολλαπλές επιλογές), το 66% των συμμετεχόντων 

προτιμά να εργάζονται σε ομάδα, ακολουθούμενο από συζητήσεις (60,4%) και παρουσιάσεις 

(50,9%). 

Το gamification ως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο, αν και λιγότερο γνωστό ή 

λιγότερο χρησιμοποιημένο μέχρι στιγμής για εκπαίδευση με ενήλικες, συγκέντρωσε το 34% 

στην επιλογή, με τον ίδιο τρόπο, αν και σε χαμηλότερο ποσοστό, τα κουίζ υποδηλώθηκαν 

κατά 18,9%. 

Στην κατηγορία ανοιχτής απόκρισης, υπήρξε σημαντική συμφωνία σχετικά με τη σημασία 

της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού που να είναι καθαρό, συγκεκριμένο, συνθετικό, 

ευέλικτο και εύκολο στη χρήση, απλό στην εφαρμογή και πολύ πρακτικό, και το οποίο είναι 

προσβάσιμο χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις, και οι οποίες δεν παραμένουν 

ξεπερασμένες, και ιδιαίτερα εστιασμένες στον πραγματικό κοινωνικό μετασχηματισμό. 

Πολλά θέματα και εργαλεία έχουν ζητηθεί στο εκπαιδευτικό μάθημα PIECE και 

επισημάνθηκε για τη χρησιμότητά τους για τους ερωτηθέντες, τα πιο ζητούμενα παρατίθενται 

παρακάτω: 

Ισότητα και προοπτική του φύλου: 
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Προσέγγιση φύλου, ευαισθητοποίηση, νέοι ανδρισμοί και κριτικοί προβληματισμοί σχετικά με 

το τρέχον μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης 

Προώθηση της συμμετοχής: 

Πρακτικά εργαλεία συμμετοχικής αξιολόγησης και συγκεκριμένες μεθοδολογικές προτάσεις 

προσαρμοσμένες σε συμμετοχικές διαδικασίες 

Διευκόλυνση χώρων για τη συμμετοχή λιγότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών 

Πώς να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του μεταναστευτικού πληθυσμού 

Σχέσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 

Ανάγκη παροχής εργαλείων σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της Διοίκησης στις 

διαδικασίες της κοινότητας και δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Διοίκησης και της 

πραγματικής κατάστασης των γειτονιών (Από συμμετέχοντα int_2.ES.S) 

Ενημερωμένες πληροφορίες για την κοινότητα και τις απαιτήσεις της και πώς μπορούμε να 

ανταποκριθούμε σε αυτές. 

Ενδυνάμωση και αίσθηση του ανήκειν σε διαδικτυακούς χώρους ή eLearning. 

Ανταλλαγή γνώσεων και μεθοδολογιών 

● Μελέτες περιπτώσεων, καλές πρακτικές, κοινοτικά έργα που έχουν εργαστεί σε άλλες 

τοποθεσίες. 

Καινοτομία: 

● Να γίνουν γνωστοί νέοι πόροι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 

● Καινοτόμο περιεχόμενο 

● Διεύρυνση των εννοιών της ισότητας και της ελευθερίας, που επιτρέπουν πιο 

εποικοδομητικές σχέσεις στην κοινότητα 

● Ανάπτυξη του συναισθήματος και της ασφάλειας στην ελεύθερη έκφραση, έτσι ώστε από 

την ποικιλομορφία των πολιτισμών και των οραμάτων, να δημιουργούνται εμπνευσμένα 

αποτελέσματα από κάθε άτομο 

● Ανάπτυξη νέων μοντέλων, νέων εργαλείων, πρακτικών, πραγματικών και βιώσιμων. 

Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 

● Ψηφιακή κουλτούρα με προσέγγιση εγγυημένης ένταξης. Αυτό σημαίνει γεφύρωση του 

ψηφιακού χάσματος για πολλά άτομα (τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και γνώσης) και 

ολοκλήρωση υπηρεσιών και δράσεων με ψηφιακά αποτελεσματικό, διαδραστικό, υπεύθυνο 

τρόπο που εκτιμά επίσης την ενεργό συμμετοχή ανθρώπων και πολιτών (από τον 

συμμετέχοντα int_4.ES.C) 
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● Πρακτικά εργαλεία για ψηφιακές και νομικές δεξιότητες στον κοινωνικό τομέα. 

Εργαλεία και πόροι: 

● Συμβουλές για να γνωρίζετε τι να αναλύσετε και πώς να το μεταδώσετε, πώς να 

επικοινωνήσετε με και πώς να ευαισθητοποιήσετε το κοινό 

● Πώς να αναπτύξετε μια διασκεδαστική εκπαιδευτική διαδικασία 

● Διαχείριση συγκρούσεων 

● Νέες γραμμές έρευνας και κατάρτισης για επαγγελματίες του κλάδου 

● Κριτική ανάλυση της χρήσης του επικοινωνιακού και πολιτικού λόγου και της τοποθέτησης 

των κοινωνικών οντοτήτων σε σχέση με αυτόν, καθώς και της διαχείρισής του 

● Κριτική σκέψη 

● Αξιοποίηση της διαφορετικότητας, της ταυτότητας ή των πολλαπλών ταυτοτήτων και 

ανάπτυξη της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας. 

Εστίαση στη συναισθηματική φροντίδα και την αμοιβαία υποστήριξη των πολιτών:  

Γνώσεις και εργαλεία για την προώθηση, ενίσχυση και διευκόλυνση δικτύων φροντίδας και 

αμοιβαίας ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης (από συμμετέχοντα int_4.ES.C) 

Εστίαση στις κοινωνικές οντότητες και τη φροντίδα του προσωπικού (και τη συναισθηματική 

αυτοφροντίδα): 

● Μεθοδολογίες, εργαλεία ή μοντέλα για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης που εξαρτάται από 

δημόσιες και ιδιωτικές επιδοτήσεις. 

● Εργαλεία για την αντιμετώπιση της αστάθειας του τρίτου τομέα και η ισχύουσα νομοθεσία 

για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. 

● Διαχείριση ανθρώπινων πόρων που επικεντρώνεται στην προσωπική φροντίδα και 

αυτοφροντίδα των εργαζομένων στον τρίτο τομέα. 

● Γνώση για οριζόντια εσωτερικά πρωτόκολλα σε όλους τους τομείς: συναισθηματική υγεία 

των εργαζομένων, σεβασμός στις ώρες εργασίας, ισορροπία επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής κ.λπ. 
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ALDA 

 

Γενικά δεδομένα (ερ. 1-12) 

Οι περισσότεροι από τους 53 συμμετέχοντες, από τους οποίους το 73,6% ταυτίζονται ως 

γυναίκες και το 26,4% ως άνδρες, ήταν μεταξύ 25 και 34 ετών (54,7%). Κυρίως, οι 

ερωτηθέντες εργάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία (26,4%), η Ιταλία (18,9%) και 

το Βέλγιο (11,3%) και το 60,4% από αυτούς εργάζεται στον τομέα των ΜΚΟ. Αυτά τα 

δεδομένα μπορεί να σχετίζονται με τη φύση του οργανισμού που έχει πραγματοποιήσει 

αυτές τις έρευνες: η ALDA είναι μια ΜΚΟ που έχει γραφεία στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες 

και τη Βιτσέντζα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο που αποτελείται από ΜΚΟ, τοπικούς 

οργανισμούς (13,2% των ερωτηθέντων), και των τοπικών αρχών που επεκτείνεται διεθνώς 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Οι ερωτηθέντες, το 58,5% των οποίων 

εργάζονται είναι μισθωτοί, στην κοινοτική τους εργασία απευθύνονται σε νέους και φοιτητές 

(60,4%), πολίτες ή κατοίκους (45,2%) και μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

(34%). 

Όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα (Εικ. 1, Εικ. 2), οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι μέσω της εργασίας τους επηρεάζουν θετικά την ευημερία της 

τοπικής κοινότητας (81% απάντησε με 4 και 5 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10) και ότι 

ενδυναμώνουν αποτελεσματικά την κοινότητα να συμμετέχει στη δημόσια ζωή (το 79% 

απάντησε με τις δύο διαθέσιμες θετικές απαντήσεις). Αυτά τα αποτελέσματα εξηγήθηκαν 

επίσης περαιτέρω κατά τη διάρκεια μιας από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, στην οποία 

ο συμμετέχων Int_1 εξηγεί ότι ειδικά αυτή την περίοδο, που χαρακτηρίζεται από την 

παγκόσμια πανδημία και τις πολύ περιορισμένες κοινωνικές επαφές, οι οργανώσεις της 

τοπικής κοινότητας βοηθούν εξαιρετικά στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των άτομα, 

ακόμη περισσότερο επειδή συχνά εφαρμόζουν δραστηριότητες που αφορούν άμεσα την 

ψυχική ευημερία των μελών. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν για την αίσθηση ότι 

επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά και το μυαλό της τοπικής τους κοινότητας (62,2% 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), παρά το γεγονός ότι μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 

παραμένει ουδέτερος σχετικά με αυτό το θέμα (32,1%). 

Παρά τη γενική αίσθηση ότι η εργασία στην οποία συμμετέχουν έχει θετικό αντίκτυπο στις 

τοπικές τους κοινωνίες, όταν απαντώνται με ερωτήσεις σχετικά με τη συνοχή της κοινότητας 

αυτή καθαυτή, οι απαντήσεις κατέληξαν να κατανέμονται περισσότερο στην κλίμακα που 

παρέχεται (Εικ.1). Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (το 1 δεν είναι καθόλου συνεκτικό και το 

5 είναι πολύ συνεκτικό) το 18,9% και το 7,5% απάντησαν 4 και 5 αντίστοιχα. Από την άλλη 

πλευρά, το 49% των συμμετεχόντων ψήφισε 3 και το 24,5% βαθμολόγησε το επίπεδο 

συνοχής σε 2. Επομένως, ενώ λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων 

πιστεύουν ότι η κοινότητα είναι αρκετά συνεκτική, τα υπόλοιπα ¾ των είτε είναι ουδέτεροι 

είτε κλίνουν προς μια αρνητική απάντηση. Ο συμμετέχων Int_2 εξηγεί: «Νομίζω ότι είναι 

λιγότερο συνεκτική από ό,τι πριν από μερικά χρόνια, με την έννοια ότι στην περίπτωση των 
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Προσκόπων (της κοινότητας στην οποία ανήκει) παλιά βασίζονταν συνήθως σε μια ενορία, 

γύρω από μια εκκλησία και γύρω από ένα θρησκευτικό κοινότητα. Δεν είναι πια έτσι. Τα 

παιδιά μας προέρχονται από διαφορετικές πόλεις και διαφορετικές επαρχίες, επομένως είναι 

πραγματικά διάσπαρτα και δεν θα ήταν μια ομάδα στην κανονική ζωή. Από μέσα, η κοινότητα 

είναι πολύ συνεκτική, γιατί νομίζω ότι το να φέρουμε κοντά 35 εφήβους που δεν μιλούν 

μεταξύ τους σε καθημερινή βάση είναι ήδη κάτι. Έτσι, από μέσα η κοινότητα είναι πολύ 

συνεκτική, αλλά δεν βασίζεται σε μια συνεκτική κοινότητα γενικά. Εννοώ ότι το πανόραμα 

στην πόλη είναι πολύ διάσπαρτο και είναι πολύ χωρισμένο σε πολλές άλλες κοινότητες». 

Τέλος, αυτή η κατανομή είναι ακόμη πιο εμφανής όταν αντιμετωπίζεται το θέμα του επιπέδου 

συμμετοχής της τοπικής τους κοινότητας στον δημόσιο χώρο, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

2. 

 

Διάγραμμα 1. Ερώτηση 10 της έρευνας. 

 

Διάγραμμα 2. Ερώτηση 11 της έρευνας. 

Συγκεκριμένα δεδομένα (ερ. 13-22) 

Το θέμα της συμμετοχής των πολιτών και ο τρόπος ενίσχυσης της, μέσω της ενδυνάμωσης 

των πολιτών, βρέθηκε να είναι αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται περισσότερο οι 
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συμμετέχοντες (67,9%), ακολουθούμενο από τον τρόπο χρηματοδότησης της κοινότητας και 

των δραστηριοτήτων της με βιώσιμο τρόπο (54,7 %) και το πώς μπορεί να προωθηθεί η 

κριτική σκέψη και η φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην 

κοινωνία (43,4%). 

Κοινοτική συμμετοχή 

Όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής των πολιτών, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

προσδιορίσουν τόσο το ποιοι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικοί τρόποι για να 

ενδυναμώσουν τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή της κοινότητάς τους, όσο και 

το ποια νομίζουν ότι είναι τα εμπόδια που εμποδίζουν αυτή τη συμμετοχή. 

Όπως φαίνεται στο γράφημα, πολλοί πιστεύουν ότι, μεταξύ άλλων, η αύξηση του 

μορφωτικού επιπέδου (81,1%) και της ευαισθητοποίησης για κοινωνικά θέματα (79,2%) 

στην κοινότητα θα ήταν σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

της στη δημόσια ζωή.  

 

Διάγραμμα 3. Ερώτηση 18 της έρευνας. 

Ο συμμετέχων Int_2, ο οποίος είναι Υπεύθυνος στους Προσκόπους, εξηγεί πόσο σημαντικό 

είναι να κατανοήσουν οι νέοι ποιες είναι οι ευθύνες τους, τι σημαίνει να ζεις σε μια κοινότητα, 

ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται για να λειτουργήσει μια κοινότητα και πώς μπορείς να 

ασχοληθείς με ομάδες με σεβασμό, ακούγοντας ο ένας τις ανάγκες του άλλου και 

παίρνοντας αποφάσεις από κοινού. 

Ως εκ τούτου, το χαμηλό επίπεδο κοινοτικής εκπαίδευσης (75,5%) βρέθηκε να είναι το 

μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συμμετοχή των πολιτών, μαζί με την έλλειψη υποστήριξης από 

τις τοπικές αρχές και τους γύρω ανθρώπους (67,9%) και τη στάση των ανθρώπων (58,5%). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένοι συμμετέχοντες ένιωσαν την ανάγκη να 

προσθέσουν ότι η έλλειψη χρόνου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει 

τη συμμετοχή. Αυτό τονίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, μαζί με το γεγονός 

ότι συχνά οι άνθρωποι επίσης δεν γνωρίζουν πού και πώς μπορούν να βρουν αυτού του 

είδους τις ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά (συμμετέχων Int_1). Σχετικά με αυτό το τελευταίο 

σημείο, ο συμμετέχων Int_2 προσθέτει επίσης: «Οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα στη δική 

τους κοινότητα, αλλά μερικές φορές τους λείπει το θάρρος ή τα εργαλεία για να ασχοληθούν 
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με την υπόλοιπη ευρύτερη κοινότητα. Έτσι, καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν αυτές οι μικρές 

ομάδες, πώς να εκφράσουν τις ανησυχίες και τη γνώμη τους, αλλά στη συνέχεια δεν έχουν το 

μονοπάτι για το πώς μπορούν να εκπροσωπήσουν την ομάδα στην ευρύτερη κοινότητα και 

πώς να ασχοληθούν με άτομα που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά».  

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Όταν ρωτήθηκαν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 73,6% είπε ότι τα χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο για την προώθηση της δέσμευσης και της ανάπτυξης της κοινότητας και το 39,6% 

δεν συμφωνεί με τη δήλωση ότι «Το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλής χώρος για κοινοτική 

δέσμευση και κοινοτική εργασία». Από την άλλη πλευρά, το 34% παραμένει ουδέτερο ως 

προς αυτό. Ένας από τους συνεντευξιαζόμενους αναφέρει το παράδειγμα του πώς κατά τη 

διάρκεια της κρίσης του Covid-19 τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένα εξαιρετικά 

χρήσιμο εργαλείο για να εξακολουθούν τα άτομα που ενδιαφέρονται να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους μέσω της ομάδας του οργανισμού στο Facebook ή της σελίδας Instagram, για 

παράδειγμα μοιράζοντας συνταγές μεταξύ τους , ή δημιουργία διαδραστικών ιστοριών ή 

βίντεο (συμμετέχων Int_1). Επιπλέον, το 52,8% πιστεύει ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς 

διαδικτυακού χώρου για τις κοινότητες και την αφήγηση της κοινότητας μπορεί να συμβάλει 

στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων, ενώ το 34% πιστεύει ότι μπορεί να 

το κάνει σε μεγάλο βαθμό.  

Κριτική Σκέψη και Φιλοσοφία 

Σύμφωνα με το 50,9% των συμμετεχόντων, εφόσον ενδυναμώνονται αρκετά 

αποτελεσματικά οι τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, η πίεση για τη 

συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη δημόσια ζωή μπορεί να βελτιωθεί. 

Το εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στη δημόσια ζωή θα 

μπορούσε να είναι η ικανότητα επηρεασμού της συμπεριφοράς και του μυαλού των τοπικών 

κοινωνιών. Όπως φαίνεται στα γραφήματα, το 52,8% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι έχει 

αυτή την ικανότητα.  

 

Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην κοινότητα και έτσι 

να αναπτύξει μια δημόσια συνείδηση και μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή. 
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Βιωσιμότητα 

Όσον αφορά το θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το 64,2% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι ο οργανισμός τους προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας με βιώσιμο τρόπο και 

το 60,4% λέει ότι ο οργανισμός τους αντιμετωπίζει ζητήματα κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό 

επίπεδο. Η συμμετέχουσα Int_1, της οποίας ο οργανισμός εργάζεται με δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τα τρόφιμα, εξηγεί ότι ο οργανισμός της προσπαθεί πάντα να αγοράζει 

βιολογικά και χορτοφαγικά συστατικά και να εφαρμόζει μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων. 

Η Int_2 επισημαίνει επίσης πόσο ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές στην κοινότητά της είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητες σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πώς εργάζονται σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες για το πώς να κάνουν τον δικό τους οργανισμό πιο πράσινο: για 

παράδειγμα, δημιουργούν εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία δείχνουν πώς να υλοποιήσουν 

κάθε δραστηριότητα του οργανισμού με βιώσιμο τρόπο. Ταυτόχρονα, ο συμμετέχων Int_2 

εξηγεί: «προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη βιωσιμότητα ως συνολική έννοια, όχι μόνο 

περιβαλλοντικά, αλλά και όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και οικονομικά». Από την άλλη 

πλευρά, όταν ρωτήθηκαν εάν πιστεύουν ότι γνωρίζουν πώς να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

μιας βιώσιμης και οικολογικής κοινότητας, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στην 

έρευνα (39,6%) κατέταξαν τη συμφωνία τους στο 3 σε μια κλίμακα από 1 έως 5. 

Μια διαφορετική κατάσταση προκύπτει στις άλλες δύο συνεντεύξεις. Ο συμμετέχων Int_3, 

του οποίου ο σύλλογος έχει ως σκοπό τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, δήλωσε κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης ότι αν και το περιβαλλοντικό ζήτημα είναι σημαντικό, οι κοινοτικοί 

εργαζόμενοι συγκεντρώνουν όλο τον χρόνο εργασίας τους στην υποστήριξη των νέων 

(διοικητική, ψυχοκοινωνική, οικονομική υποστήριξη) και ότι η το θέμα της βιώσιμης 

ανάπτυξης έρχεται επομένως στη συνέχεια. Η αειφορία δεν είναι κεντρικό θέμα της δουλειάς 

τους. Για παράδειγμα, η ερωτώμενη εξήγησε ότι η περιβαλλοντική συνείδηση ήταν στο 

περιθώριο της δουλειάς τους και επομένως διέφερε από τον έναν κοινοτικό εργαζόμενο στον 

άλλο (π.χ. είναι πολύ αφοσιωμένη στα περιβαλλοντικά ζητήματα και θα αφιερώσει χρόνο για 

να εξηγήσει μερικά από τα βασικά στους νέους που λειτουργεί με: εξοικονόμηση νερού και 

ηλεκτρικής ενέργειας σε καθημερινή βάση, κ.λπ.) 

Η συμμετέχουσα Int_4 είναι μέρος μιας θρησκευτικής κοινότητας, τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα δεν είναι κεντρικά στις δραστηριότητές της, στην πραγματικότητα περιγράφει έναν 

πραγματικό σκεπτικισμό ορισμένων μελών της κοινότητας για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Αυτές οι δύο τελευταίες συνεντεύξεις δείχνουν ότι θα ήταν σημαντικό να αναπτυχθεί μια ad 

hoc κατάρτιση στους κοινοτικούς εργαζομένους που θα βοηθήσει να επικεντρωθούν στις 

περιβαλλοντικές πολιτικές και την αειφορία ως μέρος των δραστηριοτήτων τους και να 

καταστήσουν αυτό το θέμα κεντρικό και για τα μέλη της κοινότητας. Θα άξιζε επίσης να 

συζητήσουμε σε αυτήν την εκπαίδευση πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με σκεπτικιστές 

για το κλίμα ή με άτομα που διστάζουν να συμμετάσχουν στην αειφορία. 
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Διάγραμμα 4. Ερώτηση 21 της έρευνας 

Χρηματοδότηση 

Το θέμα της χρηματοδότησης εξετάστηκε επίσης στην έρευνα και η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων πιστεύει ότι «η χρηματοδότηση της κοινότητας και των δραστηριοτήτων της 

με βιώσιμο τρόπο είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης» (50,9% συμφωνεί και 26,4% συμφωνώ απόλυτα). Ο συμμετέχων Int_1 εξηγεί: «Η 

οικονομική σταθερότητα είναι το κλειδί για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, γιατί δίνει 

προοπτική για το μέλλον, μπορούμε να προσλάβουμε ειδικούς, μπορούμε να έχουμε ένα 

μέρος όπου να υλοποιήσουμε τις δραστηριότητες, μπορούμε να προσλάβουμε 

περισσότερους ανθρώπους και μας δίνει αυτή τη σταθερότητα αντί να φοβόμαστε αν θα 

μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δραστηριότητες ή όχι και άρα αν θα μπορέσουμε να 

προωθήσουμε αυτή την κοινωνική ένταξη ή όχι». 

Covid-19 και άλλες προκλήσεις (ερ. 23-29) 

Όταν απάντησαν ερωτήσεις σχετικά με την κρίση υγείας του Covid-19, το 37,2% και το 

30,2% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τη 

συμμετοχή της κοινότητας και το 77,4% απάντησε ότι η κρίση επηρέασε αρνητικά κοινοτική 

ζωή. Ένα παράδειγμα αναφέρθηκε από τον συμμετέχοντα Int_2: «Δεν ήταν το ίδιο, επίσης 

επειδή οι δραστηριότητές μας είναι πολύ σωματικές στους Προσκόπους: όταν παίζουμε, όταν 

χτίζουμε κάτι. Έτσι, κάνοντας αυτό ενώ αποστασιοποιούμαστε - και η μάσκα φυσικά έκανε τα 

πράγματα πιο κρύα από πριν. Και η ομάδα αλλάζει κάθε χρόνο γιατί οι παλιότεροι 

συνεχίζουν και έρχονται καινούρια άτομα. Και φυσικά, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για 

να εξοικειωθεί η ομάδα στο σύνολό της, να διαμορφωθεί μια ταυτότητα, γιατί χρειάστηκε 

πολύς χρόνος για να γνωριστούμε έτσι. Δεν μπορούσαν καν να δουν ο ένας τον άλλον 

πρόσωπο με πρόσωπο, αν οι συναντήσεις ήταν διαδικτυακές, και υπήρχαν πολλά άλλα 

εμπόδια, τόσο φυσικά όσο και κοινωνικά, για να εκφραστούμε. Κάτι τόσο απλό όσο το 

τραγούδι έγινε πολύ δύσκολο. Χάσαμε ένα μέλος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί του 

ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστεί ξανά». Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα που παρέμειναν ουδέτεροι ή διαφώνησαν με αυτή τη θέση αιτιολόγησαν την 

απάντησή τους σχολιάζοντας ότι η πανδημία ήταν μια ευκαιρία να προωθηθούν νέοι τρόποι 
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δέσμευσης της κοινότητας και αμοιβαίας συνεργασίας με άτομα που ζουν στην ίδια γειτονιά 

ή κτίριο. 

Όπως φαίνεται παρακάτω, μεταξύ πολλών άλλων, η κύρια πρόκληση που οι ερωτηθέντες 

αισθάνονται ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν στο έργο τους για την κοινοτική ανάπτυξη είναι 

αυτή των χαμηλών μισθών (62,3%), ακολουθούμενη από την έλλειψη δεξιοτήτων και 

κινήτρων που επιλέχθηκε. από το 47,2% των συμμετεχόντων. 

 

Διάγραμμα 5. Ερώτηση 25 της έρευνας. 

Δεξιότητες 

Οι δεξιότητες και οι ιδιότητες που οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι διαθέτουν διαπιστώθηκε 

ότι είναι πολύ διαφορετικές, με την ικανότητα να εργάζονται τόσο μόνοι τους όσο και σε 

ομάδα να επιλέγεται από το 83% των ερωτηθέντων. 

 

Διάγραμμα 6. Ερώτηση 27 της έρευνας 

Από την άλλη πλευρά, όλοι οι συμμετέχοντες εντόπισαν διάφορες δεξιότητες που πιστεύουν 

ότι πρέπει να βελτιωθούν για να είναι επιτυχείς στη συνεισφορά τους στην κοινότητά τους. Ο 
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παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις κύριες δεξιότητες και τον αριθμό των φορών που οι 

ερωτηθέντες τις ανέφεραν ως πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν. Εντοπίστηκαν επίσης 

ορισμένα εμπόδια στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων: το 49,1% των 

συμμετεχόντων θεώρησε ότι οι οικονομικές δυσκολίες ήταν το κύριο εμπόδιο, 

ακολουθούμενο από την έλλειψη κατάρτισης επαγγελματικής ανάπτυξης, που επιλέχθηκε 

από το 41,5% από αυτούς. Για άλλη μια φορά, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι 

άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να προσθέσουν την έλλειψη χρόνου ως πρόσθετο 

παράγοντα που εμποδίζει την απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως 

τόνισαν και οι δύο συμμετέχοντες Int_1 και Int_2. 

Επιπλέον, από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων Int_3 και Int_4, φαίνεται ότι συχνά τους 

λείπουν οι δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και ξέρουν πώς να αυτοσχεδιάζουν. Θα ήταν 

χρήσιμο να υπάρχουν μαθήματα για το πώς να καταπολεμήσουν τη ντροπαλότητά τους 

προκειμένου να εργαστούν καλύτερα στην κοινότητά τους. 

 
Πίνακας 1. Απαντήσεις σε λίστα και καταλογογραφημένες στην ερώτηση n. 28 της 

έρευνας 

Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (ερ. 30-32) 

Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 86,8% των οποίων δηλώνει ότι έχει συμμετάσχει στο 

παρελθόν σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια ή εργαστήρια για την ανάπτυξη των επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων, το 90,6% επέλεξε τη «εργασία σε ομάδες» ως προτιμώμενες μεθόδους 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, ακολουθούμενη από συζητήσεις (58,5%) 

και παιχνίδια (47,2%). Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν περιέργεια και ενθουσιασμό για το υλικό 
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που θα προσφέρει το έργο. Ειδικότερα, οι άνθρωποι αναμένουν να αποκτήσουν νέες 

πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις για συγκεκριμένα εργαλεία που θα εφαρμόσουν στην 

εργασία τους, να αποκτήσουν νέες ήπιες δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική 

ανάπτυξη και να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και ικανότητες σχετικά με τον τρόπο 

συμμετοχής της κοινότητάς τους. 

Από τις συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες int_3 και int_4 προκύπτει η ανάγκη να μάθουν 

πώς να διαχειρίζονται την κοινότητα με βιώσιμο τρόπο και να μεταδίδουν αυτή την αξία στα 

μέλη, αλλά όχι μόνο, υπάρχει η ανάγκη να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα μέλη της 

κοινότητας σε σημαντικά θέματα όπως όπως: φύλο, ρατσισμός και πολλά άλλα. Ένα 

τελευταίο στοιχείο που αναφέρθηκε τόσο στις έρευνες όσο και στις συνεντεύξεις ήταν η 

ελπίδα να μάθουμε από τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία άλλων ανθρώπων, σε μια 

ανταλλαγή διδαγμάτων. Επιπλέον, η συμμετέχουσα Int_1 εξηγεί ότι κατά τη γνώμη της θα 

ήταν πολύ σημαντικό να δοκιμαστεί το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται μέσω του έργου 

PIECE με ορισμένους κοινοτικούς εργαζόμενους πριν από την έναρξη του μαθήματος, και 

θα ήταν καλή ιδέα να προσκομίζεται ένα πιστοποιητικό μόλις ολοκληρώνεται το μάθημα από 

κάποιον. Τέλος, και οι δύο συμμετέχοντες Int_1 και Int_2 τονίζουν τη σημασία του 

συνδυασμού τόσο θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων στο διδακτικό υλικό. 

 

Innovation Frontiers 

 

Τμήμα 1: Έρευνα. 

Γενικά δεδομένα (ερ. 1-12) 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μας ταυτίστηκαν ως γυναίκες (68,8%), με τη δεύτερη 

μεγαλύτερη ομάδα να ταυτίζεται ως άνδρες (23,4%). Όλοι ζουν στην Ελλάδα (κυρίως στην 

Αθήνα), με έναν ερωτώμενο να ζει στην Τουρκία και έναν στη Γαλλία. 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις ηλικιακές τους ομάδες ήταν ισορροπημένες 

μεταξύ των ηλικιών 35-44 (29,7%), 25-34 (25%) και 18-24 (20,3%), με τις μικρότερες ομάδες 

να είναι αυτή των 55-64 ετών (17,2%) και 55-64 (7,8%), ενώ κανένας συμμετέχων δεν ήταν 

άνω των 65 ετών. 

 



                

36 
 

 

Οι 2 πιο δημοφιλείς απαντήσεις σχετικά με τη φύση του χώρου εργασίας τους ήταν οι ΜΚΟ 

(29,7%) και οι τοπικοί οργανισμοί (23,4%), με τον πολιτιστικό σύλλογο να βρίσκεται στην 

τρίτη θέση (9,4%). Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν εργαζόμενοι (65,5%), με τη 

δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα να είναι αυτή των εθελοντών (9,4%). Ένας συμμετέχων 

πρόσθεσε τη δική του απάντηση (ανεξάρτητος θεραπευτής). 

 

 

 

Όσον αφορά το κοινό-στόχο τους, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες επέλεξαν 

«μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο» (27 απαντήσεις). Η Ελλάδα έχει αυξήσει τον 

αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών, επομένως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Οι 

μειονεκτούσες οικογένειες ήταν το κοινό-στόχος για 19 ερωτηθέντες, ακολουθούμενες από 

άστεγους (9 απαντήσεις), άτομα με προβλήματα υγείας (7 απαντήσεις) και ηλικιωμένους (4 

απαντήσεις). Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα και για την ελληνική κοινωνία, με την οικονομική 

κρίση είτε να τα προκαλεί είτε να τα επιδεινώνει. Η πανδημία που διανύουμε αυτή τη στιγμή 

είναι ένας ακόμη χειρότερος παράγοντας. 
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Τα καθήκοντα των ερωτηθέντων περιελάμβαναν τυπική εργασία γραφείου, διοίκηση και 

προγραμματισμό, διδασκαλία, γραφειοκρατία, επικοινωνία και διαχείριση. 

Σχεδόν οι μισοί (48,4%) των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η συνεισφορά τους στην ευημερία 

της τοπικής τους κοινότητας είναι επαρκής (4 στην κλίμακα 5), ενώ το 29,7% επέλεξε 5 από 

τα 5 και το 15% 3 στα 5. Κανείς δεν επέλεξε την 1η κλίμακα.  

 

Οι μισοί (51,6%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ενδυναμώνουν την τοπική τους κοινότητα 

αρκετά αποτελεσματικά, με τη δεύτερη πιο δημοφιλή απάντηση να είναι «δεν είμαι 

σίγουρος». 

Όσον αφορά τη συνοχή της τοπικής κοινότητας σε κλίμακα από το 1 έως το 5, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες επέλεξαν τα 3/5 (42,2%%) και τα 2/5 (40,6%). Μετά τη διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η ερώτηση δεν ήταν απολύτως σαφής 

στους συμμετέχοντες: ορισμένοι νόμιζαν ότι αναφερόμασταν σε εθνότητες, ενώ άλλοι 

δήλωσαν ότι οι κοινότητες συνενώνονται σε περιόδους ανάγκης. 
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Οι απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού ήταν αρκετά παρόμοιες: το 43,8% των 

ερωτηθέντων επέλεξαν τα 2/5 και το 39,1% τα 3/5. 

Ως προς το αν επηρεάζουν θετικά την κοινότητά τους, οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

συμφώνησαν (59,4%), ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα επέλεξε το «ουδέτερο» (31,3%). 

Συγκεκριμένα δεδομένα (ερ. 13-32) 

Η ακόλουθη ερώτηση εξέτασε τα θέματα που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες. Πολλοί 

επέλεξαν το «Πώς να προωθήσετε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο 

κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην κοινωνία» (47 απαντήσεις), με «Πώς να 

δημιουργήσετε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο για τις κοινότητες και την αφήγηση της 

κοινότητας» και «Πώς να ενδυναμώσετε τους πολίτες να συμμετέχουν σε η δημόσια ζωή 

των κοινοτήτων τους» είναι επίσης δημοφιλής (28 και 25 απαντήσεις αναλόγως). 

 

Διαδίκτυο και χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Περισσότεροι από τους μισούς (54,7%) των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για την προώθηση της δέσμευσης και της ανάπτυξης της 

κοινότητας. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η χρήση των social media γενικότερα 

αυξάνεται. Επιπλέον, πολλοί από τους συμμετέχοντες ήταν νεαρής ηλικίας, γεγονός που 

τους κάνει μάλλον πιο συνηθισμένους στο μέσο.  
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Όσον αφορά τη δήλωση «Το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλής χώρος για κοινοτική δέσμευση και 

κοινοτική εργασία», οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είτε διαφώνησαν (46,9%) είτε 

διαφώνησαν έντονα (29,7%). Μόνο 3 συμμετέχοντες συμφώνησαν, ενώ κανείς δεν 

συμφώνησε έντονα. Ταυτόχρονα, οι απαντήσεις της επόμενης ερώτησης είναι αρκετά 

ενδιαφέρουσες: το 57,8% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς 

διαδικτυακού χώρου για τις κοινότητες και την αφήγηση της κοινότητας μπορεί να συμβάλει 

στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων σε κάποιο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι 

(το 42,2%) επέλεξε «σε μεγάλο βαθμό». Έτσι, ενώ δεν πιστεύουν όλοι ότι το διαδίκτυο είναι 

ένα ασφαλές μέρος, όλοι συμφωνούν ότι ένας ασφαλής διαδικτυακός χώρος θα ήταν 

επωφελής. 

 

 

Βιωσιμότητα 

Προχωρώντας στη βιωσιμότητα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (64,1%) συμφώνησαν ότι 

«Η χρηματοδότηση της κοινότητας και των δραστηριοτήτων της με βιώσιμο τρόπο είναι πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης», ενώ το 25% 

παρέμεινε ουδέτερο. Μόνο 2 συμμετέχοντες διαφώνησαν. 

Όσον αφορά τους αποτελεσματικούς τρόπους για την ενδυνάμωση των πολιτών να 

συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους, 53 συμμετέχοντες επέλεξαν τη 

«δημιουργία περισσότερου χώρου για αλληλεπίδραση με την κοινότητα» και 49 «την 



                

40 
 

προώθηση της ψηφιακής ολοκλήρωσης της κοινότητας». Οι υπόλοιπες απαντήσεις ήταν οι 

εξής: 

 

Οι απαντήσεις σχετικά με τους οργανισμούς που προωθούν τη συμμετοχή της κοινότητας με 

βιώσιμο τρόπο ήταν μικτές. Το 40,6% απάντησε ναι, το 34,4% ίσως και το 25% όχι. Μετά τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ερωτηθέντες μπερδεύτηκαν 

καθώς αναφερόμασταν στον οργανισμό τους συνολικά ή ως το συγκεκριμένο τμήμα τους. 

Επιπλέον, πολλοί ερωτηθέντες είχαν συγκεκριμένες ευθύνες (π.χ. γραφειοκρατικά 

καθήκοντα για θέματα μεταναστών) που δεν αφορούσαν προβλήματα βιωσιμότητας. Το ίδιο 

ισχύει και για την επόμενη ερώτηση, «Ο οργανισμός σας αντιμετωπίζει ζητήματα κλιματικής 

αλλαγής σε κοινοτικό επίπεδο;». Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν όχι (56,3%), 

31,3% ναι και κάποιοι δεν ήταν σίγουροι (12,5%). Στις συνεντεύξεις, ο όρος «θέματα 

κλιματικής αλλαγής» δεν ήταν σαφής. 

Όλα αυτά γίνονται ξεκάθαρα στην επόμενη ερώτηση, «Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τη δήλωση: «Έχω γνώση για το πώς να συνεισφέρω στην ανάπτυξη μιας 

βιώσιμης και οικολογικής κοινότητας», οι περισσότερες απαντήσεις ήταν στη μέση της 

κλίμακας (3/5, 68,8%). 

 

 

Κοινοτική συμμετοχή 

Η ερώτηση «Ποια εμπόδια πιστεύετε ότι εμποδίζουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν 

ενεργά στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους;» έλαβε μικτές απαντήσεις, με τις πιο 
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δημοφιλείς να είναι η «Έλλειψη υποστήριξης από τις τοπικές αρχές και τους ανθρώπους 

γύρω». Η στάση των ανθρώπων και το χαμηλό επίπεδο κοινοτικής εκπαίδευσης ήταν επίσης 

δημοφιλείς απαντήσεις, με 29 και 26 απαντήσεις αντίστοιχα. Μια απάντηση που προστέθηκε 

ήταν η «έλλειψη χρόνου». 

 

Covid-19 και άλλες προκλήσεις 

Προχωρώντας στα ζητήματα COVID-19, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (57,8%) 

συμφώνησαν ότι επηρέασε αρνητικά τη συμμετοχή της κοινότητας και το 28,1% συμφώνησε 

έντονα. Μόνο 2 συμμετέχοντες διαφώνησαν με τη δήλωση. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν την αρνητική πλευρά, κάνοντας σχόλια ως «Δεν 

επιτρέπεται να δίνουμε δωρεάν γεύματα λόγω της πανδημίας», «Οι ζωντανές εκδηλώσεις 

έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο κτίριο της κοινότητας» και «Είναι δύσκολο ειδικά για 

τους άστεγους άνθρωποι, καθώς δεν μπορούμε να οργανώσουμε τις ζωντανές παρεμβάσεις 

και εκδηλώσεις» αντιπροσώπευε τους συμμετέχοντες που δεν ήταν καθόλου θετικοί, κάποιοι 

ήταν στη μέση, αναφέροντας πράγματα όπως: «Εκδηλώσεις όπως η συλλογή σκουπιδιών 

δεν μπορούν να οργανωθούν επίσημα. Ωστόσο, μπορούμε ακόμα να μοιραζόμαστε 

πληροφορίες μέσω του ιστότοπού μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να 

οργανώνουμε εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων κ.λπ.», «Μπορούμε ακόμα να 

επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας μέσω διαδικτύου (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπος) 

και να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ μας, αλλά η ζωντανή επικοινωνία μερικές φορές είναι 

καλύτερη», «Τα διαδικτυακά μαθήματα διδασκαλίας είναι βολικά για την εποχή που ζούμε, 

αλλά τα μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο είναι καλύτερα», «Οι άνθρωποι οργανώνονται και 

ψηφιακά, ωστόσο. Και με επιτυχία. Αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 

ανθρώπινη επαφή, η διατήρηση της ισορροπίας είναι επιτακτική ανάγκη». 

Ένα ενδιαφέρον σχόλιο ήταν το εξής: «Η δημόσια συμμετοχή της κοινότητάς μου δεν ήταν 

ποτέ υψηλή, οπότε ο COVID δεν την επηρέασε πολύ. Αλλά τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να 

δοκιμάσεις μια νέα ιδέα ή να παρακινήσεις τους ανθρώπους. Είχαμε οργανώσει κάποτε 

καθαρισμό (σκουπίδια από τους δρόμους) και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό δεν είναι 

εύκολο να συμβεί αυτή τη στιγμή». 

Για τους περισσότερους συμμετέχοντες ο COVID-19 επηρέασε την επαγγελματική τους ζωή 

(57,8%), ενώ το 20,3% δεν ήταν σίγουρο («ίσως») και το 21,9% απάντησε όχι. 
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Δεξιότητες 

Οι απαντήσεις σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν οι συμμετέχοντες ως κοινοτικοί 

εργαζόμενοι είναι οι ακόλουθες:  

 

Προστέθηκαν 2 επιλογές: «ερευνητικές δεξιότητες» και «πέρασμα κοινωνικών μηνυμάτων 

μέσω της τέχνης». 

Οι απαντήσεις σχετικά με το ποιες δεξιότητες θα μπορούσαν να βελτιωθούν ήταν πολύ 

μικτές και διέφεραν από τυπικές δεξιότητες γραφείου (οργάνωση, προγραμματισμός, 

συνεργασία) και δεξιότητες πληροφορικής έως τη λήψη αποφάσεων, την ενδυνάμωση των 

ανθρώπων, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα. Μια ενδιαφέρουσα απάντηση ήταν 

«Κάνω μάλλον απλές εργασίες, αλλά μπορώ ειλικρινά να πω ότι πρέπει να είσαι τουλάχιστον 

φοιτητής πανεπιστημίου για να κάνεις το ελάχιστο. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη, καθώς είναι μια 

διεθνής ΜΚΟ» και μια ελαφρώς διαφορετική απάντηση ήταν «Δημιουργικοί τρόποι για να 

εμπλακούν τα παιδιά». 

Όσον αφορά τα εμπόδια στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ 30 συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια, η επόμενη πιο δημοφιλής απάντηση ήταν οι 

«οικονομικές δυσκολίες» (23 απαντήσεις). Η επιλογή «έλλειψη χρόνου» προστέθηκε από 6 

συμμετέχοντες. 
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Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (79,7%) έχουν λάβει μέρος σε κάποιο είδος 

εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις προτιμώμενες μεθόδους διδασκαλίας, τα παιχνίδια (48 

απαντήσεις) και η εργασία σε ομάδες (43 απαντήσεις) ήταν τα πιο δημοφιλή. Η λιγότερο 

προτιμώμενη ήταν η επιλογή της συζήτησης (13 απαντήσεις). Μετά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων, κατέστη σαφές ότι οποιαδήποτε μέθοδος που περιέχει ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση είναι καλύτερη από μια απλή διάλεξη. 

Προσδοκίες 

Τέλος, για την ερώτηση «Τι περιμένετε να μάθετε από το μάθημά μας;», οι περισσότερες 

απαντήσεις ταίριαζαν με τις δεξιότητες που οι συμμετέχοντες είχαν αναφέρει ότι ήθελαν να 

βελτιώσουν. Μερικές απαντήσεις που ξεχώρισαν ήταν οι εξής: 

● «Θα ήθελα πολύ να δω τις γενικές ιδέες που έχουν οι άνθρωποι για τα θέματα που 

συζητήθηκαν παραπάνω. Τείνουμε να κατηγορούμε την κοινωνία για την έλλειψη 

κοινωνικής εργασίας και δέσμευσης, αλλά εμείς είμαστε η κοινωνία και πρέπει να 

αναλάβουμε δράση αν θέλουμε αλλαγές». 

● «Τρόπους συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και τους ντόπιους γενικά» 

● «Τρόπους συνεργασίας και δέσμευσης με τις τοπικές αρχές» 

● «Τρόπους ανάπτυξης σε μη φιλικό περιβάλλον» 

● «Ιδέες για το θέατρο με ενήλικες (παιγνιοθεραπεία)» 

● «Τρόπους καλύτερης χρήσης των social media”. 

Τμήμα 2: Συνεντεύξεις. 

Οι 4 συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα (με τη μορφή συνεντεύξεων) προσέφεραν 

πολύτιμες πληροφορίες. Ο συμμετέχων Α φροντίζει ένα ηλικιωμένο άτομο και βοηθά ένα 

κορίτσι μιας οικογένειας μεταναστών με τις σχολικές εργασίες. Ο συμμετέχων Β είναι 

ψυχολόγος και εκπαιδεύει επίσης ψυχολόγους. Ο συμμετέχων Γ εργάζεται με παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία. Τέλος, ο συμμετέχων Δ εργάζεται ως 

μεταφραστής σε καταυλισμό προσφύγων για αιτούντες άσυλο. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι συμβάλλουν στην ευημερία της τοπικής τους 

κοινότητας μέσω της εργασίας τους. Ο συμμετέχων Γ σχολίασε ότι για ομάδες σε μειονεκτική 

θέση, κάθε είδους υποστήριξη τις βοηθά να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινότητα. 

Όσον αφορά τη συνοχή της τοπικής τους κοινότητας, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με 

τα αποτελέσματα της έρευνας πολλαπλής επιλογής: η κοινότητα είναι «διαφοροποιημένη». 

Για τον συμμετέχοντα Β αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό: η ατομική διαφορετικότητα είναι 

καλή. Ο συμμετέχων Α σχολίασε ότι οι άνθρωποι τείνουν να ενώνονται σε περιόδους 

ανάγκης, αλλά μετά το αρχικό σημείο κρίσης τα πράγματα επιστρέφουν στο φυσιολογικό (και 

ο δεσμός της κοινότητας σπάει). Ο συμμετέχων Γ σχολίασε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος 

αλλά είναι αρκετά αργή. Ο συμμετέχων Δ πρόσθεσε ότι στην περίπτωση των αιτούντων 

άσυλο, η αντίδραση των μόνιμων κατοίκων ήταν πάντα αρνητική, αλλά τελικά η κοινότητα 
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δυναμώνει είτε αναγνωρίζεται είτε όχι: οι πρόσφυγες έχουν βοηθήσει σημαντικά την τοπική 

οικονομία. 

Όσον αφορά τη δημόσια συμμετοχή της κοινότητας, οι απαντήσεις διαφέρουν. Ενώ όλοι οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο δημόσιας συμμετοχής, οι 

συμμετέχοντες Α και Γ σχολίασαν ότι αυτό αφορά κυρίως τις ατομικές ανάγκες ή μια μεγάλη 

κρίση. Ο συμμετέχων Δ σχολίασε ότι ενώ υπάρχει συμμετοχή, οι λόγοι για αυτήν διαφέρουν: 

εκτός από ατομικιστικούς, υπάρχουν και ανιδιοτελείς λόγοι που προέρχονται από εθελοντές. 

Αυτό το μέρος της συμμετοχής του κοινού είναι το μικρότερο σε αριθμό, αλλά ταυτόχρονα το 

πιο σημαντικό από πλευράς επιπτώσεων. 

Όταν ρωτήθηκαν πώς ενδυναμώνουν την τοπική τους κοινότητα να συμμετέχει στη δημόσια 

ζωή, οι συμμετέχοντες εστίασαν στις αξίες όπως η ενσυναίσθηση και η κατανόηση. Ομοίως, 

είπαν ότι τα εμπόδια που εμποδίζουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια 

ζωή των κοινοτήτων τους είναι κυρίως στερεότυπα, ρατσισμός και εγωισμός. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν χρησιμοποιούνται από όλους τους συμμετέχοντες για 

την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας. Μόνο ο συμμετέχων Β τα χρησιμοποιεί 

«λίγο», καθώς προσφέρουν μεγάλο κοινό και ευκολία. Ο συμμετέχων Γ τα χρησιμοποιεί 

κυρίως για ενημερώσεις της δικής του δράσης, καθώς δεν θέλει να μοιραστεί πληροφορίες, 

για τις οποίες δεν είναι 100% σίγουρος. Ο συμμετέχων Δ δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό 

λόγω της φύσης της εργασίας του. 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 

την τόνωση της συμμετοχής της κοινότητας, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν θετικοί απέναντι στο 

μέσο. Ο συμμετέχων Γ σχολίασε ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής 

όλων και ο συμμετέχων Δ πρόσθεσε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να 

ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το πώς μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και 

να προσφέρουν βοήθεια. Σχολίασαν επίσης ότι μπορούμε εύκολα να χαθούμε στην αφθονία 

των πληροφοριών που βρίσκονται στο διαδίκτυο και να καταλήξουμε συγκλονισμένοι και να 

μην εμπλακούμε. Έτσι, μια έκκληση για δράση με συγκεκριμένες οδηγίες μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι το κλειδί για αυτό. 

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού χώρου για τις κοινότητες και την 

αφήγηση της κοινότητας και εάν μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία 

των ανθρώπων, οι συμμετέχοντες ήταν για άλλη μια φορά πολύ θετικοί. Ο συμμετέχων Β 

σχολίασε ότι η αλληλεπίδραση με την κοινότητα και η αφήγηση, ειδικά, δημιουργεί κοινωνική 

συνείδηση. Ο συμμετέχων Γ σχολίασε ότι αυτή η μορφή βιωματικού τρόπου ενημέρωσης και 

δράσης είναι πολύ αποτελεσματική. Όσο για την αφήγηση, είναι επίσης πολύ σημαντική, 

καθώς «πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται ένα ανθρώπινο μυστικό». 

Προχωρώντας σε ζητήματα βιωσιμότητας, υπήρξε κάποια παρεξήγηση σχετικά με τους 

όρους. Όταν ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι η χρηματοδότηση της κοινότητας και των 

δραστηριοτήτων της με βιώσιμο τρόπο είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν. Ωστόσο, σημειώθηκαν μερικά 

ενδιαφέροντα πράγματα: οι συμμετέχοντες Α και Δ είχαν πολύ ξεκάθαρη κατανόηση της 

ερώτησης και εστίασαν στον θετικό αντίκτυπο μιας βιώσιμης προσέγγισης. Ο συμμετέχων Β 

τόνισε ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να «επιβάλλει τους δικούς 

του όρους». Ο συμμετέχων Γ σχολίασε ότι «η χρηματοδότηση είναι σημαντική». 
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Στη συνέχεια, σχετικά με το εάν ο οργανισμός τους προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας με 

βιώσιμο τρόπο ή όχι, μόνο ο συμμετέχων Α απάντησε «όχι», καθώς η κοινοτική τους 

εργασία είναι σε εθελοντική και ατομική βάση. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν σε σύγχυση 

ως προς το αν η ερώτηση αναφερόταν στον οργανισμό στο σύνολό του ή στο συγκεκριμένο 

τμήμα τους. Απάντησαν «ναι, εν μέρει». Για τον συμμετέχοντα Β, ενώ δεν έχει γίνει καμία 

συγκεκριμένη δράση (εκτός από τυπικές φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όπως η 

ανακύκλωση), η μετάβαση από το ατομικό εγώ στο συλλογικό εγώ, ένα βασικό βήμα για την 

κατανόηση της βιωσιμότητας, είναι επίσης πολύ σημαντική για τη συμμετοχή της κοινότητας. 

Ο συμμετέχων Γ μίλησε για τη σχετικά νεαρή ηλικία των συναδέλφων του και πώς οδήγησε 

σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης της βιωσιμότητας. 

Ομοίως, όταν ρωτήθηκε εάν ο οργανισμός τους αντιμετωπίζει ζητήματα κλιματικής αλλαγής 

σε κοινοτικό επίπεδο, οι απαντήσεις ήταν σχεδόν ίδιες με την προηγούμενη ερώτηση. Ο 

συμμετέχων Β πρόσθεσε ότι η αξία του σεβασμού διδάσκεται – ένα άλλο βασικό βήμα τόσο 

για την οικολογία όσο και για τη συμμετοχή της κοινότητας. Ο συμμετέχων Γ αναφέρθηκε 

στην ανακύκλωση που γίνεται στον οργανισμό, καθώς και στην ενημέρωση των παιδιών για 

το περιβάλλον. 

Τέλος, υπήρξαν μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις σχετικά με το τι είναι μια βιώσιμη και 

οικολογική κοινότητα. Για τον συμμετέχοντα Β σημαίνει σεβασμός των νόμων της φύσης. Για 

τον συμμετέχοντα Γ, είναι μια ομάδα ανθρώπων που συνειδητοποιούν την κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται ο πλανήτης μας, καθώς και τον αντίκτυπο των επιλογών μας. Ο 

συμμετέχων Δ είπε ότι δεν πρέπει να μολύνουμε τόσο πολύ, ούτε να χρησιμοποιούμε τόσο 

πλαστικό. Ο συμμετέχων Α είχε μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος και περιέγραψε 

λεπτομερώς μια κοινότητα που θα ήταν αυτάρκης, ενώ θα φρόντιζε τον πλανήτη και ο ένας 

άνθρωπος τον άλλον ταυτόχρονα. 

Προχωρώντας στις ερωτήσεις σχετικά με τον COVID-19, όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε τη συμμετοχή της κοινότητας. Όλοι 

αναφέρθηκαν στην ανθρώπινη ψυχολογία, στον εγκλωβισμό και στη δυσκολία να 

συνενωθούν. Ήταν ήδη δύσκολα πριν, τώρα τα πράγματα απλά χειροτέρεψαν. Ο 

συμμετέχων Δ σχολίασε ότι τα συναισθήματα ξενοφοβίας επιδεινώθηκαν ακόμη 

περισσότερο, καθώς ενισχύθηκε η ψευδής εικόνα του πρόσφυγα που έφερε ασθένειες. 

Ταυτόχρονα, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική τους ζωή λόγω του COVID-

19. Όλοι σχολίασαν ότι αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες αλλά προσαρμόστηκαν ανάλογα 

στην κατάσταση. 

Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν τις δεξιότητες και τις προσωπικές ιδιότητες που έχουν 

ως κοινοτικός εργαζόμενος, όλοι επικεντρώθηκαν σε αξίες όπως η ενσυναίσθηση και η 

κατανόηση για άλλη μια φορά. Ο συμμετέχων Γ πρόσθεσε την ικανότητα γρήγορης λήψης 

αποφάσεων. Όσον αφορά τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι πρέπει να βελτιωθούν για να 

είναι επιτυχημένοι στη δουλειά τους, οι συμμετέχοντες Α και Δ είπαν ότι θα ήθελαν να 

μάθουν πώς να ξεκολλούν από τα αρνητικά συναισθήματα της εργασίας. Ο συμμετέχων Β 

θα ήθελε να περάσει από τη διδασκαλία των αξιών στην ενσωμάτωσή τους, δίνοντας το 

παράδειγμα. Ο συμμετέχων Γ θα ήθελε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, ώστε να ενισχύσει 

τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση. 

Ενώ η κριτική σκέψη ως εργαλείο των κοινωνικών λειτουργών είναι εξαιρετικά σημαντική για 

όλους τους συμμετέχοντες, έγιναν μερικά ενδιαφέροντα σχόλια. Ο συμμετέχων Β πρόσθεσε 

ότι δεν πρέπει να οδηγεί σε συγκρίσεις ή χαρακτηρισμούς. Ο συμμετέχων Γ πρόσθεσε ότι 
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είναι καλύτερα να γίνεται σεβαστή μια αντικειμενική αλήθεια. Η κριτική σκέψη είναι 

ατομικιστική, επομένως υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η κοινωνική δράση. Ο συμμετέχων Δ 

σχολίασε επίσης ότι ενώ στον τομέα εργασίας του (μετάφραση) δεν επιτρέπεται να 

εκφράσουν προσωπική άποψη, η κατανόηση του πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας. 

Η πιο δημοφιλής απάντηση στην ερώτηση σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην 

απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων ήταν η έλλειψη χρόνου και χρημάτων. Για τον 

συμμετέχοντα Δ, το πρόβλημα έγκειται στην πολύ συγκεκριμένη φύση της δουλειάς του 

(μετάφραση). Ο συμμετέχων Γ πρόσθεσε ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι λίγος και επίσης 

πολύ πολύτιμος, επομένως είναι σημαντικό να τον ξοδέψετε εκτός του πλαισίου της 

εργασίας. Παρόλα αυτά, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει μέρος σε επαγγελματική 

κατάρτιση. Ο συμμετέχων Α έλαβε μέρος σε ένα ολιστικό σεμινάριο που εστίαζε σε πολλά 

διαφορετικά θέματα, και γενικότερα μαθαίνει νέα πράγματα (κυρίως για τη φροντίδα 

ηλικιωμένων) διαβάζοντας βιβλία στον ελεύθερο χρόνο του. Ο συμμετέχων Β, λόγω του 

πεδίου εργασίας του (ψυχολόγος) και της θέσης του ως εκπαιδευτικού, λαμβάνει συνεχώς 

μέρος σε νέες εκπαιδεύσεις. Οι συμμετέχοντες Γ και Δ έχουν επίσης λάβει μέρος σε 

ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Όσον αφορά τις μεθόδους και τα εργαλεία διδασκαλίας που θα προτιμούσαν στην 

εκπαίδευση, όλοι οι συμμετέχοντες είναι μεγάλοι υποστηρικτές της βιωματικής μάθησης, 

ιδιαίτερα των παιχνιδιών και της εργασίας σε ομάδες. Οι παρουσιάσεις αναφέρθηκαν μόνο 

ως διασκεδαστικός τρόπος μάθησης από τον συμμετέχοντα Δ, ο οποίος πρόσθεσε επίσης 

τον «διάλογο» στις επιλογές. 

Τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, η ερώτηση σχετικά με το τι περιμένουν να 

μάθουν από το μάθημά μας έδωσε διαφορετικές απαντήσεις. Ο συμμετέχων Α μοιράστηκε 

ότι αισθάνεται ευάλωτος στο να εκτίθεται σε άλλους, επομένως θα ήθελε να μάθει κάτι που 

θα τον βοηθούσε να αισθάνεται πιο άνετα σε μια ομάδα. Ο συμμετέχων Β θα ήθελε να μάθει 

περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται και μοιράζονται τη δική 

τους αλήθεια. Θέλει να μάθει πώς να βοηθά τους άλλους να εκφράζονται πιο ελεύθερα, ώστε 

να μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενδυναμώσει ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους τις 

ικανότητές τους. Ο συμμετέχων Γ θέλει να μάθει πώς να αξιολογεί την κατάσταση και στη 

συνέχεια πώς να την αντιμετωπίσει. Τέλος, ο συμμετέχων Δ θα ήθελε να επικεντρωθεί στα 

παιδιά και τους εφήβους και στον τρόπο αντιμετώπισης κάθε συγκεκριμένης ανάγκης τους. 
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Itaka Training 

 

Γενικά δεδομένα (ερ. 1-12) 

Είχαμε 47 ερωτηθέντες στην έρευνά μας. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας 

ταυτίστηκαν ως γυναίκες (66%) με μια μειοψηφία ανδρών (31,9%). Τα πιο συνηθισμένα μέρη 

όπου κατοικούν οι συμμετέχοντες μας ήταν η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Αυτό δεν 

προκαλεί έκπληξη δεδομένης της γεωγραφικής θέσης και των δεσμών του οργανισμού που 

συνέλεξε τα δεδομένα. 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες συνεργάστηκαν με τοπικούς οργανισμούς (25,5%), 

ένα άλλο μεγάλο μέρος συνεργάστηκε με σχολεία (14,9%) και πολιτιστικούς συλλόγους. Σε 

αυτούς τους οργανισμούς, η θέση που κατέχουν ως επί το πλείστον από τους ερωτηθέντες 

μας είναι υπάλληλος (40,4%), δάσκαλος (21,3%) και μεγάλο μέρος ως διευθυντής (10,6%). 

Οι υπόλοιποι αναγνωρίστηκαν ως εθελοντές, διευθυντές, σύμβουλοι ή μέντορες. Οι 

οργανισμοί που εκπροσωπούνται στη δεξαμενή δεδομένων μας εργάστηκαν κυρίως με 

μετανάστες και πρόσφυγες (21,3%), άλλοι ασχολήθηκαν με μειονεκτούσες οικογένειες 

(19,1%) και φοιτητές (19,1%). Άλλοι τομείς που αναφέρθηκαν ήταν τα παιδιά, οι άνεργοι, οι 

ηλικιωμένοι, οι άστεγοι και οι έφηβοι. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, 

διαχείριση, συντονισμός δραστηριοτήτων, σχεδιασμός, πρόσληψη προσωπικού και 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι περισσότεροι από αυτούς ένιωσαν ότι συνέβαλαν στην 

ευημερία της τοπικής κοινωνίας μέσω της εργασίας τους (46,8%). 

Ρωτήσαμε πώς ένιωθαν για το πώς εμπλέκουν τις κοινότητες στη δημόσια ζωή και οι 

περισσότεροι από αυτούς πίστευαν ότι το έκαναν πολύ αποτελεσματικά (48,9 %), ενώ το 

42,6 % πιστεύει ότι το έκαναν αρκετά αποτελεσματικά. Ρωτήσαμε πόσο συνεκτικό βρήκαν 

την κοινότητα στην οποία ζουν και να τη βαθμολογήσουν σε κλίμακα από το 1 έως το 5: οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας (36,2 %) βαθμολόγησαν τους αριθμούς 3 και 4. 

Τους ζητήσαμε να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 το επίπεδο 

συμμετοχής της τοπικής τους κοινότητας στον δημόσιο χώρο και οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες μας (46,8%) επέλεξαν τον αριθμό 3 και το 21,3% τον αριθμό 4. Οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας (46,8%) συμφώνησαν ως προς τον βαθμό θετικής 

επιρροής τους στη συμπεριφορά και μυαλό της τοπικής μου κοινότητας, ενώ το 40,4% των 

ερωτηθέντων ήταν ουδέτερο σε αυτή τη δήλωση. 

Συγκεκριμένα δεδομένα (ερ. 13-22) 

Τα τρία κορυφαία θέματα που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες ήταν «Πώς να 

προωθήσουμε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής στην κοινωνία» (55,3%), «Πώς να ενδυναμώσουμε τους πολίτες να 

συμμετέχουν στη δημόσια ζωή του τις κοινότητές τους» (48,9%) και «Πώς να 
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δημιουργήσουμε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο για τις κοινότητες και την αφήγηση της 

κοινότητας» (36,2%). Αν και αυτά ήταν τα φαβορί, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι 

δεν υπήρχαν κουτάκια που δεν έμειναν χωρίς επιλογή και ότι το 21,3% των ερωτηθέντων 

αποφάσισε να σημειώσει «Όλα». Μόλις μάθαμε τι ήθελαν να μάθουν οι συμμετέχοντες, 

θέλαμε να κατανοήσουμε τη σχέση και τις προσδοκίες που έχουν με αυτά τα θέματα. 

 

Κοινοτική συμμετοχή 

Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας πουν ποιοι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικοί 

τρόποι για να ενδυναμώσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή της 

κοινότητάς τους και ποια πιστεύουν ότι είναι τα εμπόδια που τους εμποδίζουν να το κάνουν. 

Μπορούμε να δούμε στο παρακάτω γράφημα ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (70,2%) 

είδε μια άμεση σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου της κοινότητας και του επιπέδου 

δέσμευσής τους. Ακολούθησε στενά η αναγνώριση της ανάγκης για περισσότερους χώρους 

για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση. 

Παρακάτω, μπορούμε να δούμε τις τρεις κύριες αιτίες που εντοπίστηκαν για την έλλειψη 

συμμετοχής των πολιτών είναι η έλλειψη υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η στάση των πολιτών στο θέμα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και μας δίνει μια εικόνα για τα ζητήματα που επηρεάζουν 

την περιοχή όπου εδρεύει ο οργανισμός. 
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Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Θέλαμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

στην επαγγελματική τους ζωή και με την ομάδα-στόχο τους. Όταν ρωτήθηκαν σχετικά, το 

76,6% είπε ότι το χρησιμοποιεί ως εργαλείο για την προώθηση της δέσμευσης και της 

ανάπτυξης της κοινότητας και το 36,2% δεν συμφώνησε με τη δήλωση ότι «Το Διαδίκτυο δεν 

είναι ασφαλής χώρος για κοινοτική δέσμευση και κοινοτική εργασία». Από την άλλη πλευρά, 

το 42,6% παραμένει ουδέτερο ως προς αυτό. Στις συνεντεύξεις μας μπορέσαμε να 

ακούσουμε αναφορές για τρόπους με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

βοήθησαν τους εργαζόμενους της κοινότητας να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τις ομάδες-

στόχους τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μερικοί μάλιστα ανέφεραν ότι άλλαξαν γνώμη 

για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού «αναγκάστηκαν να τα χρησιμοποιήσουν». 

Επιπλέον, το 51,1% πιστεύει ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού χώρου για τις 
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κοινότητες και η αφήγηση ιστοριών μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική 

ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων, ενώ το 44,7% πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει σε 

μεγάλο βαθμό.  

Κριτική Σκέψη και Φιλοσοφία 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας πίστευαν ότι είτε πολύ αποτελεσματικά είτε 

αρκετά αποτελεσματικά ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στη δημόσια 

ζωή. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουν τους εαυτούς τους ως παράγοντες που πιέζουν ενεργά για 

τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη δημόσια ζωή. 

Το εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στη δημόσια ζωή θα 

μπορούσε να είναι η ικανότητα επηρεασμού της συμπεριφοράς και του μυαλού των τοπικών 

κοινωνιών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδωσαν επίσης μεγάλη σημασία στην 

κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως απάντηση σε πολλά από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν 

στην έρευνα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην 

κοινότητα και έτσι να αναπτύξει μια δημόσια συνείδηση και μεγαλύτερη κοινωνική 

συμμετοχή. 

Βιωσιμότητα 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το 48,9% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι ο 

οργανισμός τους προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας με βιώσιμο τρόπο, ενώ το 38,3% 

δεν ήταν σίγουρο για αυτό. Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες μας εάν πιστεύουν ότι ο 

οργανισμός τους ασχολείται με θέματα κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό επίπεδο και το 

44,7% απάντησε ναι. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μας, μερικοί από τους 

συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι προσπαθούν να σκέφτονται βιώσιμα όσον αφορά τη 

σπατάλη τροφίμων και το υλικό που χρησιμοποιούν για την προώθηση των δραστηριοτήτων 

τους. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ξεκάθαροι ότι ο αντίκτυπός τους στην 

κλιματική αλλαγή ακόμη και σε κοινοτικό επίπεδο δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικός όσο 

μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που στοχεύει τους «μεγάλους ρυπαίνοντες». Αυτό 

το συναίσθημα αντικατοπτρίζεται και στην έρευνα, όταν ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι είχαν 

γνώση για το πώς να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και οικολογικής 

κοινότητας, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (48,9%) κατέταξαν τη συμφωνία τους 

σε 3 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Αυτό δείχνει ότι γνωρίζουν ότι ο αντίκτυπός τους 

είναι περιορισμένος. 

Αυτά τα συνδυασμένα δεδομένα από συνεντεύξεις και έρευνες δείχνουν ότι θα ήταν ωφέλιμο 

για τους εργαζόμενους της κοινότητας να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε αυτό που 

κάνουν, αλλά και να διδάξουν στις κοινότητές τους πώς να μιλούν για αυτά τα ζητήματα με 

τις τοπικές κυβερνήσεις τους για να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Χρηματοδότηση 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεώρησε ότι η χρηματοδότηση της κοινότητας και των 

δραστηριοτήτων της με βιώσιμο τρόπο είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης» (48,9% συμφωνεί και 25,5% συμφωνεί απόλυτα). Οι 

ερωτηθέντες τόνισαν πώς η οικονομική σταθερότητα είναι θεμελιώδης για κάθε οργανισμό 

που θέλει να εφαρμόσει οποιαδήποτε ουσιαστική δράση μακροπρόθεσμα. Εξέφρασαν 
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επίσης την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης 

που είναι πιο βιώσιμες. 

Covid-19 και άλλες προκλήσεις (ερ. 23-29) 

Θέλαμε να μάθουμε πώς η πανδημία είχε επηρεάσει τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τις 

κοινότητες με τις οποίες συνεργάζονται. Το 44,7% και το 29,8% των συμμετεχόντων 

συμφώνησαν και συμφώνησαν απόλυτα ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τη 

συμμετοχή της κοινότητας και το 66% απάντησε ότι η κρίση επηρέασε αρνητικά την 

επαγγελματική τους ζωή. Αυτά τα δεδομένα δεν προκαλούν έκπληξη δεδομένης της 

δυσκολίας που είχαν να αντιμετωπίσουν πολλοί στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Στις συνεντεύξεις ακούσαμε παρόμοιες απόψεις. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν από την πανδημία με διαφορετικούς τρόπους, από την 

επαγγελματική τους ζωή έως την ψυχική τους υγεία. Είναι ενδιαφέρον ότι ανέφεραν επίσης 

ότι υπάρχουν αυξήσεις στις δεξιότητες και μερικές φορές η παραγωγικότητα και η 

δημιουργικότητα που προέρχονται από την ανάγκη να προσαρμοστούν. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, οι κύριες προκλήσεις που οι ερωτηθέντες 

θεώρησαν ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν στο έργο τους για την κοινοτική ανάπτυξη ήταν 

αυτή των χαμηλών μισθών και της έλλειψης κοινωνικής υποστήριξης και δικτύου (και τα δύο 

52,3%), που είναι σύμπτωμα των ζητημάτων στην περιοχή και τη χώρα συνολικά. 

 

Δεξιότητες 

Οι δεξιότητες και οι ιδιότητες που οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι διαθέτουν διαπιστώθηκε 

ότι είναι πολύ ποικίλες, με την ικανότητα να εργάζονται τόσο μόνοι τους όσο και σε ομάδα 

που επιλέγεται από το 76,6% των ερωτηθέντων και η υπομονή και η ανεκτικότητα 

επιλέγονται από το 72,3%. 
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Οι συμμετέχοντες εντόπισαν διάφορες δεξιότητες που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν για να είναι επιτυχείς στη συνεισφορά τους στην κοινότητά τους. Αυτές ήταν 

κυρίως πρόσβαση σε μαθήματα κατάρτισης, δεξιότητες επικοινωνίας και πρακτικές 

πληροφορίες για το πώς να βοηθήσουν την ομάδα-στόχο τους, κάτι που δεν προκαλεί 

έκπληξη, καθώς έχουμε ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται με χρόνο για 

επαγγελματική εξέλιξη. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε αυτά που οι συμμετέχοντες εντόπισαν ως 

εμπόδια στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων: το 48,9% σημείωσε οικονομικές 

δυσκολίες και το 40,4% έκδηλη έλλειψη κατάρτισης επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (ερ. 30-32) 

Το 93,6% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε 

εκπαιδεύσεις, σεμινάρια ή εργαστήρια για την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων, το 93,6% επέλεξαν την «εργασία σε ομάδες» ως προτιμώμενες μεθόδους 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, ακολουθούμενη από παρουσιάσεις (48, 

9%) και παιχνίδια (36,2%). Οι συμμετέχοντες φάνηκαν να ενδιαφέρονται για το υλικό που θα 

προσφέρει το έργο και το βλέπουν ως ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, 

αναμένουν να αποκτήσουν νέες πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις για συγκεκριμένα εργαλεία 

που θα εφαρμόσουν στην εργασία τους, νέες ήπιες δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με τον 

τρόπο συμμετοχής της κοινότητάς τους.  
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Kairos Europe 

 

Γενικά δεδομένα (ερ. 1-12) 

Είχαμε 57 ερωτηθέντες συνολικά. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας ταυτίστηκαν 

ως γυναίκες (64,9%) με μια μειοψηφία ανδρών (31,6%). Τα πιο συνηθισμένα μέρη όπου 

κατοικούν οι συμμετέχοντες μας ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη 

δεδομένης της γεωγραφικής θέσης του οργανισμού που συνέλεξε τα δεδομένα. Όσον αφορά 

την ηλικία, η ομάδα των ερωτηθέντων ήταν αρκετά ομοιόμορφα χωρισμένη, όπως μπορεί να 

σημειωθεί από το παρακάτω γράφημα. 

 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες συνεργάζονταν με ΜΚΟ (40,4%), τοπικούς 

οργανισμούς (10,5%) και σχολεία (8,8%). Μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς, η θέση που 

κατείχαν κυρίως οι ερωτηθέντες μας ήταν υπάλληλος (38,6%), διευθυντής (15,8%) και 

διευθυντής (12,3%). Οι υπόλοιποι αναγνωρίστηκαν ως εθελοντές, σύμβουλοι ή μέντορες. Οι 

οργανισμοί που εκπροσωπούνται στη δεξαμενή δεδομένων μας εργάστηκαν κυρίως με 

μετανάστες και πρόσφυγες (45,6%), άλλοι ασχολήθηκαν με μειονεκτούσες οικογένειες 

(35,6%) και άτομα με προβλήματα υγείας (17,5%). Άλλες ομάδες-στόχοι που αναφέρθηκαν 

ήταν οι άστεγοι, τα παιδιά, οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι άστεγοι και οι έφηβοι. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, 

διαχείριση, συντονισμός δραστηριοτήτων, σχεδιασμός, πρόσληψη προσωπικού και 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι περισσότεροι από αυτούς ένιωσαν ότι συνέβαλαν στην 

ευημερία της τοπικής κοινωνίας μέσω της εργασίας τους (45,6%). 

Ρωτήσαμε πώς ένιωθαν για το πώς εμπλέκουν τις κοινότητες στη δημόσια ζωή και οι 

περισσότεροι από αυτούς πίστευαν ότι το έκαναν πολύ αποτελεσματικά (40,4 %), ενώ το 

52,6 % πιστεύει ότι το έκαναν αρκετά αποτελεσματικά. Ρωτήσαμε πόσο συνεκτικό βρήκαν 
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την κοινότητα στην οποία ζουν και να τη βαθμολογήσουν σε κλίμακα από το 1 έως το 5: οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας βαθμολόγησαν τους αριθμούς 3 και 4. Τους 

ζητήσαμε να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 το επίπεδο συμμετοχής της 

τοπικής τους κοινότητας σε δημόσιο χώρο, και οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας 

(31,6%) επέλεξαν τον αριθμό 3 και το 26,3% επέλεξαν τον αριθμό 4. Οι περισσότεροι από 

τους ερωτηθέντες μας (59,6%) συμφώνησαν στον βαθμό θετικής επιρροής τους στην 

συμπεριφορά και μυαλό της τοπικής μου κοινωνίας. 

Συγκεκριμένα δεδομένα (ερ. 13-22) 

Τα τρία κορυφαία θέματα που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες ήταν «Πώς να 

προωθήσουμε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής στην κοινωνία» (59,6%) και «Πώς να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ώστε να 

συμμετέχουν στη δημόσια ζωή του τις κοινότητές τους» (59,6%). Μόλις μάθαμε τι ήθελαν να 

μάθουν οι συμμετέχοντες, θέλαμε να κατανοήσουμε τη σχέση και τις προσδοκίες που έχουν 

με αυτά τα θέματα. 

 

Κοινοτική συμμετοχή 

Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας πουν ποιοι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικοί 

τρόποι για να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή της 

κοινότητάς τους και ποια πιστεύουν ότι είναι τα εμπόδια που τους εμποδίζουν να το κάνουν. 

Μπορούμε να δούμε στο παρακάτω γράφημα ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (70,2%) 

είδε μια άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου ευαισθητοποίησης της κοινότητας και του 

επιπέδου της δέσμευσής τους. Αυτό ακολούθησε στενά η αναγνώριση της ανάγκης για 

περισσότερους χώρους για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δράσεις που στοχεύουν στην 

ευαισθητοποίηση. 
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Παρακάτω μπορούμε να δούμε τις τρεις κύριες αιτίες που εντοπίστηκαν για την έλλειψη 

συμμετοχής στα κοινά. Είναι η στάση των ανθρώπων, η έλλειψη υποστήριξης από τις 

τοπικές αρχές και το επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 

ομάδα ανθρώπων και μας δίνει μια εικόνα για τα ζητήματα που επηρεάζουν την περιοχή 

όπου εδρεύει ο οργανισμός. 

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Θέλαμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

στην επαγγελματική τους ζωή και με την ομάδα-στόχο τους. Όταν ρωτήθηκαν σχετικά, το 

78,9% είπε ότι το χρησιμοποιεί ως εργαλείο για την προώθηση της δέσμευσης και της 

ανάπτυξης της κοινότητας και το 42,1% δεν συμφώνησε με τη δήλωση ότι «Το Διαδίκτυο δεν 

είναι ασφαλής χώρος για κοινοτική δέσμευση και κοινοτική εργασία». Από την άλλη πλευρά, 
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το 49,1% παραμένει ουδέτερο ως προς αυτό. Στις συνεντεύξεις μας μπορέσαμε να 

ακούσουμε αναφορές για τρόπους με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

βοήθησαν τους εργαζόμενους της κοινότητας να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τις ομάδες-

στόχους τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κάποιοι ανέφεραν ακόμη ότι ήταν σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν την πανδημία ως εργαλείο για να πείσουν τους οργανισμούς τους να 

χρηματοδοτήσουν διαδικτυακές δραστηριότητες που ήθελαν να εφαρμόσουν πριν από τον 

Covid-19. Επιπλέον, το 54,4% πιστεύει ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού 

χώρου για τις κοινότητες και την αφήγηση της κοινότητας μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο 

βαθμό στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων, ενώ το 40,4% πιστεύει ότι 

μπορεί να το κάνει σε μεγάλο βαθμό.  

Κριτική Σκέψη και Φιλοσοφία 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες μας πίστευαν ότι είτε πολύ αποτελεσματικά είτε 

αρκετά αποτελεσματικά ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στη δημόσια 

ζωή, και αυτό σημαίνει ότι βλέπουν τους εαυτούς τους ως παράγοντες που πιέζουν ενεργά 

για τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη δημόσια ζωή. 

Το εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στη δημόσια ζωή θα 

μπορούσε να είναι η ικανότητα επηρεασμού της συμπεριφοράς και του μυαλού των τοπικών 

κοινωνιών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδωσαν επίσης μεγάλη σημασία στην 

κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως απάντηση σε πολλά από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν 

στην έρευνα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην 

κοινότητα και ακολούθως και στην ανάπτυξη μιας δημόσιας συνείδησης και μεγαλύτερης 

κοινωνικής συμμετοχής. 

Βιωσιμότητα 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το 57,9% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο 

οργανισμός τους προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας με βιώσιμο τρόπο, ενώ το 36,8% 

ήταν αβέβαιο για αυτό. Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες μας εάν πιστεύουν ότι ο οργανισμός 

τους ασχολείται με ζητήματα κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό επίπεδο και, όπως μπορούμε 

να δούμε από το παρακάτω γράφημα, οι απόψεις ήταν ομοιόμορφα μοιρασμένες. 
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Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών μας, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι 

προσπαθούν να σκέφτονται βιώσιμα όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων και το υλικό που 

χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους, ειδικά για εκείνους που 

οργανώνουν ομαδικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν 

ξεκάθαροι ότι ο αντίκτυπός τους στην κλιματική αλλαγή ακόμη και σε κοινοτικό επίπεδο δεν 

θα ήταν τόσο αποτελεσματικός όσο μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που στοχεύει 

τους «μεγάλους ρυπαίνοντες». Αυτό το συναίσθημα αντικατοπτρίζεται επίσης στην έρευνα, 

όταν ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι είχαν γνώση για το πώς να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

μιας βιώσιμης και οικολογικής κοινότητας, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (35,1%) 

κατέταξαν τη συμφωνία τους σε 3 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Αυτό δείχνει ότι 

γνωρίζουν ότι ο αντίκτυπός τους είναι περιορισμένος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων οργανισμών, αυτά τα συνδυασμένα δεδομένα από 

συνεντεύξεις και έρευνες δείχνουν ότι θα ήταν ωφέλιμο για τους εργαζόμενους της 

κοινότητας να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε αυτό που κάνουν, αλλά και να διδάξουν 

στις κοινότητές τους πώς να μιλούν για αυτά τα ζητήματα με τις τοπικές κυβερνήσεις τους. 

έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Χρηματοδότηση 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεώρησε ότι η χρηματοδότηση της κοινότητας και των 

δραστηριοτήτων της με βιώσιμο τρόπο είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης (47,4% συμφωνεί και 21,1% συμφωνεί απόλυτα). Οι 

ερωτηθέντες τόνισαν πώς η οικονομική σταθερότητα είναι θεμελιώδης για κάθε οργανισμό 

που θέλει να εφαρμόσει οποιαδήποτε ουσιαστική δράση μακροπρόθεσμα. Εξέφρασαν 

επίσης την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης 

που είναι πιο βιώσιμες. 

Covid-19 και άλλες προκλήσεις (ερ. 23-29) 

Θέλαμε να μάθουμε πώς η πανδημία είχε επηρεάσει τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τις 

κοινότητες με τις οποίες συνεργάζονται. Το 38,6% και το 35,1% των συμμετεχόντων 

συμφώνησαν και συμφώνησαν απόλυτα ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τη 

συμμετοχή της κοινότητας και το 59,6% απάντησε ότι η κρίση επηρέασε αρνητικά την 

επαγγελματική τους ζωή. 

Στις συνεντεύξεις ακούσαμε παρόμοιες απόψεις. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν από την πανδημία με διαφορετικούς τρόπους, από την 

επαγγελματική τους ζωή έως την ψυχική τους υγεία. Είναι ενδιαφέρον ότι ανέφεραν επίσης 

ότι υπάρχουν αυξήσεις στις δεξιότητες και μερικές φορές η παραγωγικότητα και η 

δημιουργικότητα επίσης βελτιώθηκαν, επειδή ήταν αναγκαίο. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, οι κύριες προκλήσεις που οι ερωτηθέντες 

θεώρησαν ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν στο έργο τους για την ανάπτυξη της κοινότητας 

ήταν η έλλειψη δεξιοτήτων και κινήτρων (56,1%) και οι χαμηλοί μισθοί (50,9%). Το τελευταίο 

είναι σύμφωνο με δεδομένα από άλλους οργανισμούς και αποκαλύπτει το ευρέως 

διαδεδομένο ζήτημα της αδυναμίας του τρίτου τομέα να διατηρήσει προσωπικό υψηλής 

ειδίκευσης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. 
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Δεξιότητες 

Οι δεξιότητες και οι ιδιότητες που οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι διαθέτουν διαπιστώθηκε 

ότι είναι πολύ διαφορετικές, με την ικανότητα να εργάζονται τόσο μόνοι τους όσο και σε 

ομάδα που επιλέγεται από το 78,9% των ερωτηθέντων και οι άλλοι έρχονται σε στενή 

ισοπαλία. 

 

Οι συμμετέχοντες εντόπισαν διάφορες δεξιότητες που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν για να είναι επιτυχείς στη συνεισφορά τους στην κοινότητά τους. Αυτά ήταν 

κυρίως πρόσβαση σε μαθήματα κατάρτισης, δεξιότητες επικοινωνίας και πρακτικές 

πληροφορίες για το πώς να βοηθήσουν την ομάδα-στόχο τους, κάτι που δεν προκαλεί 

έκπληξη, καθώς έχουμε ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται με χρόνο για 

επαγγελματική εξέλιξη. 
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Όσον αφορά τα εμπόδια, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εντόπισαν οικονομικές δυσκολίες 

και έλλειψη ευκαιριών. Ταυτόχρονα, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το 28,1% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είχε κανένα απολύτως εμπόδιο. Αυτό αντικατοπτρίστηκε σε μια 

από τις συνεντεύξεις όπου ένα ανώτερο στέλεχος ενός οργανισμού αναγνώρισε ότι η 

αρχαιότητά του σήμαινε ότι δεν είχαν εμπόδια στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 

Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (ερ. 30-32) 

Το 96,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είχαν συμμετάσχει προηγουμένως σε 

εκπαιδεύσεις, σεμινάρια ή εργαστήρια για την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων, το 89,5% επέλεξαν την «εργασία σε ομάδες» ως προτιμώμενες μεθόδους 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, ακολουθούμενη από παιχνίδια (64, 9%) 

και συζητήσεις (63,2%). Οι συμμετέχοντες φάνηκαν να ενδιαφέρονται για το υλικό που θα 

προσφέρει το έργο και το βλέπουν ως ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, 

αναμένουν να αποκτήσουν νέες πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις για συγκεκριμένα εργαλεία 

που θα εφαρμόσουν στην εργασία τους, νέες ήπιες δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με τον 

τρόπο συμμετοχής της κοινότητάς τους. 
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Επίλογος 

Όταν αναπτύχθηκε αυτό το έργο, οι εταίροι ανέπτυξαν ορισμένες υποθέσεις για το ποιες 

είναι οι ανάγκες των κοινοτικών εργαζομένων και ποιοι τομείς πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Αυτές οι υποθέσεις δοκιμάστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν μέσω της ερευνητικής διαδικασίας 

για να βεβαιωθεί ότι οι ανάγκες που αντιμετωπίζει το έργο βασίζονται τόσο στη θεωρία, όσο 

και στην πρακτική της κοινοτικής εργασίας. Η υπόθεση μας, με βάση την έρευνα που έγινε 

για τη συγγραφή της αίτησης χρηματοδότησης, ήταν αυτή: 

Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από την κατάρτιση και το εκπαιδευτικό υλικό 

που σχετίζεται με το: 

• Πώς να δημιουργήσετε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο για τις κοινότητες και την 

αφήγηση ιστοριών στην κοινότητα 

• Πώς να προωθήσετε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής 

ένταξης και συμμετοχή στην κοινωνία 

• Πώς να χρηματοδοτήσετε μια κοινότητα και τις δραστηριότητές της με βιώσιμο 

τρόπο 

• Πώς να ενδυναμωθούν οι πολίτες ώστε να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των 

κοινοτήτων τους 

• Πώς να καταπολεμήσετε την κλιματική αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο και πώς να 

δημιουργήσετε μια κοινότητα οικολογική και βιώσιμη. 

Όπως και οι συνεντεύξεις και οι έρευνες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου μας 

έδειξαν, οι υποθέσεις μας ήταν σωστές. Ως εκ τούτου, η επόμενη προσπάθεια του έργου θα 

επικεντρωθεί στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους προαναφερθέντες τομείς. 

Ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς όλα τα θέματα που ερευνήσαμε είχαν 

ενδιαφέρον, κυρίως σε σχεδόν ίσες ποσότητες. Η έρευνα ήταν επίσης εξαιρετικά χρήσιμη για 

την κατανόηση των εργαλείων μάθησης που προτιμά η ομάδα-στόχος μας. Μέσα από την 

έρευνα, γνωρίζουμε πλέον ότι προτιμάται υλικό που ενισχύει τη συμμετοχή και τις 

συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου μαθησιακών εργαλείων και 

δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προσδιορίζονται. Αυτό θα 

κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος του 2022. Για να μείνετε ενημερωμένοι, επισκεφτείτε τον 

ιστότοπο (https://pieceproject.eu/ ) και τη σελίδα μας στο Facebook 

(https://www.facebook.com/PIECEErasmus ). 

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα βασικά δεδομένα (συνεντεύξεις και 

έρευνες) επικοινωνήστε γράφοντας στο info@kairoeurope.co.uk . 

Ελπίζουμε ότι αυτή η αναφορά είναι χρήσιμη και ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές 

τις πληροφορίες για να ενημερώσετε τις δράσεις και την έρευνά σας. 

https://pieceproject.eu/
https://www.facebook.com/PIECEErasmus
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Η ομάδα του PIECE 


