Ευρώπη για
τους πολίτες
Το σχέδιο «REINVENTING SOLIDARITY AND RAISING TOLERANCE RESTART» χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»
Εφαρμόζεται στο Σκέλος 2, Μέτρο 2.1: Αδελφοποίηση πόλεων
Συμμετοχή: το σχέδιο επέτρεψε τη συγκέντρωση … πολιτών, εκ των οποίων οι … προέρχονταν από την πόλη …
(χώρα), … από την πόλη …. (χώρα) κ.λπ.
Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στην/στο … (πόλη, χώρα) από ηη/μμ/εεεε έως τις ηη/μμ/εεεε
Συνοπτική περιγραφή:
Η ημερίδα της ηη/μμ/εεεε ήταν αφιερωμένη σε …
Η ημερίδα της ηη/μμ/εεεε ήταν αφιερωμένη σε … κ.λπ.

Εφαρμόζεται στο Σκέλος 2, Μέτρο 2.2: Δίκτυα πόλεων,
Σκέλος 2, Μέτρο 2.3: Έργα της κοινωνίας των πολιτών και
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη

11 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδιου:
Εκδήλωση 1
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 65 πολιτών, εκ των οποίων 1 προέρχονταν από την πόλη
Τίρανα, Αλβανία, 1 από την πόλη Βρυξέλλες, Βέλγιο και 1 από την πόλη Λευκωσία, Κύπρος.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα από 07/11/2016 έως 07/11/2016
Συνοπτική περιγραφή:
Πριν την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων για το σχεδιασμό όλων των
δραστηριοτήτων και των απαραίτητων κατευθύνσεων για τη διάχυση του έργου.
Η πρώτη ώρα ήταν αφιερωμένη στην Τελετή Έναρξης του Έργου, την παρουσίαση των σκοπών του,
των επιμέρους δραστηριοτήτων, καθώς και του στόχου, της φιλοσοφίας και των ευκαιριών που
προσφέρει το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Γραφείο
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, συμμετείχαν ενεργά και οι Εκπρόσωποι των
Οργανισμών Εταίρων του Έργου, ενώ μετά το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
Συνάντηση των Εταίρων. Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου συμμετείχαν ως Ομιλητές Έλληνες
Ευρωβουλευτές, ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου
Αθηναίων, ο Επικεφαλής του Σημείου Επαφής του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες του
Υπουργείου Εσωτερικών, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
και ο Υπεύθυνος Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου στην Αθήνα. Αμέσως
μετά την Εναρκτήρια Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδραστικό Workshopστο πλαίσιο του
Έργου με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
μεταξύ τους και να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του
προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα. Προβληματίστηκαν και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα
αίτια που αναγκάζουν τους πρόσφυγες να αναζητήσουν δίοδο διαφυγής από τη χώρα τους στην
Ευρώπη, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο των ροών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως αναλογιζόμενοι
τα γεγονότα και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχοι των διαδραστικών Workshops, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων προσδοκιών
των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Η δημιουργία ενός προσχεδίου policy paper από τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων, που θα ενταχθεί στο τελικό policy paper όλων των δραστηριοτήτων που Έργου
- Ενασχόληση και ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στο Έργο
- Κατανόηση και εμβάθυση στην υφιστάμενη κατάσταση
- Προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με ιδιαίτερη σημασία για τις υποψήφιες χώρες ένταξης στην
ΕΕ
- Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=124

Εκδήλωση 2
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 58 πολιτών, εκ των οποίων 1 προέρχονταν από την πόλη
Αθήνα, Ελλάδα και 57 από την πόλη Τίρανα, Αλβανία.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στα Τίρανα, Αλβανία από 17/11/2016 έως 17/11/2016
Συνοπτική περιγραφή:
Πριν την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συνάντηση του εταίρου και του επικεφαλή εταίρου του έργου
για τη μεθοδολογία της υλοποίησης της δραστηριότητας και των απαραίτητων κατευθύνσεων για τη
διάχυση του έργου.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των σκοπών του Έργου, των επιμέρους
δραστηριοτήτων, καθώς και του στόχου, της φιλοσοφίας και των ευκαιριών που προσφέρει το
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε διαδραστικό Workshop
με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε τρείς ομάδες εργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Marin Barleti University, με τη συμμετοχή της Ελληνίδας Πρέσβεως στην Αλβανία, του Πρύτανη του
Marin Barleti University, καθώς και Καθηγητή με πιστοποίηση από την Έδρα UNESCO αλλά και
Εκπροσώπου του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου. Στην εκδήλωση οι νέοι συμμετέχοντες ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία με τις ιδέες που διατύπωσαν, του προβληματισμούς τους, καθώς και τις ανησυχίες
τους για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, τον κοινωνικό αντίκτυπο των ροών, αλλά και τις
θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ιδίως με δεδομένο το ενδιαφέρον της Αλβανίας ως
υποψήφια προς ένταξη χώρα.
Στόχοι των διαδραστικών Workshops, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων προσδοκιών
των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Η δημιουργία ενός προσχεδίου policy paper από τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων, που θα ενταχθεί στο τελικό policy paper όλων των δραστηριοτήτων που Έργου
- Ενασχόληση και ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στο Έργο
- Κατανόηση και εμβάθυση στην υφιστάμενη κατάσταση
- Προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με ιδιαίτερη σημασία για τις υποψήφιες χώρες ένταξης στην
ΕΕ
- Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=142

Εκδήλωση 3
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 25 πολιτών, εκ των οποίων 3 προέρχονταν από την πόλη
Αθήνα, Ελλάδα και 22 από την πόλη Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, Βέλγιο από 24/11/2016 έως
24/11/2016
Συνοπτική περιγραφή: Πριν την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συνάντηση του εταίρου και του
επικεφαλή εταίρου του έργου για τη μεθοδολογία της υλοποίησης της δραστηριότητας και των
απαραίτητων κατευθύνσεων για τη διάχυση του έργου.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των σκοπών του Έργου, των επιμέρους
δραστηριοτήτων, καθώς και του στόχου, της φιλοσοφίας και των ευκαιριών που προσφέρει το
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε διαδραστικό Workshop
με τους συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο First Euroflat Hotel και συντόνισε ο
Εταίρος Οργανισμός, συμμετείχε ως Ομιλητής Εκπρόσωπος του Δήμου Νέου Ηρακλείου, ο οποίος
παρουσίασε την τοπική διάσταση της προσφυγικής κρίσης και το πώς οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες
αντιμετωπίζουν το ζήτημα στους συμμετέχοντες. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και εκπρόσωποι του
Επικεφαλής Εταίρου αλλά και στελέχη της διοικητικής ομάδας των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, οι οποίοι
συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες και αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις τους. Στην εκδήλωση οι νέοι
συμμετέχοντες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με τις ιδέες που διατύπωσαν, του προβληματισμούς τους,
καθώς και τις ανησυχίες τους για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, τον κοινωνικό αντίκτυπο των
ροών, αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Στόχοι των διαδραστικών Workshops, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων προσδοκιών
των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Η δημιουργία ενός προσχεδίου policy paper από τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων, που θα ενταχθεί στο τελικό policy paper όλων των δραστηριοτήτων που Έργου
- Ενασχόληση και ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στο Έργο
- Κατανόηση και εμβάθυση στην υφιστάμενη κατάσταση
- Προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με ιδιαίτερη σημασία για τις υποψήφιες χώρες ένταξης στην
ΕΕ
- Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=157

Εκδήλωση 4
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 30 πολιτών, εκ των οποίων 1 προέρχονταν από την πόλη
Αθήνα, Ελλάδα και 29 από την πόλη Λευκωσία, Κύπρος.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Λευκωσία, Κύπρος από 13/12/2016 έως
13/12/2016
Συνοπτική περιγραφή: Πριν την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε συνάντηση του εταίρου και του
επικεφαλή εταίρου του έργου για τη μεθοδολογία της υλοποίησης της δραστηριότητας και των
απαραίτητων κατευθύνσεων για τη διάχυση του έργου. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην
παρουσίαση των σκοπών του Έργου, των επιμέρους δραστηριοτήτων, καθώς και του στόχου, της
φιλοσοφίας και των ευκαιριών που προσφέρει το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», ενώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκε διαδραστικό Workshop με τους συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση, που
φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντόνισε ο Εταίρος Οργανισμός, συμμετείχαν
νέοι της περιοχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεματική. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και
εκπρόσωποι του Επικεφαλής Εταίρου αλλά και στελέχη της διοικητικής ομάδας του Εταίρου
οργανισμού, οι οποίοι συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες και αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις τους.
Στην εκδήλωση οι νέοι συμμετέχοντες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με τις ιδέες που διατύπωσαν, του
προβληματισμούς τους, καθώς και τις ανησυχίες τους για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, τον
κοινωνικό αντίκτυπο των ροών, αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Στόχοι των διαδραστικών Workshops, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων προσδοκιών
των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Η δημιουργία ενός προσχεδίου policy paper από τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων, που θα ενταχθεί στο τελικό policy paper όλων των δραστηριοτήτων που Έργου
- Ενασχόληση και ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στο Έργο
- Κατανόηση και εμβάθυση στην υφιστάμενη κατάσταση
- Προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
- Προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με ιδιαίτερη σημασία για τις υποψήφιες χώρες ένταξης στην
ΕΕ
- Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=160

Εκδήλωση 5
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 40 πολιτών, εκ των οποίων 40 προέρχονταν από την πόλη
Αθήνα, Ελλάδα.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα από 02/02/2017 έως 03/02/2017
Συνοπτική περιγραφή: η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην προαγωγή της συζήτησης και του γόνιμου
διαλόγου μεταξύ των πολιτών και εκπροσώπων φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών
εκπροσώπων και ακαδημαϊκών που σχετίζονται με το θέμα του προσφυγικού και τη συζήτηση επί της
θεματικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ομιλητών στο διήμερο του
Δομημένου Διαλόγου που φιλοξενήθηκε στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
ΑΘήνα, ήταν Δήμαρχοι, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές και νέοι, ενώ πραγματοποιήθηκε και η προβολή
του υποψήφιου για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ «4.1 Miles». Οι συμμετέχοντες αλληλεπίδρασαν ενεργά με τους
ομιλητές, αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς, ενώ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
ευκαιρία που τους δόθηκε να συνομιλήσουν με αυτή την πληθώρα ομιλητών με διαφορετικά
επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα, υπό το βασικό άξονα την προσφυγική κρίση στην
Ελλάδα. Ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο δημιούργησε η επαφή των συμμετεχόντων με την προσκεκλημένη
Δήμαρχο Λειβαδιάς και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, γνωρίζοντας την τοπική και κοινωνική
διάσταση του θέματος, έγκριτο περιφερειολόγο, Ακαδημαϊκούς, αλλά και δασκάλες που υλοποίησαν
συναφές δράση για το προσφυγικό σε μαθητές Δημοτικού.
Κεντρικοί στόχοι του Δομημένου Διαλόγου, οι οποίοι και επετεύχθησαν στο μέγιστο βαθμό είναι οι
ακόλουθοι:
- Δημιουργία κειμένου πολιτικής με τα αποτελέσματα της συζήτησης
- Προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ των
συμμετεχουσών χωρών
- Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης
- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και του αισθήματος συνεισφοράς στη διαδικασία χάραξης
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- Καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ΕΕ, της γεωργαφίας και της περιφέρειας της Μέσης
Ανατολής.
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=188

Εκδήλωση 6
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 31 πολιτών, εκ των οποίων 31 προέρχονταν από την πόλη
Τίρανα, Αλβανίας.
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στα Τίρανα, Αλβανία από 17/11/2016 έως 17/11/2016
Συνοπτική περιγραφή: η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε διαδραστικές εκπαιδεύσεις - trainings, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο από το Πρόγραμμα Erasmus+ εκπαιδευτή, με την
ενεργή συμμετοχή του κοινού, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος
και των παραμέτρων της, καθώς και τη διαπολιτισμική κατανόηση της κουλτούρας των προσφύγων.
Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Marin Barleti University, μεταξύ των προσδοκόμενων
αποτελεσμάτων από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες ήταν η παροχή και μετάδοση
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσφύγων για την απόκτηση
ασύλου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο χτίσιμο ομαδικού
πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων εθελοντών με στόχο την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος και
της εκπλήρωσης των πιλοτικών στόχων του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες,
σκέψεις και ιδέες τους για τη διαχείριση του προσφυγικού και εξέφρασαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους να
συμμετάσχουν στην εθελοντική δραστηριότητα όπου θα έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες στα
Κέντρα Φιλοξενίας.
Στόχοι των διαδραστικών εκπαιδεύσεων – trainings, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων
προσδοκιών των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων ως αιτούντες άσυλο στην ΕΕ
- Διαπολιτισμική κατανόηση των πολιτισμικών καταβολών των προσφύγων
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη
δυνατή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
- Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εθελοντών
- Καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της προσφυγικής κρίσης και των προβλημάτων
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=182

Εκδήλωση 7
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 90 πολιτών, εκ των οποίων 90 προέρχονταν από την πόλη
Αθήνα (Ελλάδα).
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα από 27/03/2017 έως 28/03/2017
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε διαδραστικές εκπαιδεύσεις - trainings, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο από το Πρόγραμμα Erasmus+ εκπαιδευτή Αργύρη
Χούλια (https://www.salto-youth.net/tools/toy/argyris-choulias.3738/), με την ενεργή συμμετοχή του
κοινού, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος και των παραμέτρων
της, καθώς και τη διαπολιτισμική κατανόηση της κουλτούρας των προσφύγων. Στην εκδήλωση, που
φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, με την
υποστήριξη του Κέντρου, μεταξύ των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων από τις προγραμματισμένες
δραστηριότητες ήταν η παροχή και μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των προσφύγων για την απόκτηση ασύλου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο χτίσιμο ομαδικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων εθελοντών με
στόχο την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος και της εκπλήρωσης των πιλοτικών στόχων του
Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες, σκέψεις και ιδέες τους για τη διαχείριση του
προσφυγικού και εξέφρασαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική
δραστηριότητα όπου θα έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες στα Κέντρα Φιλοξενίας.
Στόχοι των διαδραστικών εκπαιδεύσεων – trainings, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων
προσδοκιών των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων ως αιτούντες άσυλο στην ΕΕ
- Διαπολιτισμική κατανόηση των πολιτισμικών καταβολών των προσφύγων
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη
δυνατή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
- Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εθελοντών
- Καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της προσφυγικής κρίσης και των προβλημάτων
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=193

Εκδήλωση 8
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 40 πολιτών, εκ των οποίων 38 προέρχονταν από την πόλη
Λευκωσία (Κύπρος), 1 προερχόταν από την πόλη Αθήνα (Ελλάδα) και 1 προερχόταν από την πόλη
Βρυξέλλες (Βέλγιο).
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Λευκωσία, Κύπρος από 23/05/2017 έως
24/05/2017
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε διαδραστικές εκπαιδεύσεις - trainings, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο από το Πρόγραμμα Erasmus+ εκπαιδευτή Αργύρη
Χούλια (https://www.salto-youth.net/tools/toy/argyris-choulias.3738/), με την ενεργή συμμετοχή του
κοινού, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος και των παραμέτρων
της, καθώς και τη διαπολιτισμική κατανόηση της κουλτούρας των προσφύγων.
Οι διαδραστικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Καϊμακλίου «ΜΥΛΟΙ» στην
Λευκωσία της Κύπρου και φιλοξενήθηκαν από τον Εταίρο του Έργου, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.
Οι εκπαιδεύσεις προσέφεραν στους εθελοντές τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να
συμμετάσχουν επιτυχώς στις δραστηριότητες του Έργου, συμπεριλαμβάνοντας διαπολιτισμικές
εκπαιδεύσεις για τις διαφορετικές κουλτούρες των προσφύγων.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο χτίσιμο ομαδικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων εθελοντών με
στόχο την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος και της εκπλήρωσης των πιλοτικών στόχων του
Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες, σκέψεις και ιδέες τους για τη διαχείριση του
προσφυγικού και εξέφρασαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική
δραστηριότητα όπου θα έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες στα Κέντρα Φιλοξενίας.
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εκπαιδεύσεων και μετά το τέλος αυτών, ο κος. Alexandre Beddock,
εκπρόσωπος του European Youth Forum, συμμετείχε ως προσκεκλημμένος ομιλητής, συζήτησε με
τους συμμετέχοντες για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και τις δράσεις που η Ένωση έχει
αναλάβει, ενώ παράλληλα τόνισε τη διάσταση της συμμετοχής των νέων. Ακόμη, παρουσίασε το
ντοκιμαντέρ “Voice of the Refugees”, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και ακολούθησαν έντονες και
γόνιμες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.
Στόχοι των διαδραστικών εκπαιδεύσεων – trainings, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων
προσδοκιών των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων ως αιτούντες άσυλο στην ΕΕ
- Διαπολιτισμική κατανόηση των πολιτισμικών καταβολών των προσφύγων
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη
δυνατή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
- Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εθελοντών
- Καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της προσφυγικής κρίσης και των προβλημάτων
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=248

Εκδήλωση 9
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 25 πολιτών, εκ των οποίων 23 προέρχονταν από την πόλη
Βρυξέλλες (Βέλγιο) και 2 προέρχονταν από την πόλη Αθήνα (Ελλάδα).
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, Βέλγιο από 03/06/2017 έως
04/06/2017
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε διαδραστικές εκπαιδεύσεις - trainings, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο από το Πρόγραμμα Erasmus+ εκπαιδευτή Αργύρη
Χούλια (https://www.salto-youth.net/tools/toy/argyris-choulias.3738/), με την ενεργή συμμετοχή του
κοινού, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος και των παραμέτρων
της, καθώς και τη διαπολιτισμική κατανόηση της κουλτούρας των προσφύγων.
Οι διαδραστικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ξενοδοχείο First Euroflat Hotel στις Βρυξέλλες
του Βελγίου και φιλοξενήθηκαν από τον Εταίρο του Έργου, τη VoteWatch Europe.
Οι εκπαιδεύσεις προσέφεραν στους εθελοντές τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να
συμμετάσχουν επιτυχώς στις δραστηριότητες του Έργου, συμπεριλαμβάνοντας διαπολιτισμικές
εκπαιδεύσεις για τις διαφορετικές κουλτούρες των προσφύγων.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο χτίσιμο ομαδικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων εθελοντών με
στόχο την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος και της εκπλήρωσης των πιλοτικών στόχων του
Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες, σκέψεις και ιδέες τους για τη διαχείριση του
προσφυγικού και εξέφρασαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική
δραστηριότητα όπου θα έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες στα Κέντρα Φιλοξενίας.
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εκπαιδεύσεων και μετά το τέλος αυτών, ο κος. Alexandre Beddock,
εκπρόσωπος του European Youth Forum, συμμετείχε ως προσκεκλημμένος ομιλητής, συζήτησε με
τους συμμετέχοντες για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και τις δράσεις που η Ένωση έχει
αναλάβει, ενώ παράλληλα τόνισε τη διάσταση της συμμετοχής των νέων. Ακόμη, παρουσίασε το
ντοκιμαντέρ “Voice of the Refugees”, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και ακολούθησαν έντονες και
γόνιμες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.
Στόχοι των διαδραστικών εκπαιδεύσεων – trainings, οι οποίοι επετεύχθησαν πέραν των αναμενόμενων
προσδοκιών των οργανωτών, αποτέλεσαν:
- Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων ως αιτούντες άσυλο στην ΕΕ
- Διαπολιτισμική κατανόηση των πολιτισμικών καταβολών των προσφύγων
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη
δυνατή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
- Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εθελοντών
- Καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της προσφυγικής κρίσης και των προβλημάτων
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=244

Εκδήλωση 10
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 25 πολιτών, εκ των οποίων 4 προέρχονταν από την πόλη
Λευκωσία (Κύπρος), 4 από την πόλη Βρυξέλλες (Βέλγιο), 5 από την πόλη Τίρανα (Αλβανία) και 12
από την πόλη Αθήνα (Ελλάδα).
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα από 20/11/2017 έως 03/12/2017
Συνοπτική περιγραφή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 25 νέοι ηλικίας 18-28 ετών, το εθελοντικό
πρόγραμμα Πιλοτικής Δράσης στην Αθήνα που διήρκεσε 14 ημέρες. Οι νέοι συμμετείχαν σε
διαδραστικές εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, διαλέξεις, δραστηριότητες ice breaking, δημιουργία video
animation, και επισκέψεις μελέτης σε Κέντρα φιλοξενείας και υποδοχής προσφύγων.
Στις διαδραστικές εκπαιδεύσεις όπου έλαβαν μέρος, γνώρισαν ο ένας τον άλλο, αντάλλαξαν
προβληματισμούς, σκέψεις και ιδέες. Γνώρισαν τη διαφορετικότητα μέσα από τα κοινά χαρακτηριστικά
της νεανικής τους φύσης και ήρθαν σε επαφή με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς,
στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, εξειδικευμένους αξιωματούχους σε θέματα πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ίδιες τις οικογένειες των προσφύγων που ζούν στην Ελλάδα στα
Κέντρα Φιλοξενίας.
Κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο WELCOMMON, το οποίο είναι ένα πρότυπο κέντρο αξιοπρεπούς
φιλοξενίας, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, και μακροχρόνιας φροντίδας, κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης 160-180 πολύ ευάλωτων προσφύγων και υλοποιείται από την κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών και χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τους υπευθύνους του χώρου για τους συνολικά 180 πρόσφυγες που φιλοξενούν. Οι
πρόσφυγες αυτοί αποτελούν θύματα βασανιστηρίων, βιασμών ή trafficking, είναι κυρίως γυναίκες σε
εγκυμοσύνη, οικογένειες με νεογέννητα ή άτομα με αναπηρίες ή άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας,
όπως Aids, καρκίνους, ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Μέσα από τις συζητήσεις και τις
επαφές που είχαν με τους ίδιους τους πρόσφυγες κατάλαβαν πως το κέντρο δεν προσφέρει μόνον
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά συμβάλλει με
κάθε τρόπο στην προσπάθεια κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.
Επίσης, είχαν την ευκαιρία, με την πολύτιμη καθοδήγηση ομάδας Επιστημόνων από το Τμήμα
Γραφιστικής Επιστήμης του ΑΤΕΙ Αθήνας να δώσουν μορφή, πνοή και δράση στο δικό τους χαρακτήρα.
Δημιούργησαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας video animation με τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα
όπως οι ίδιοι τους αντιλαμβάνονται και δημιούργησαν τις δικές τους μικρές ιστορίες.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη των συμμετεχόντων στο Δήμο της Λειβαδιάς, όπου ήρθαν σε
επαφή με τοπικούς παράγοντες, συνομίλησαν με τη Δήμαρχο Λειβαδιάς κα. Γιώτα Πούλου, η οποία και
τους παρουσίασε την επιτυχημένη πρότυπη διαχείριση της φιλοξενίας και ενσωμάτωσης ομάδας
προσφύγων στο Δήμο τους. Ερχόμενοι σε επαφή με τους ίδιοιυς τους πρόσφυγες και έχοντας την
ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, να ακούσουν για τον τρόπο που ταξίδεψαν ώστε να φτάσουν στην
Ευρώπη, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους, εμπλούτισαν όχι μόνον τις γνώσεις
τους αλλά και τις εμπειρίες τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στη διαχείριση του
μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη.
Επίσης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Κέντρο Φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών & ασυνόδευτων
ανηλίκων “Stegi Plus” της ΜΚΟ Praksis, όπου συνομίλησαν με τους Υπευθύνους του Κέντρου και
ήλθαν σε επαφή με τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες, τους κοινωνικούς λειτουργούς αλλά
επισκέφθηκαν τους χώρους που στεγάζουν την καθημερινότητα των ασυνόδευτων ανήλικων.
Τέλος, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Κέντρο Φιλοξενείας Προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής,
όπου περιηγήθηκαν στους χώρους, τις δομές, συζήτησαν με τους θεσμικούς εκπροσώπους και τα
στελέχη που διαχειρίζονται τις δομές για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, ενώ παράλληλα

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ίδιους για την εμπειρία τους στο Κέντρο, αλλά και τη
διαδικασία αιτήσεως ασύλου από πλευράς τους. Προβλήματα και προκλήσεις στην καθημερινότητά
τους ήταν το επίκεντρο της συζήτησης, ενώ δεν έλλειψαν και οι προτάσεις προς τους συμμετεχοντες για
την αποκατάσταση της ομαλατότητας στην ζωή τους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνάντηση των
συμμετεχόντων με τον Αντιδήμαρχο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Αποκέντρωσης του Δήμου
Αθηναίων, κο. Παπαγιαννάκη, ο οποίος ανέλυσε τον τρόπο που ο Δήμος διαχειρίζεται την ένταξη και
φιλοξενεία των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, τις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων.
Στόχοι των δραστηριοτήτων του Pilot Activity αποτέλεσαν τα παρακάτω, στα οποία οι συμμετέχοντες
ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:
- Προώθηση της ενεργούς δημοκρατικής συμμετοχής και της συμμετοχικότητας των πολιτών
- Προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης
- Προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Ανάπτυξη και προώθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και της Ευρωπαίκής κουλτούρας
- Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
- Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη ανάληψης δράσης και συμμετοχικότητας των
Ευρωπαϊκών κοινωνιών
- Υποστήριξη της προσπάθειας βελτιστοποίησης της διαβίωσης των προσφύγων
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη
δυνατή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=254

Εκδήλωση 11
Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 50 πολιτών, εκ των οποίων 4 προέρχονταν από την πόλη
Λευκωσία (Κύπρος), 4 από την πόλη Βρυξέλλες (Βέλγιο), 5 από την πόλη Τίρανα (Αλβανία) και 37
από την πόλη Αθήνα (Ελλάδα).
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα από 04/12/2017 έως 06/12/2017
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, αποτέλεσε την τελική φάση των δραστηριοτήτων του Έργου, με την ολοκλήρωση της
Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες έλαβαν το ρόλο ενός Ευρωβουλευτή,
εκπροσωπώντας κατά απόλυτο τρόπο με τις αναλογίες των κομμάτων που αναδείχθηκαν στις εκλογές
του 2014, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Διαπραγματεύτηκαν επί του θέματος "The refugee crisis as a factor in the raise of
Euroscepticism in the E.U.: The integration of refugees in Europe under the aspect of secularism and
the defense of human rights in light of EU Charter on fundamental rights" και κατέληξαν σε ένα κοινό
ψήφισμα το οποίο έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία της Ολομέλειας.
Κατά τη διάρκεια της Προσομοίωσης οι συμμετέχοντες κατανόησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον
τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της λειτουργούν, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει
αποφάσεις και χαράσσει πολιτικές. Διαμόρφωσαν συμμαχίες, ανέδειξαν ηγέτες και διαπραγματεύτηκαν
καταλήγοντας σε ένα κείμενο απόφασης, όπου ζητούν, μεταξύ άλλων, περισσότερες ευκαιρίες
επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση στην
εκπαίδευση, αλληλεγγύη και ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
απορρόφηση των μεγάλων ροών προσφύγων.
Με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων μελών του Προεδρείου και του καταρτισμένου Προσωπικού
του I.R.T.E.A. διαπραγματεύτηκαν χρησιμοποιώντας τους κανόνες της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τους οποίους η ομάδα της διοργάνωσης τους επεξήγησε, όπως και διαμόρφωσαν
συμμαχίες προωθώντας πολιτικές για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη.
Στόχοι του εκπαιδευτικού εργαλείου της προσομοίωσης, οι οποίοι και επετεύχθησαν μέσα από τις
συζητήσεις των συμμετεχόντων, ήταν οι ακόλουθοι:
- Δημιουργία ενός τελικού κειμένου Ψηφίσματος, το οποίο θα ενταχθεί στο τελικό κείμενο του Policy
Paper, ως αποτέλεσμα του Έργου
- Προώθηση της κατανόησης του τρόπου χάραξης πολτικών και λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ
- Προώθηση ενεργούς συμμετοχής και ιδιότητας του πολίτη
- Προώθηση της κοινής ευρωπαϊκήςταυτότητας
- Προώθηση και χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων
- Προώθηση διαπολιτισμικής κατανόησης, αναφορικά με το θέμα επιλογής αλλά και τη διεθνή διάσταση
του Έργου
- Προώθηση κοινών λύσεων για την αντιμετώπιση ενός κοινού θέματος
Περισσότερα σχετικά με την Εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-restart.eu/?p=259

