
 

Πρόζκληζη ενδιαθέρονηος για ζσμμεηοτή ζηο Έργο  
«Πράηηω από κοινού» 

  
Ζ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία «Κύκληζις», θαηόπηλ ππνβνιήο πξόηαζεο ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Είμαζηε όλοι Πολίηες» –κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Χρημαηοδοηικού Μητανιζμού ηοσ ΕΟΧ 
γηα ηελ Διιάδα– ζηνλ δηαρεηξηζηή επηρνξήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ην Ίδξπκα Μποδοζάκη, 
αλέιαβε λα πινπνηήζεη ην έξγν «Πράηηω από κοινού» ζην Γήκν Παηξέσλ. 

Σν όξακα ηεο «Κύθιεζηο», θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, απνηειεί κηα θηιόδνμε πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο 
ελδπλάκσζεο θαη αύμεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο πξνο κέιε ησλ επάισησλ 
θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ δηακέλνπλ ζην Γήκν Παηξέσλ.  
Σηότος μας: ε άκεζε επαθή θαη δηάδξαζε αηόκσλ κε δηαθνξεηηθό νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, 

ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θηλεηνπνίεζε θαη ηόλσζε ηεο 
απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζήο ηνπο, ελ κέζσ θξίζηκσλ ζπγθπξηώλ. 
Κύριο μέλημά μας: ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ελδπλάκσζε ησλ λέσλ αλέξγσλ, κε έκθαζε ζε λέεο κεηέξεο 

(κε) θαη παηδηά αηόκσλ από ηελ θνηλόηεηα Ρνκά θαη κεηαλαζηώλ.  
Πρόθεζή μας: ε δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ ηόπνπ ζπλάληεζεο, όπνπ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζα έρνπλ 
ηελ επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο κέζσ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, πνπ ζα 
έρνπλ ζηόρν θαη επίθεληξν ηνπο ίδηνπο.  
Τα εργαλεία μας: δεκηνπξγία εζεινληηθώλ νκάδσλ, δηαδηθαζίεο νκόηηκεο κάζεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο από 

ίζνπο θαη παξάιιειε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε.  

Ενδεικηικές δράζεις:  
 εξγαζηήξηα γιώζζαο θαη επηθνηλσλίαο (ειιεληθά-αγγιηθά), θηλεκαηνγξάθνπ, δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο θ.ιπ. 
 δξάζεηο από θνηλνύ όπσο επηζθέςεηο πνιηηηζηηθνύ θαη καζεζηαθνύ ελδηαθέξνληνο (κνπζεία, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο)  
 δεκηνπξγία  web radio  «Γεμηόηεηεο Εσήο» 
 δξάζε «Σξαπεδαξία»: Έμνδνο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα θαγεηό ζηελ πόιε  

  
Σα οθέλη είλαη όρη κόλν από ηελ πιεπξά ησλ σθεινπκέλσλ αιιά θαη από ηελ πιεπξά καο, αθνύ ηα βαζηθά 

εξγαιεία ηνπ θνξέα ζα αμηνπνηεζνύλ σο Πρόηαζη Καλής Πρακηικής πνιιαπιαζηαζηηθά από ηελ επξύηεξε 

ηνπηθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο Δπξσπατθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη δηθηύσζεο ηνπ θνξέα ζα ππάξμεη 

δηάδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη νπζηαζηηθή πξνζθνξά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Δάλ, ινηπόλ, επηζπκείηε κέιε ζαο-άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Έξγν σο: 
 30 ωθελούμενοι (λένη 16-30 εηώλ,) 
 εθελονηές  
 παραηηρηηές/ερεσνηηές 

ή επηζπκείηε λα ενημερώνεζηε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαθαινύκε 

επηθνηλσλήζηε καδί καο κέζσ e-mail ζηα info@cyclisis.gr, pratoapokinou@cyclisis.gr ή ζην ηειέθσλν 2610 

341-472, θα Βαζηιηθή Σζεθνύξα, πληνλίζηξηα Έξγνπ θαη θα Δπαλζία Γθνηζνπνύινπ, κέινο ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο www.cyclisis.gr, 
pratoapokinou.cyclisis.gr.  
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Στεηικά με ηην «Κύκληζις»: 

Ζ «Κύθιεζηο» είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο 
ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 
Πξόθεηηαη γηα έλαλ ελεξγό θνξέα ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν ν νπνίνο εζηηάδεη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή 
επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δξάζεο. ηόρνο ηνπ θνξέα είλαη λα θέξεη αλζξώπνπο θαη 
νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκό ζε επαθή, καδί κε επηρεηξήζεηο θαη 
εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο «Κύθιεζηο» είλαη ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή 
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ, έξεπλα, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε, δηθηύσζε, δεκνζηεύζεηο, 
εθζηξαηείεο, ζπκκεηνρή θαη δηνξγάλσζε  ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. 
Μαδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ν θνξέαο δεκηνπξγεί, νξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 
κε Σππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνλ δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν, ηελ αεηθόξν 
αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία. Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα 
www.cyclisis.gr.    
 
 
Στεηικά με ηον Χρημαηοδοηικό Μητανιζμό ηοσ ΕΟΧ: 

Ο Δπξσπατθόο Οηθνλνκηθόο Χώξνο (ΔΟΧ) ελώλεη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ηξεηο 
ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Εώλεο Διεύζεξσλ πλαιιαγώλ (ΔΕΔ), Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία ζηελ 
Δληαία Αγνξά. Ο Δπξσπατθόο Χξεκαηνδνηηθόο Μεραληζκόο ηνπ ΔΟΧ ηδξύζεθε ην 1994, κε ζθνπό ηε κείσζε 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ 
κεηαμύ ησλ θξαηώλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ θξαηώλ δσξεηώλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2014, ν Χξεκαηνδνηηθόο 
Μεραληζκόο ΔΟΧ δηαζέηεη θνλδύιηα ζπλνιηθνύ ύςνπο €1,79δηο, κε ηε Ννξβεγία λα ζπλεηζθέξεη ην 97% ηνπ 
ζπλνιηθνύ πνζνύ. Οη δσξεέο αθνξνύλ ΜΚΟ, εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα, θαζώο θαη ην δεκόζην θαη 
ηδησηηθό ηνκέα ζηηο 12 πην πξόζθαηεο ρώξεο-κέιε ηεο Δ.Δ., ζηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Ζ 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ησλ ρσξώλ ηνπ ΔΟΧ είλαη επξύηαηε θαη νη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ 
νξίδνληα πινπνίεζεο ην 2016. Βαζηθνί ηνκείο ππνζηήξημεο είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 
έξεπλα θαη νη ππνηξνθίεο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ε πγεία, ε ηζόηεηα ησλ θύισλ, ε δηθαηνζύλε θαη ε 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Γείηε πεξηζζόηεξα ζην http://eeagrants.org/ 
 

 
Στεηικά με ηο Ίδρσμα Μποδοζάκη:  

Σν Ίδξπκα Μπνδνζάθε είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηδησηηθνύο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο ζηελ Διιάδα. 
Ηδξύζεθε ην 1973 από ηνλ Πξόδξνκν Μπνδνζάθε - Αζαλαζηάδε, ν νπνίνο απνθάζηζε λα δηαζέζεη ηελ 
πεξηνπζία ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, , ηεο πγείαο, θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ην Ίδξπκα ππνζηεξίδεη ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη κε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο. Σν 
Ίδξπκα Μπνδνζάθε έρεη βαζηά γλώζε ηνπ θνηλσθεινύο κε θεξδνζθνπηθνύ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη από ηε 
ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ κέρξη ζήκεξα έρεη δηαρεηξηζηεί πεξηζζόηεξα από €400 εθαηνκκύξηα, πνπ έρνπλ 
δαπαλεζεί δίλνληαο έκθαζε ζηε κείσζε ηεο αληζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ζηε 
βειηίσζε ηαηξηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γείηε 

πεξηζζόηεξα ζην www.bodossaki.gr 
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