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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) έχει αφιερώσει την
προσπάθειά της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των λιγότερο ευνοημένων. Η
προσφυγική κρίση, η ανεργία σε όλη την Ευρώπη και ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής ήταν μερικές από
τις βασικές ανησυχίες της ANCE που μετουσιώθηκαν σε ιδέες έργων.
Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων μας στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και
της καταπολέμησης της φτώχειας αποκαλύπτει τη δέσμευσή μας σε πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν
θετική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.
Η φετινή ετήσια έκθεση υπογραμμίζει τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες του προηγούμενου έτους και
αποδεικνύει ότι σχεδόν επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει για το 2018. Η γεωγραφική εξάπλωση
της δράσης μας κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο και οι νέες θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε
αυτή τη χρονιά, έρχονται να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό μας και την εμπειρία μας. Η στόχευσή μας προς
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και την προώθηση και ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι
συνεχής και αδιάκοπη, όπως και οι προσπάθειές μας για την περαιτέρω κοινωνική ένταξη και την παροχή
υπηρεσιών προς τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού.
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού της ANCE, θα ήθελα να εκφράσω την
ευγνωμοσύνη μας προς τους δωρητές, τους εταίρους και τους εθελοντές μας για τη συνεχή υποστήριξη τους
και τη δέσμευσή τους προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους, η
ANCE είναι έτοιμη για τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα που θα ακολουθήσουν το 2019.
Τα μικρά πράγματα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και όλοι εμείς μπορούμε να γίνουμε η αλλαγή!
Με εκτίμηση,

Καθ. Παυλίδης Γεώργιος,
Πρόεδρος ΔΣ της ANCE
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANCE
Η ANCE είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την
Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το χώρο της
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα
έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η ANCE συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές
αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιδρύματα, φορείς
επαγγελματικής κατάρτισης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά
κέντρα, και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για:
 την προώθηση της Δημοκρατίας και της προστασίας των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων
 τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας

 την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα προβλήματα
του αναπτυσσόμενου κόσμου
 την καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας,
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
 την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
 την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
 την υλοποίηση έργων που δημιουργούν εισόδημα για τις πιο
ευάλωτες και μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες
 την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης περιοχών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής
 την ενίσχυση των πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές και πολέμους
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Αποστολή
Αποστολή μας είναι η οικονομική και
κοινωνική ενδυνάμωση των λιγότερο
ευνοημένων μέσα από την εξασφάλιση της
μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της
διυεκόλυνσης της πρόσβασης τους στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
πληροφορία καθώς και στην εξασφάλιση της
πρόσβασης τους σε υπηρεσίες υγείας.
Επίσης, σκοπός μας είναι η προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης και η ευαισθητοποίηση
για την κλιματική αλλαγή.

Όραμα
Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος
χωρίς διακρίσεις.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ANCE υλοποιεί δράσεις με στόχο την προώθηση:
 της Δημοκρατίας και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
 της ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην
αγορά εργασίας
 της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού
 της κινητικότητας των νέων
 της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
 της ισότητας των φύλων
 της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών
 έργων που δημιουργούν εισόδημα για τις λιγότερο ευνοημένες
ομάδες πληθυσμού
 της διάχυσης πληροφορίας και ανάπτυξης στρατηγικών για την
πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής
αλλαγής





συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
επιχειρηματικής κοινότητας
της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και
περιφερειακής επιχειρηματικότητας
της οικονομικής ανάπτυξης και της συνοχής χωρών
Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Αφρικής και
Μεσογείου

και
της
της
της
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ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ANCE

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Χώρες της ΕΕ,
Σρι Λάνκα, Αιθιοπία, Μάλι,
Μπουρκίνα Φάσο, Ιορδανία, Ταϊλάνδη
Αίγυπτος, Τουρκία, Ουκρανία,
Ουζμπεκιστάν, Μολδαβία
Μαυροβούνιο
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ANCE είναι μέλος του
Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του
Ιδρύματος Άννα Λιντ (Anna
Lindh
Euro-Mediterranean
Foundation for the Dialogue
between Cultures (ALF)). Το
Ίδρυμα Άννα Λιντ έχει έδρα στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και είναι ένας
Διεθνής Οργανισμός της Κοινωνίας των
Πολιτών. Ιδρύθηκε από το Ευρω-Μεσογειακό
Συνέδριο των Υπουργών Εξωτερικών στις 30
Νοεμβρίου του 2004 για την ανάπτυξη της
δικτύωσης σε κοινωνικά, πολιτιστικά και
ανθρωπιστικά θέματα, και ειδικότερα για την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Λειτουργεί
σαν δίκτυο των 35 Εθνικών Δικτύων που
δημιουργήθηκαν από τους Ευρω-Μεσογειακούς
Εταίρους και προωθεί την κατανόηση μεταξύ
πολιτισμών και τις ανταλλαγές μεταξύ των
κοινωνιών των πολιτών.

Από τον Μάιο του 2009 η
ANCE είναι μέλος του
European Civic Forum (FCE),
ενός δικτύου που αποτελείται
σήμερα από 100 σωματεία και
ΜΚΟ από 27 χώρες της ΕΕ.
Ιδρύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2005 στο

Στρασβούργο μετά από μία συνάντηση Ευρωπαϊκών ΜΚΟ στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα μέλη του FCE
είναι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ΜΚΟ (και Ευρωπαϊκά δίκτυα) που εργάζονται στους τομείς της
εκπαίδευσης των δικαιωμάτων και καθηκόντων του πολίτη (citizenship education) και της αγωγής του
πολίτη. Στόχος του δικτύου είναι να ενισχύσει την “ιδιοκτησία” της Ευρώπης από τους πολίτες της
διευκολύνοντας τη δικτύωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων της κοινωνίας των
πολιτών/ΜΚΟ, αλλά και υλοποιώντας κοινές δράσεις με σκοπό την “ αφύπνιση του Ευρωπαίου πολίτη”

Η ANCE είναι μέλος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για
το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και την Αειφόρο Ανάπτυξη(MIO-ECSDE), μία
μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία 127 Μεσογειακών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Περιβάλλοντος
και της Ανάπτυξης σε 28 χώρες του Ευρω-Μεσογειακού χώρου. Το MIO-ECSDE λειτουργεί ως τεχνική και
πολιτική πλατφόρμα για την παρέμβαση των ΜΚΟ στην ευρωμεσογειακή σκηνή σχετικά με τους πόρους
και τα απόβλητα, τη φύση, τη βιοποικιλότητα, την πολιτιστική πολυμορφία, την αλλαγή του κλίματος,
την υγεία και το περιβάλλον καθώς και με οριζόντια ζητήματα.

Η ANCE είναι μέλος της εταιρείας Global Sustain η οποία ιδρύθηκε το 2006,
με γραφεία σε: Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Λονδίνο και Νέα
Υόρκη. H εταιρεία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που
σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη
οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία,
τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη
κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα.
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Europe Aid – Υπηρεσία για τη
Συνεργασία
- Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικής Υποθέσεων και Ίσων
Ευκαιριών
- Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής
- Εκτελεστικό Οργανισμό
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Μέσων και Πολιτισμού

-

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
IΥπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας για
την Ανάπτυξη

Anna Lindh Euro-Mediterranean
Foundation for the Dialogue between
Cultures (ALF)

Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας - Γενική
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών &
Άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Ιδιωτική Χορηγία
Επιχορηγήσεις του ΕΟΧ

- Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Αίγυπτος
Centre Finance and Contract Unit (CFCU), Τουρκία
Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων, Αιθιοπία
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2018
ανήλθε στα 380.000 i€.

Νέες γεωγραφικές περιοχές για το 2018

21,60%
78,40%

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιδιωτικός Τομέας

Νέες θεματικές ενότητες για το 2018

Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους για το
2018, πρέπει να σημειωθεί ότι το 78,4% του
συνολικού κύκλου εργασιών προήλθε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 21,6% από τον
ιδιωτικό τομέα.

Κοινωνική
Πολιτική

Εκπαίδευση

Δημόσιες
Προμήθειες
&
Κρατικές Ενισχύσεις

Πολιτισμός

Αξιολόγηση
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Νέα έργα - 2018
Framework contract for the implementation of external aid 2018 (FWC SIEA 2018) LOT 4: Human Development & Safety Net (2018 – 2020)
Το FWC SIEA 2018 είναι ένα εργαλείο προμηθειών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέχρι το ποσό των 999.999 ευρώ. Ο στόχος του FWC SIEA 2018 είναι να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη μέσω μεμονωμένων
υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Θεματικός Τομέας 4: «Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας» περιλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δια βίου Μάθηση

Πολιτισμός

Κοινωνική ένταξη και προστασία

Υγεία

Έρευνα και Καινοτομία
Στο πλαίσιο του Θεματικού Τομέα 4, η ANCE και η κοινοπραξία που ηγείται αναμένεται να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή / και τις χώρες εταίρους παρέχοντας τεχνικές υπηρεσίες
και βοηθώντας στη διεξαγωγή αναλύσεων, μελετών και παροχή απόψεων και συμβουλών όπως:
1. Αναλυτικές μελέτες
2. Πολιτική ανάλυση
3. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας
4. Αξιολόγηση προσφορών, αξιολόγηση προτάσεων επιδοτήσεων
5. Αξιολογήσεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:1/6/2018-1/6/2020
6. Δημόσια οικονομική διαχείριση και κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, σε τομεακό και υπό-εθνικό κυβερνητικό επίπεδο
7. Χρηματοδότηση επενδύσεων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUROPEAID – FWC SIEA
8. Ανάπτυξη ικανοτήτων και ενίσχυση των θεσμών
9. Κατάρτιση και έρευνα
2018- LOT 4
10. Υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση

Appui a l’organisation du Fespaco 2019 (FWC SIEA 2018-LOT 4: Human Development and Safety Net) (2018-2019)
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του FESPACO και της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς του στην προώθηση και διανομή του αφρικανικού κινηματογράφου μέσω της βέλτιστης διοργάνωσης της διετούς
έκθεσης και της μεγαλύτερης συμμετοχής επαγγελματιών του κινηματογράφου. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος του FESPACO για το 2019 είναι να εδραιώσει το ρόλο και τη θέση του στην προώθηση/διάδοση του
Αφρικανικού κινηματογράφου και τoν «επαγγελματισμό» της διοργάνωσης της MICA. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ανανέωση και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του FESPACO και της MICA
Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης βίντεο
Εκτύπωση του καταλόγου των MICA και FESPACO
Εκτύπωση του φυλλαδίου του προγράμματος FESPACO
Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της smartphone FESPACO εφαρμογής και
Στήριξη για την εφαρμογή της επαγγελματικής επικοινωνίας του MICA

Το πρώτο Παναφρικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Ουαγκαντούγκου (FESPACO) πραγματοποιήθηκε το 1969 και ήταν
περιορισμένης έκτασης και επισκεψιμότητας. Θεσμοθετήθηκε το 1972 και έκτοτε πραγματοποιείται ανά δυο χρόνια και από το 2017
συμπεριλαμβάνει και τη Διεθνή Αγορά Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Αφρικανών (MICA). Με την υποστήριξη των αρχών της Μπουρκίνα
Φάσο, των επαγγελματιών του κινηματογράφου, της ΕΕ και άλλων εταίρων, το FESPACO κατέχει πλέον μια σημαντική θέση στο
κινηματογραφικό και πολιτιστικό τοπίο της Αφρικανικής Ηπείρου. Η ΕΕ υποστηρίζει το FESPACO από το 6ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η
στήριξη αυτή συνεχίστηκε με την υπογραφή, το 2012, χρηματοδοτικής συμφωνίας για την οργάνωση του Φεστιβάλ το 2013 και το 2015. Για
την διοργάνωση του Φεστιβάλ το 2017, η ΕΕ επέδειξε και πάλι την υποστήριξή της ενισχύοντας α) τον επαγγελματισμό στην οργάνωση της
διετούς κατάρτισης στον κινηματογράφο και στον οπτικοακουστικό τομέα, β) την επίπτωση και την οικονομική βιωσιμότητα του FESPACO και
γ) τη διοργάνωση της MICA που προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για το κινηματογραφικό μάρκετινγκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:6/12/2018-4/4/2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 168.450 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUROPEAID – FWC SIEA 2018LOT 4
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Improvement and Strengthening of institutional set-up and legal framework in the area of public procurement and state aid (2018-2020)
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του νομικού και λειτουργικού περιβάλλοντος των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων στο Μαυροβούνιο. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, και της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο Μαυροβούνιο, προκειμένου να εναρμονιστεί περαιτέρω με το κεκτημένο της ΕΕ βελτιώνοντας τη
νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύοντας τις διοικητικές ικανότητες. Οι δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ των οποίων οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) / οι παραχωρήσεις και οι κρατικές
ενισχύσεις είναι πολιτικές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στην ενιαία
αγορά. Ως αποτέλεσμα, με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, το έργο θα ανοίξει το δρόμο για πιο λειτουργικούς θεσμούς, βελτιωμένους ανθρώπινους πόρους, και γενικότερα καλύτερα αποτελέσματα στη
θεματική των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του έργου οργανώνονται σε δύο συνιστώσες:
• Συνιστώσα 1 - Κρατικές Ενισχύσεις
1.1: Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της εναρμόνισης του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων.
1.2: Υποστήριξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κεφάλαιο 8 - Πολιτική ανταγωνισμού
1.3: Καταγραφή και ανάλυση των εθνικών υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων και σύγκριση με την κοινοτική νομολογία
1.4: Αξιολόγηση της λειτουργικότητας του λογισμικού «Σύστημα πληροφοριών για τις κρατικές ενισχύσεις στο Μαυροβούνιο», του ειδικού μητρώου κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) και της διαδικτυακής εφαρμογής (web) για τους χορηγούς κρατικών ενισχύσεων
1.5: Ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης και της ανταλλαγής πρακτικών εμπειριών
• Συνιστώσα 2 - Δημόσιες συμβάσεις
2.1: Περαιτέρω εναρμόνιση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και των εκτελεστικών πράξεων με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.
2.2: Παραγωγή εγχειριδίων, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας
2.3: Εκπαίδευση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και υποστήριξη στη διοίκηση δημόσιων συμβάσεων
2.4: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού
Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Eurosupport - Fineurop Support Srl (IT), σε συνεργασία με την ANCE (GR) και την
Crown Agents (UK).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:6/9/2018-6/9/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 870.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUROPEAID
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Technical Assistance to enhance effectiveness and efficiency of the social protection system in Ghana through support to the ministry of gender, children and
social protection to ensure implementation of the social protection policy (2018 – 2021)
Το έργο στοχεύει στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής Προστασίας της Γκάνας για να διασφαλίσει την εφαρμογή της Πολιτικής Κοινωνικής Προστασίας. Το Πρόγραμμα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Γκάνας αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στη Γκάνα με την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης
στη χώρα. Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ιδίως για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι βασικές ενέργειες του έργου είναι οι ακόλουθες:
 Ενέργεια 1: Καθιέρωση αποτελεσματικών πρακτικών συντονισμού
 Ενέργεια 2: Ενδυνάμωση της ικανότητας υλοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 Ενέργεια 3: Εκσυγχρονισμός της κατάρτισης και των προγραμμάτων σπουδών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και κατάρτιση κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωση των
θεσμικών τους ικανοτήτων
 Ενέργεια 4: Ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης του Υπουργείου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
 Ενέργεια 5: Ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου

Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Agriconsulting Europe SA σε συνεργασία με τους ANCE (GR), PPLL (PT), SNV (NL).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:1/2/2017-31/1/2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.671.395 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUROPEΑΝ DEVELOPMENT
FUND
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Evaluation of the education sector support in Jordan (2018-2019)
Το έργο αποσκοπεί στο να αξιολογήσει δράσεις που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν η ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ιορδανία και να προσδιορίσει τους βασικούς τομείς μελλοντικής υποστήριξης
και περιλαμβάνει:
 Την αξιολόγηση πέντε έργων (που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται) στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος. Η αξιολόγηση θα παρέχει προς τις σχετικές υπηρεσίες της ΕΕ, τους ενδιαφερόμενους
φορείς και το ευρύ κοινό ενημέρωση αναφορικά με α) τη συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων της υποστήριξης της ΕΕ προς τον τομέα της εκπαίδευσης (2011-2018), και β)
βασικά διδάγματα, βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί το τρέχον (αν χρειάζεται) και μελλοντικό Πρόγραμμα (-τα).
 Προγραμματικό σχεδιασμό/Διαμόρφωση προγράμματος (Identification assignment) με βασικό σκοπό τη συγκέντρωση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών για την Αντιπροσωπεία της ΕΕ
στην Ιορδανία και την κυβέρνηση της Ιορδανίας για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής ενός προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης
2019.
Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
 Προκαταρκτική εξέταση εγγράφων; αναθεώρηση του πλαισίου λογικής της (intervention logic) παρέμβασης, των κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης; αρχικές συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους
φορείς.
 Εις βάθος ανάλυση εγγράφων, συνεντεύξεις και προσδιορισμός των αρχικών απαντήσεων στα Ερωτήματα Αξιολόγησης.
 Συναντήσεις (σε επίπεδο χώρας) με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς; συλλογή των πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης βασιζόμενης στις αρχές της
ισοτιμίας/αμεροληψίας, στοχεύοντας στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων π.χ. πρόσφυγες από τη Συρία, παιδιά με ειδικές ανάγκες, κορίτσια; συλλογή και ανάλυση δεδομένων
 Διαμόρφωση της συνολικής αξιολόγησης, συμπεράσματα και προτάσεις
 Προσδιορισμός του μελλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:8/10/2018-8/3/2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.940 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: FWC SIEA 2018- LOT 4
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Mid- evaluation of the programme of support to basic education in Mali (2018)
Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Μάλι, περίπου 100 εκατ. Ευρώ διατίθενται στο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τη στήριξη του τομέα της εκπαίδευσης
κατά την περίοδο 2014-2020. Η υποστήριξη αυτή στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της μάθησης για όλους τους Μαλιανούς νέους και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Από το κονδύλιο αυτό δεσμεύθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα Υποστήριξης για τη Βασική Εκπαίδευση στο Μάλι (PROF), του οποίου η Συμφωνία Χρηματοδότησης υπεγράφη στις 6 Απριλίου
2016. Με περίοδο εφαρμογής 66 μηνών (συμπεριλαμβανομένων 42 μηνών επιχειρησιακής εφαρμογής και 24 μηνών για το κλείσιμο), το πρόγραμμα PROF σκοπεύει να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες που
ορίζονται στο Προσωρινό Πρόγραμμα Ανάκαμψης του τομέα της Εκπαίδευσης και στην Επαγγελματική Κατάρτιση.
Οι ειδικοί στόχοι του PROF είναι τρεις: (i) Βελτίωση της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης, (ii) Ενίσχυση της αποκεντρωμένης διαχείρισης του βασικού εκπαιδευτικού συστήματος, (iii) Βελτίωση της πρόσβασης
για τα παιδιά που βρίσκονται εκτός σχολείου.
Ο ειδικός στόχος αυτής της αποστολής ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να παράσχει στους διάφορους φορείς του PROF στοιχεία που τους επιτρέπουν να αξιολογούν την πρόοδο του προγράμματος έναντι των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων.
Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί βάσει των πέντε βασικών κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ: σχετικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και αντίκτυπος.
Επιπλέον, θα εξεταστούν δύο συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της ΕΕ: 1) Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, από την οπτική της σύλληψής του και της εφαρμογής του. 2) Τη συνοχή του
ίδιου του προγράμματος σε σχέση με τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μάλι και εκείνη των κρατών μελών.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:




Έρευνα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συνοδευτικών εγγράφων, επαναδιατύπωση των ερωτήσεων αξιολόγησης, επανεξέταση του σχεδίου εργασίας και προετοιμασία
της πρακτικής φάσης.
Επιτόπια έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο Μάλι
Τελική φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης και των συστάσεων καθώς και προτάσεων
για μελλοντικά προγράμματα στήριξης της εκπαίδευσης στο Μάλι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:27/9/2018-30/12/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.316 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: FWC SIEA 2018- LOT 4
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Skills matching and real-time LMI/ Smart LMI (2018-2020)
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής λύσης που επιτρέπει τόσο στους συμβούλους σταδιοδρομίας όσο και στους πελάτες τους να κατανοούν εύκολα τις σύγχρονες τάσεις και τις
αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Το ηλεκτρονικό
εργαλείο εμπλουτίζει το έργο των επαγγελματιών αναζητώντας νέους τρόπους εκμετάλλευσης ανοιχτών δεδομένων και νέας τεχνολογίας (ιδιαίτερα σε σχέση με το LMSI και τα ευρωπαϊκά εργαλεία) και θα
προσθέσει λειτουργικότητα στις παραδοσιακές μεθόδους αυτοεκτίμησης. Το εργαλείο είναι μια ψηφιακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες, είτε ανεξάρτητα είτε και μέσω
υποστηριζόμενης καθοδήγησης. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, η εφαρμογή συμπληρώνεται από μια σειρά από πηγές Συνεχούς Επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD resources - webinars, training material)
για τους επαγγελματίες προκειμένου να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στο LMSI και στην ψηφιακή καθοδήγηση. Η έρευνα του έργου λειτουργεί και ως μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα αποτελέσει βάση
τεκμηρίωσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι αποσκοπούν στο να αναπτύξουν περαιτέρω τα ανοικτά δεδομένα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πολιτική για
την αγορά εργασίας κ.λπ.

Ομάδες-στόχος του έργου είναι οι εξής: εργαζόμενοι ή άνεργοι, περιθωριοποιημένοι νέοι (ΝΕΕΤ, μετανάστες, κ.λπ.) και ενήλικοι χαμηλής
ειδίκευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:1/1/2018-31/12/2020
H ANCE συμμετέχει στο έργο με την υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:






Έρευνα δευτερογενών στοιχείων
Διασφάλιση ποιότητας
Πιλοτική μελέτη και εκτίμηση επιπτώσεων
Διάδοση και Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου
Αξιολόγηση εργαλείων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.035

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ERASMUS+,

PROMOTING

INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE FIELD OF
PROVIDING CAREER GUIDANCE
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Τρέχοντα έργα 2018
Travel Transformation (2017-2018)

Γενικός στόχος του έργου Travel Transformation είναι νέοι από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, το Εκουαδόρ, το Μεξικό, και τη Χιλή
να κατανοήσουν, να στοχαστούν και να επικοινωνήσουν τη σημασία του ρόλου τους στη διαμόρφωση τοπικής, περιφερειακής και
παγκόσμιας αλλαγής για τη διαμόρφωση σχέσεων σεβασμού με τη φύση και την ανθρωπότητα. Επίσης, οι νέοι θα αποκτήσουν εφόδια,
απαραίτητα για τη χάραξη υπεύθυνων πολιτικών και στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και θα παρουσιάσουν ευκαιρίες
ενεργούς άσκησης της ιδιότητας του πολίτη μέσω της συμμετοχικής δράσης για αλλαγή. Ο συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι
(1) η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
και συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο με εστίαση στη λεγόμενη ‘’διαμεσική αφήγηση ιστοριών (transmedia storytelling)”. Με αυτόν τον
τρόπο, οι νέοι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν (2) μια εξαιρετικά δυναμική διαμεσική πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει τον «Ταξιδιωτικό
Οδηγό για την Αλλαγή». Ο οδηγός αυτός θα αναφέρεται στις προκλήσεις του Πλανήτη και σε ιστορίες (θετικές ή αρνητικές) από τις έξι χώρες
εταίρους . Οι συμμετέχοντες λοιπόν, θα δημιουργήσουν τον ταξιδιωτικό οδηγό και οι χρήστες του θα μπορούν να μετακινηθούν
διαισθητικά στις χώρες για να διαβάσουν πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή, να κινητοποιηθούν και να ενεργήσουν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:1/4/2017-31/7/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 143.931.56 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ERASMUS+, CAPACITY BUILDING
IN THE FIELD OF YOUTH
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Fostering employability and entrepreneurship for Egyptian youth and women in the tourism sector (2017-2021)

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, των γυναικών, των ανέργων και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης προς τη βελτίωση της
μετάβασης τους στην απασχόληση καθώς και στην ενθάρρυνση των ατόμων που αναζητούν εργασία ώστε να γίνουν επιχειρηματίες στον τουριστικό τομέα. Μέσω αυτού
του 48μηνου έργου το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και τo Alashanek Ya Balady
Association for Sustainable Development:

600 άνεργοι ή / και άτομα που αναζητούν εργασία στο Ασουάν, στην ευρύτερη περιοχή του Καΐρου και στην Ντακάχλια θα εκπαιδευτούν στις δεξιότητες που
απαιτούνται στον τομέα του τουρισμού και επιπλέον θα λάβουν κατάρτιση για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην απασχόληση

480 από 600 άτομα που θα εκπαιδευτούν θα τοποθετηθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις (για διάστημα
4-6 μήνες)

600 εργαζόμενοι στην Χουργκάντα, στην ευρύτερη περιοχή του Καϊρου και στο Ασουάν θα
εκπαιδευτούν στις τελευταίες δεξιότητες όπως διαμορφώνονται από τη ζήτηση στον τομέα του
τουρισμού

400 εν δυνάμει επιχειρηματίες (γυναίκες και νέοι) θα λάβουν κατάρτιση αναφορικά με τη σύσταση νέων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟY:1/2/2017-31/1/2021
επιχειρήσεων και της λειτουργίας τους στην τουριστική αγορά και των συναφών με αυτήν υπηρεσιών
αναφορικά με τα περιβαλλοντικά και λαϊκής τέχνης χειροποίητα προϊόντα
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.674.303,90 €

30 νέοι επιχειρηματίες θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον
τομέα τουριστικών χειροποίητων προϊόντων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: TVET PROGRAMME
Το έργο προσφέρει επίσης υπηρεσίες coaching και mentoring για τους επιχειρηματίες, δικτύωση με
επιχειρηματικές ενώσεις και επενδυτικούς φορείς.
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Εργαστήρια/Εκδηλώσεις/Πρωτοβουλίες της ANCE
 Βιωματικό Εργαστήριο: «Ο Πλανήτης αλλάζει, εμείς; Βήματα προς μία κυκλική οικονομία»
Θεματολογία Εργαστηρίου: Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από ειδικούς για τις κυριότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες για το πώς να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, πληροφορήθηκαν για καινοτόμες πρωτοβουλίες που
ενισχύουν την κυκλική / ανταλλακτική οικονομία έλαβαν μέρος σε διάφορες πρωτότυπες DIY δραστηριότητες! Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
“Travel Transformation” συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οργανωτικές λεπτομέρειες: Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Ιουνίου 2018 στο Myrtillo από τις 16:00 έως τις 20:00. Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη για όλες τις
ημέρες του εργαστηρίου.
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 1η Επίσημη Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων της Κοινοπραξίας (FWC SIEA 2018, Lot4) / 1st Consortium Partners Meeting
Την 28η Ιουνίου 2018, η ANCE διοργάνωσε επιτυχώς το 1st Consortium Partners Meeting στην Αθήνα. Η πλειοψηφία των εταίρων (partners) συσκέφθηκαν με
επικεφαλής την κυρία Λόλα Λυμπεροπούλου. Η Σύσκεψη ήταν μια ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν σε «επίσημο» πλαίσιο, να παρουσιάσουν
τους οργανισμούς τους και να κατανοήσουν τη λειτουργία των FWCs, από την προετοιμασία των προσφορών για αιτήματα υπηρεσιών μέχρι την επιτυχή υλοποίηση
ενός έργου. Επίσης, αναπτύχθηκαν και άλλα θέματα, όπως οικονομικά, ενημέρωση/ευαισθητοποίηση (awareness raising) και ορατότητα (visibility) καθώς και
εσωτερική εκπαίδευση (in-house training).
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 Παροχή βοήθειας στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής
Την 26η Ιουλίου 2018, η ANCE ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των κατοίκων που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική
Αττική συγκέντρωσε και παρέδωσε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών Δήμου Αθήνας είδη πρώτης ανάγκης: φάρμακα, ξηρά τροφή, εμφιαλωμένα νερά, λευκά είδη,
είδη προσωπικής υγιεινής, κολλητικές ταινίες και μεγάλες σακούλες απορριμμάτων. Τα παραπάνω είδη μεταφέρθηκαν και μοιράστηκαν στους πληγέντες δήμους
ανάλογα με τις ελλείψεις του καθενός.

 2η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας SMART LMI
Την 6η Δεκεμβρίου 2018, η ANCE διοργάνωσε το 2nd Transnational Meeting στην Αθήνα στο πλαίσιο του έργου
SMART LMI. Κατά τη συνάντηση εργασίας, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου,
τη διαχείρισή του, τις απαιτούμενες αναφορές προόδου, ενώ παράλληλα έγινε παρουσίαση της έρευνας που
έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου αναφορικά με τα υφιστάμενα ψηφιακά εργαλεία και την SMART LMI
App.
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Συμμετοχή της ANCE σε εκπαιδεύσεις/εκδηλώσεις
 7ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωφελούς Δράσης
Από 21 έως 23 Ιουνίου 2018, η ANCE παρακολούθησε το 7ο Ετήσιο Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το συνέδριο διεξήχθη στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival που διοργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Το Συνέδριο διερεύνησε, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της διαδεδομένης ανισότητας στη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, τόσο με όρους οικονομικούς,
όσο και ως προς την άνιση πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά, το συνέδριο παρουσίασε ανθρώπους οι οποίοι, μέσω του πρωτοποριακού τους έργου,
προσπαθούν να ανατρέψουν αυτόν τον φαύλο κύκλο της ανισότητας και να επιφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Q
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 “Social Media Marketing Fundamental”
Την 9η Ιουλίου 2018, η ANCE συμμετείχε στο σεμινάριο “Social Media Marketing Fundamentals” που διοργανώθηκε από τη
Social Mellon. Εργαζόμενοι σε διάφορες θέσεις στον τομέα των ΜΚΟ, από το μάρκετινγκ και την επικοινωνία μέχρι το εξεύρεση
πόρων (fundraising) και τη διαχείριση (management), ανέπτυξαν τις γνώσεις τους γύρω από τα: Περιεχόμενο (Content),
Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media) και Μέθοδοι Σύμπλεξης (Engagement Tactics).

 «Συμβουλευτική σε θέματα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης»
Την 18η Σεπτεμβρίου 2019, η ANCE παρακολούθησε συμβουλευτική ημερίδα σε θέματα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που απευθύνονται σε Ιδρύματα και
θεσμικούς φορείς. Τη συμβουλευτική προσέφεραν η Dr. Jennifer Clarke, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ, η Μαρία Τσενέ, Υπεύθυνη Προγραμμάτων
και ο Βλάσης Αδρακτάς, Υπεύθυνος Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

 «Εισαγωγή στο lobbying (άσκηση θεσμικής πίεσης) και στο advocacy (συνηγορία)»
Την 21η Σεπτεμβρίου 2018, η ANCE συμμετείχε στο σεμινάριο «Εισαγωγή στο lobbying και το advocacy: τι είναι, γιατί και πώς
γίνεται» με εισηγήτρια τη Μαριανέλλα Κλώκα, Υπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο PRAKSIS,
διοργάνωση Social Dynamo. Το σεμινάριο αυτό προσέφερε μία εισαγωγή στο lobbying (άσκηση θεσμικής πίεσης) και το
advocacy (συνηγορία) που μπορούν να διεξάγουν ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών και απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:
– Τι είναι ακριβώς το lobbying και το advocacy; – Σε τι εξυπηρετούν και γιατί μια ΜΚΟ να κάνει αντίστοιχες εκστρατείες;
– Πώς κάνουμε lobbying και advocacy – υπάρχουν κάποιες βασικές μέθοδοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε;

Παρουσιάστηκαν επίσης κάποια επιτυχημένα παραδείγματα lobbying και advocacy από ελληνικές ΜΚΟ.
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CONTACT US:
Athens Network of Collaborating Experts
15 S. Charalambi Str, 11472 Athens, Greece
Phone/Fax: +30 210 8215044
Email: ance@ance-hellas.org
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i

Κατ’εκτίμηση. Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018, θα οριστικοποιηθούν τον Ιούνιο 2019.
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