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ανασκόπηση χρονιάς

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) από τα πρώτα της
βήματα έως και σήμερα έχει αφιερώσει την προσπάθειά της στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των λιγότερο ευνοημένων. Η
προσφυγική κρίση, η ανεργία, η αύξηση του πληθυσμού που ζει στα όρια
της φτώχειας, οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και η κλιματική αλλαγή
είναι κάποιες 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. Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές
της ρήσης ότι οι μικρές πράξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και για
αυτό θεωρούμε ότι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για
σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας πρέπει να είναι στο επίκεντρο
των δράσεών μας.
H ετήσια έκθεση του 2021 φέρνει στο φως τη σημαντική πρόοδο που έχει
κάνει η οργάνωσή μας αναφορικά με τις προτεραιότητες που έχει θέσει
και αποδεικνύει ότι η προσήλωση στο στόχο, η επιμονή και η υπομονή
αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών. Παραμένουμε
πιστοί στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της
αναγνώρισης της συμβολής των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας
και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν δίκαιο κόσμο χωρίς φτώχεια και
διακρίσεις.
Εκ

μέρους

του

διοικητικού

συμβουλίου

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 2022.
Τα μικρά πράγματα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και όλοι εμείς
μπορούμε να γίνουμε η αλλαγή!
Καθ. Γεώργιος Παυλίδης
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

εμπειρογνωμόνων

από

το

συνεργασίας

της

τεχνικής

και

χώρο

1996

της

από

διεθνούς

βοήθειας

μια

ομάδα

αναπτυξιακής

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

τα

με

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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ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η

οικονομική

και

κοινωνική

ενδυνάμωση

των

λιγότερο ευνοημένων μέσα από την εξασφάλιση
της

μείωσης

των

διευκόλυνσης

κοινωνικών

της

εκπαίδευση,

στην

πληροφορία

καθώς

πρόσβασης
σκοπός

μας

ανάπτυξης

τους
και

πρόσβασης
και

η

στην

στην

και

στην

εξασφάλιση

υπηρεσίες
η

προώθηση

της

τους

απασχόληση

σε

είναι

ανισοτήτων,

υγείας.
της

ευαισθητοποίηση

της

Επίσης,

βιώσιμης
για

την

κλιματική αλλαγή.

ΟΡΑΜΑ
Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος, χωρίς
διακρίσεις.
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57%
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ANCE υλοποιεί δράσεις με στόχο την προώθηση:
της Δημοκρατίας και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

38%

της ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας
της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού
της κινητικότητας των νέων

finance growth

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 και επιχειρηματικής κοινότητας
της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της περιφερειακής
επιχειρηματικότητας
της οικονομικής ανάπτυξης και της συνοχής χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, των
Βαλκανίων, της Αφρικής και της Μεσογείου
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ΠΩΣ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
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ΧΩΡΕΣ
ΔΡΑΣΗΣ

YEAR 2021

Χώρες της ΕΕ, Σρι Λάνκα, Αιθιοπία,
Μπουρκίνα Φάσο, Ιορδανία, Ταϊλάνδη Αίγυπτος,
Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Μολδαβία Μαυροβούνιο, Γκάνα,
Αγκόλα, Τζαμάικα, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Πακιστάν, Λευκορωσία,
Παραγουάη, Μάλι, Γρενάδα, Μπαγκλαντές, Νίγηρας, Αζερμπαϊτζάν,
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη

ANCE

2021

H ANCE ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ
...του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ιδρύματος Άννα Λιντ (Anna Lindh EuroMediterranean 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 ΕυρωΜεσογειακό 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
finance growth
σαν δίκτυο των 35 Εθνικών Δικτύων που δημιουργήθηκαν από τους ΕυρωΜεσογειακούς Εταίρους και προωθεί την κατανόηση μεταξύ πολιτισμών και
τις ανταλλαγές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών.

38%

...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.
...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”.
...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
-Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
finance growth

38%

-> Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Αίγυπτος
-> Centre Finance and Contract Unit (CFCU), Τουρκία
-> Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων, Αιθιοπία
->Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη
-> Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο
-> Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between
Cultures (ALF)
-> Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
-> Ιδιωτικές Χορηγίες
-> EEA GRANTS
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
του 2021
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε στα 1.254.078,03€. και η
ανάλυση του εμφανίζεται στο ακόλουθο σχήμα.
Διάρθρωση Ετήσιου Κύκλου Εργασιών 2021
Πιο αναλυτικά 54,08% του συνολικού κύκλου εργασιών προήλθε από τις
Αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, 24,38% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και δημόσιους κυβερνητικούς οργανισμούς τρίτων χωρών, 13,76% από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 4,59% από τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα και 3,19% από
Κρατικές Ενισχύσεις στην Ελλάδα (ήτοι επιστρεπτέα προκαταβολή,
αποζημίωση ειδικού σκοπού.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ
Κατά το 2021 η γεωγραφική κάλυψη των έργων μας επεκτάθηκε στην
περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, του Αζερμπαϊτζάν και της
Μοζαμβίκης.

ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το 2021 η ΑNCE εμπλούτισε τους τομείς και τις θεματικές της δραστηριότητάς της
προσθέτοντάς στο ίδιο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της και τους ακόλουθους τομείς:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΕΡΓΑ & ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ - 2021
1.

57%
stock maturity

Συμμαχία για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

38%

Το έργο AGE απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και έχει
στόχο την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και
εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία εξειδικευμένου
finance growth
εκπαιδευτικού υλικού. To υλικό αυτό θα αφορά την ανάπτυξη
ικανοτήτων για τη δημιουργία μοντέλων κυκλικής οικονομίας,
πράσινων επιχειρήσεων και ψηφιακών εταιρειών με σκοπό την
προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση των
φορέων του τρίτου τομέα. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
Η ενδυνάμωση ενός πράσινου τρόπου σκέψης, ενισχύοντας την
εκπαιδευτική προσφορά και την παροχή ευκαιριών για την
Διάρκεια: 2021-2023
οικοδόμηση δεξιοτήτων στον τομέα της πράσινης
Π/Υ: 137.721,00€
επιχειρηματικότητας,
Πρόγραμμα: Erasmus+
Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη ειδικών εργαλείων για
την ανάπτυξη πράσινων start-up επιχειρήσεων, όπως το ECO
Business Model (για την κυκλική οικονομία) και άλλες καλές
πρακτικές στην Ευρώπη, που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν σε
χώρες και εκτος της σύμπραξης,
Η στήριξη της εκπαίδευσης για την πράσινη επιχειρηματικότητα
μέσω της δημιουργίας ανοικτής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (OER)
ως απτού παραγόμενου αποτελέσματος. Θα πραγματοποιηθεί η
δημιουργία ενός κυκλικού οικονομικού μοντέλου για φορείς του
τρίτου τομέα, ειδικότερα με βάση τις πράσινες επιχειρήσεις και
την καινοτομία.
Η αύξηση των ικανοτήτων, ανταλλαγής και διάδοσης καλών
πρακτικών που σχετίζονται με την εκπαίδευση στην πράσινη
οικονομία και κατάρτιση για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μέντορες, εκπαιδευτικούς φορείς
ενηλίκων .
Η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και η ανάπτυξη ευκαιριών
μάθησης προσαρμοσμένων σε μεμονωμένους εκπαιδευόμενους,
χάρη στην καθιέρωση διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών.
Tο έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο 2021 και θα διαρκέσει έως τον
Οκτώβριο 2023. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και
υλοποιείται από: Mundus Bulgaria (Βουλγαρία), ANCE (Ελλάδα),
Regionalne Centrum Wolontariatu (Πολωνία), Sosu Ostjylland
(Δανία), Stichting Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work
(Ολλανδία), Association DGT (Ρουμανία).

ANCE

2021

2.
Υποστήριξη για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας,
περιφερειοποίηση και διαχείριση νοσοκομείων – φάση ΙΙ
(Μαρόκο)
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης της
υγείας του πληθυσμού μέσα σε ένα πλαίσιο γενίκευσης της καθολικής
κάλυψης υγείας στο Μαρόκο.
Τα κύρια αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτό το έργο είναι η
παροχή των ακόλουθων σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στους ενδιαφερόμενους φορείς:
- Περιφερειακές ομάδες υγείας (GST) συμπεριλαμβανομένης της
ολοκλήρωσης των δικτύων περίθαλψης (νοσοκομειακή, ESSP, επείγοντα
περιστατικά, ιατρο-κοινωνικά) θα εφαρμοστούν στις 9 περιοχές-στόχους
του προγράμματος11.
- Περιφερειακές υπηρεσίες υγείας (ARS) συμπεριλαμβανομένων εργαλείων
εδαφικής εμψύχωσης υλοποιούνται σε τουλάχιστον 5 από τις 9 περιοχέςστόχους του προγράμματος.
- Ένα βαρόμετρο ικανοποίησης των χρηστών από την υγεία,
ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου είναι λειτουργικό σε τουλάχιστον
5 από τις 9 περιοχές-στόχους του προγράμματος.
- Το σύστημα διαπίστευσης νοσοκομείων λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο
και σε τουλάχιστον 9 περιφερειακά νοσοκομεία στις περιοχές-στόχους του
προγράμματος.
- Το σύστημα τιμολόγησης νοσοκομείων λειτουργεί σε τουλάχιστον 9
περιφερειακά νοσοκομεία στις περιοχές-στόχους του προγράμματος.
- Το αποθετήριο σχετικά με το φύλο προωθείται σε τουλάχιστον 5 από τις 9
περιοχές-στόχους του προγράμματος.
- Τουλάχιστον 60 επιχειρησιακοί διευθυντές εκπαιδεύονται στην εδαφική
διαχείριση στον τομέα της υγείας (σε σχέση με τους άξονες GST και ARS)
ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου.
Το έργο θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023.
Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την Institutions &
Development.

Διάρκεια: 2021-2023
Π/Υ: 895.750,00€
Πρόγραμμα: EU/FWC 2018
LOT 4

ANCE

2021

3.
Τελική αξιολόγηση του προγράμματος υποστήριξης
εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν
Οι κύριοι στόχοι αυτής της αξιολόγησης είναι να παρέχει στις σχετικές
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς:
μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων
του Προγράμματος Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στο Αζερμπαϊτζάν,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του που μετρώνται σε
σχέση με τους αναμενόμενους στόχους του και τους λόγους που
στηρίζουν τέτοια αποτελέσματα,
βασικά διδάγματα, συμπεράσματα και σχετικές συστάσεις προκειμένου
να βελτιωθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές παρεμβάσεις.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση θα χρησιμεύσει στην κατανόηση της απόδοσης
του Προγράμματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν, των
παραγόντων που το βοηθούν και εκείνων που εμποδίζουν την ορθή
παράδοση των αποτελεσμάτων για την ενημέρωση του σχεδιασμού
μελλοντικών παρεμβάσεων της ΕΕ στον ίδιο τομέα.
Το έργο διαρκεί από το Νοέμβριο 2021 έως το Μάιο 2022. Χρηματοδοτείται
από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE.

Διάρκεια: 2021-2022
Π/Υ: 79.605,00€
Πρόγραμμα: EU/FWC 2018
LOT 4

ANCE

2021

4. Εκπόνηση στρατηγικής για την ενίσχυση της συμμετοχής της
ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη
Τα τελευταία δέκα χρόνια, μια σειρά πρωτοβουλιών κατέδειξε την
αυξανόμενη δέσμευση της ΕΕ στις πολιτιστικές διεθνείς σχέσεις. Η
παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ προσδιόρισε ρητά την πολιτιστική
διπλωματία ως έναν από τους νέους τομείς της ενωμένης εξωτερικής
δράσης της ΕΕ, προωθώντας την κοινωνική ανθεκτικότητα, εμβαθύνοντας
στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας για την
προώθηση του πλουραλισμού, της συνύπαρξης και του σεβασμού.
Ο διεθνής στόχος αυτού του πλαισίου είναι η επεξεργασία μιας
στρατηγικής για την ενίσχυση της για την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ
στον τομέα του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη.
Ειδικοί στόχοι:
To έργο αποτελείται από δύο φάσεις. Η φάση ΙΙ θα μεταφερθεί έως και 3
μήνες μετά την ολοκλήρωση της φάσης Ι.
Φάση Ι:
1. Ανάλυση του πολιτιστικού τομέα στη Μοζαμβίκη και συγκεκριμένα της
άτυπης και μη κρατικής πολιτιστικής διάστασης·
2. ανάλυση των κυριότερων διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τις
προηγούμενες δράσεις της ΕΕ και των χορηγών βοήθειας για τη στήριξη
του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη·
3. εκπόνηση ολιστικής στρατηγικής για την πολιτιστική συνεργασία της ΕΕ
στη Μοζαμβίκη.
Φάση II:
4. Προσδιορισμός και διαμόρφωση έργου της ΕΕ για τη στήριξη του
πολιτιστικού τομέα στη Μοζαμβίκη
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την
EMERCON και την ANCE.

Διάρκεια: 2021-2022
Π/Υ: 110.571,00€
Πρόγραμμα: EU/FWC 2018
LOT 4

ANCE

2021

5. Υποστήριξη του κέντρου αγορών ASRAMES (στη Goma της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό) στη μεταφορά αρμοδιοτήτων
προμήθειας προϊόντων από το παγκόσμιο ταμείο στο SNAME
(εθνικό σύστημα προμήθειας βασικών φαρμάκων)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον τομέα της υγείας στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό από τη δεκαετία του 1990. Η υποστήριξη αυτή
αποσκοπεί, σε γενικές γραμμές, στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων, με
την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η φαρμακοβιομηχανία (φάρμακα υπό την
ευρεία έννοια) ως βασικός πυλώνας του συστήματος παροχής υγειονομικής
περίθαλψης, αποτελεί μέρος της υποστήριξης εντός του συγκεκριμένου
πλαισίου .
Γενικός στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι η παροχή στήριξης αναφορικά
με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Παγκόσμιο Ταμείο στην ASRAMES,
ειδικότερα για τη λειτουργία της BCAF, και την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης και
ορισμένων στρατηγικών αξόνων του στρατηγικού σχεδίου του ASRAMES
για την περίοδο 2020-2024.
Ειδικοί στόχοι:
- Εδραίωση της λειτουργίας BCAF της ASRAMES
- Ενίσχυση του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ASRAMES
- Ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης
παραγγελιών και διανομής
- Πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες, την ανάλυση και τη χρήση
πληροφοριών για την καθοδήγηση των αποφάσεων διαχείρισης
ASRAMES (Περιφερειακή Ένωση Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων)
SNAME (Εθνικό Σύστημα Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων))
BCAF (FEDECAME Γραφείο Συντονισμού Προμηθειών)
FEDECAME (Ομοσπονδία Κέντρων Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων)

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την Luvent
Consulting.

Διάρκεια: 2021-2022
Π/Υ: 284.200,00€
Πρόγραμμα: EU/FWC 2018
LOT 4

ANCE

2021

6. Κρατική ανάπτυξη σε ζητήματα φύλου (Elaboration d'un Profil
Pays Genre)
Η διαδικασία της ένταξης της διάστασης του φύλου, μια κατευθυντήρια
αρχή για όλους τους τομείς παρέμβασης της ΕΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση
της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό (ΛΔΚ). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτικού διαλόγου,
καθίσταται δυνατή η έμφυλη ευαισθητοποίηση των θεσμικών εταίρων,
κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η ανισότητα των φύλων
εξακολουθεί να υφίσταται σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Η ΕΕ
επισημαίνει διάφορα μέτρα για την προώθηση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΛΔΚ, το
έργο θα υποστηρίξει ιδιαίτερα εκείνους που καθιστούν δυνατή την
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την προώθηση ίσων ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξαλείφοντας τα πολιτιστικά και θεσμικά
εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές για την
ενίσχυση της συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία.

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την Luvent
Consulting.

Διάρκεια: 2021
Π/Υ: 120.055,00€
Πρόγραμμα: EU/FWC 2018
LOT 4

ANCE

2021

7. Μεταβιβάσιμες δεξιότητες εκτός του σχολικού
περιβάλλοντος - SOUL Skills
Οι Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες, όπως είναι η δημιουργικότητα, η
κριτική σκέψη, η ικανότητα για αποτελεσματική συνεργασία, η αυτόαξιολόγηση, και η ικανότητα αποτίμησης κοινωνικών καταστάσεων,
αποτελούν ικανότητες – ή και ποιότητες εν γένει – οι οποίες
μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της
ανθρώπινης ζωής. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και
κατακτούνται, υπό κανονικές συνθήκες, εντός του σχολικού
πλαισίου και των ευκαιριών κοινωνικοποίησης που παρέχει στους
μαθητές.
Ωστόσο, στην προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας
του COVID-19, οι χώρες της Ε.Ε έχουν λάβει μια σειρά μέτρων
κοινωνικής απομόνωσης, στο πλαίσιο των οποίων η ομαλή σχολική
εμπειρία έχει αντικατασταθεί από μια μεγάλη και αναπάντεχη
περίοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Για το λόγο αυτό, το έργο SOUL Skills αποσκοπεί στην παροχή
πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα που δυνητικά επέφερε η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων
δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:
να ανακαλύψει πιθανές ελλείψεις στην ανάπτυξη των
μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 6-12
να κατασκευάσει έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση των εν
λόγω δεξιοτήτων στα παιδιά της ηλικίας αυτής
να σχεδιάσει ένα σύνολο μεθόδων/εργαλείων που θα βοηθήσει
τα παιδιά να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, μειώνοντας
έτσι τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης
Το πρόγραμμα θα εστιάσει την προσοχή του σε δεξιότητες όπως
αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων·
καλλιτεχνικών, πολιτισμικών, αλλά και δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης. Βάσει των ευρημάτων, το πρόγραμμα θα σχεδιάσει το
απαραίτητο σύνολο από εργαλεία, ώστε να διευκολύνει την
παράλληλη απόκτηση από πλευράς των παιδιών νέας ακαδημαϊκής
γνώσης και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων. Έτσι, η μάθηση θα
επιτελεστεί κατά τον ίδιο χρόνο, σε διαφορετικούς όμως χώρους,
συμπεριλαμβανομένων φυσικών αλλά και ψηφιακών χώρων. Εντός
τους, πλήθος παιδαγωγών θα παρέχει εκπαίδευση και διδασκαλία
στους μαθητές, θεμελιώνοντας μακρόχρονες συνεργασίες μεταξύ
σχολείων και κέντρων μη-τυπικής εκπαίδευσης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάρκειά του είναι 24 μήνες. Υπεύθυνοι
για την υλοποίησή του είναι οι: AGORA Platform - Active
Communities for Development Alternatives Association (BG); GISTransfercenter Foundation (BG); Formacion Para El Desarrollo E
Insercion, Sociedad Limitada (ES); ANCE (GR); J&M Synergie (FR);
NORTH Consulting ehf (IS); Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro
Studi Villa Montesca (IT).

Διάρκεια: 2021 - 2023
Π/Υ: 197.916,00€
Πρόγραμμα: Erasmus+

ANCE

2021

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ - 2021
1.
Διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες για την ενεργο και
υγιή γήρανση (Funmilies)
Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μοναξιάς, της
απομόνωσης, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την καθιστική
ζωή και την έλλειψη μετακίνησης των ηλικιωμένων (65+) στην Ευρώπη
μέσω της προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης. Επιδιώκει να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα,
ιδίως υποστηρίζοντας την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη
σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία και σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και την
πρόσκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς και με τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγιή γήρανση καθ' όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής (2012/C 396/02). Το έργο στοχεύει επίσης στην προώθηση
της κοινωνικής ένταξης στον αθλητισμό μιας συνήθως αποκλεισμένης
ομάδας, αυτής των ατόμων άνω των 65 ετών, μέσω της προώθησης της
διαγενεακής συνεργασίας και με ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηματική
ανάπτυξη και βελτίωση της υγείας των δικαιούχων μέσω διαγενεακών
αθλητικών δραστηριοτήτων με τα νέα μέλη της οικογένειάς τους (25-).
Το έργο έχει ως στόχο:
· Ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας σε αθλητικές
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών των ηλικιωμένων των 65+ και των νέων
των 25- στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη
Σλοβενία.
• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των επαγγελματιών
του αθλητισμού στην οργάνωση/υλοποίηση διαγενεακών αθλητικών
δραστηριοτήτων που παρακινούν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 65+στη
Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της σωματικής
δραστηριότητας, της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης των
ηλικιωμένων (και νεότερων) πολιτών στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την
Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
• Αύξηση της πρόσβασης ατόμων 65+ σε αθλητικές δραστηριότητες και
σχετικές πληροφορίες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την
Ιταλία και τη Σλοβενία.
• Ενίσχυση των σωματικών & κοινωνικών δεξιοτήτων της αυτοεκτίμησης
και των ψυχολογικών δεξιοτήτων, των γνωστικών δεξιοτήτων και της
γενικής ευημερίας των ηλικιωμένων (65+) και των νέων (25 ετών) στη
Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία, μέσω
της συνεργασίας σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες.
• Προώθηση της έννοιας & των οφελών των διαγενεακών αθλητικών
δραστηριοτήτων στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς και
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς του αθλητισμού, της υγιούς
διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης.
Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Sports 2019 και υλοποιείται
από τους: ANCE, Active Bulgarian Society, CSC Danilo Dolci, Budapest
Association for International Sports και Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας της
Σλοβενίας.

Διάρκεια: 2021-2022
Π/Υ: 248,190.00€
Πρόγραμμα: Erasmus+
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2.
Relate! Φτιάχνοντας ιστορίες για να εξερευνήσουμε τα όρια
του πλανήτη μας
Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να συμβάλει στην υπέρβαση των
ισχυρών εμποδίων και των τάσεων που επί του παρόντος συμβάλλουν στον
κοινωνικό-οικολογικό
μετασχηματισμό
που
απαιτείται
για
την
αντιμετώπιση των σημερινών θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
ΕΕ και ο κόσμος, όσον αφορά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η
απώλεια βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση της γης, η ρύπανση των ωκεανών,
η οξίνιση και άλλα. Αυτό θα επιτευχθεί με την οικοδόμηση ικανοτήτων για
διαπολιτισμική
και
μετασχηματιστική
παιδεία,
την
ανάπτυξη
μετασχηματιστικών ικανοτήτων και τη δημιουργία σειράς ιστοριών, και
αφηγήσεων που θα μεταβιβαστούν στις νεότερες γενιές.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι νέοι συμμετέχοντες θα
κατανοήσουν, θα προβληματιστούν και θα επικοινωνήσουν την
πολυπλοκότητα αυτών των θεμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, συνδέοντάς τα
πάντα με το τοπικό τους περιβάλλον. Θα αναζητήσουν ιστορίες και
αφηγήσεις προκειμένου να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους αναφορικά με το
ρόλο τους στη διαμόρφωση των τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων
κοινωνιών προς πιο σεβαστές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης.
Θα αποκτήσουν επίσης τα εφόδια για να αναλάβουν την ευθύνη για τη
χάραξη εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικής, με
σκοπό να αναδειχθούν ευκαιρίες για την απόκτηση ιθαγένειας προς μια
κατεύθυνση συμμετοχής και χωρίς αποκλεισμούς.
,Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι (1) να αναπτύξει και να παράγει
μια μετασχηματιστική σειρά για τις κοινωνικές-οικολογικές προκλήσεις με
δύο κύκλους, να (2) ενσωματώσει τη σειρά Relate! σε μια εξαιρετικά
δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα εκμάθησης transmedia που θα
σχεδιαστεί ως ανοιχτά επεξεργάσιμη και θα συνδεθεί με μια ποικιλία από
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τροφοδοτούν την πλατφόρμα με
διαφορετικές μορφές που κατασκευάζουν το “story universe” της σειράς. (3)
Θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την
ικανότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των νέων φορέων
προώθησης
μέσω
της
οργανικής
μικτής
μάθησης
με
έμφαση
προσανατολισμένη στο μέλλον και προς την προορατική αλλαγή. Έτσι, το
έργο στοχεύει (4) στο να γίνει καταλύτης για την ευαισθητοποίηση των
νέων απέναντι στην παγκόσμια και τοπική ευθύνη των νέων και την τοπική
δράση, να υπερβεί κατά πολύ τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης
ικανοτήτων και παραγωγής ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να υπερβεί
τη διαχείριση κρίσεων ή την επικοινωνία των αποκάλυψης. Η προσέγγιση
της οργανικής μάθησης σε σχέση με τη σειριακή και transmedia αφήγηση
επιδιώκει να είναι ναυαρχίδα για την καινοτομία της εργασίας των νέων, τη
σύγχρονη κοινωνική επιχειρηματικότητα για τη χρήση των μέσων
ενημέρωσης και την κοινωνική καινοτομία σε σχέση με την κοινωνικήοικολογική αλλαγή.
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και λήγει τον Μάρτιο του 2022.
Χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Σώμα Αλληλεγγύης Νέων και το
Πρόγραμμα Εθελοντών Βοήθειας και υλοποιείται από τους: KMGNE, ANCE,
Miguel Hernández University, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Fundación EcoMinga and DesarrollosMex – Developments for a
Sustainable Future in Mexico.

Διάρκεια: 2020-2022
Π/Υ: 149.233€
Πρόγραμμα: Erasmus+
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3.
Υποστήριξη για την παροχή μιας καινοτόμου,
αποτελεσματικής και δίκαια προσβάσιμης προσφοράς
κατάρτισης που ικανοποιεί τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες
σε 8 περιοχες του Νίγηρα
Ο Νίγηρας αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου έλλειψη ασφάλειας, ιδίως
ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών ομάδων που εδρεύουν στην περιοχή.
Υπάρχει έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, με ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό να είναι εκτός εργασίας και κατάρτισης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ένταξη των νέων και η συμβολή τους στη βιώσιμη οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για τη κυβέρνηση.
Ωστόσο, η διαδικασία ανανέωσης του συστήματος TVET της χώρας απέχει
πολύ από την ολοκλήρωσή της. Πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες των
σχετικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως εκείνων που είναι
αποκεντρωμένοι στις 8 περιοχές του Νίγηρα.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου
εκπαιδευτικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές
ανάγκες των 8 περιοχών του Νίγηρα μέσω της:
• Προσφοράς συγκεκριμένων στοιχείων στους πληθυσμούς για να
παρακινήσουν την επιλογή τους για επαγγελματικής κατάρτισης
• Δημιουργίας αποτελεσματικού και βιώσιμου περιφερειακού και εθνικού
προγραμματισμού TVET που να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανόνες
και πρότυπα και τις ανάγκες της οικονομίας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο αποσκοπεί στην:
• Ενίσχυση των δυνατοτήτων διεύθυνσης του υποτομέα TVET.
• Εξέλιξή του TVET προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης αποσυγκέντρωσης
και αποκέντρωσης.
• Διαφοροποίηση της αρχικής και συνεχούς προσέγγισης της κατάρτισης,
βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση και την ποιότητα, ιδίως στους
τομείς που είναι απαραίτητοι για την αγροτική ανάπτυξη και την
κοινωνικοοικονομική ένταξη των κοριτσιών και των γυναικών.
• Ανάπτυξη ενός εθνικού τυποποιημένου συστήματος μαθητείας.
Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από τη LUVENT
σε συνεργασία με την ANCE.

Διάρκεια: 2021-2023
Π/Υ: 817.600€€
Πρόγραμμα: ΕΕ / FWC 2018
LOT 4
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4.
BestBonds - Ενίσχυση Ικανοτήτων των Εκπαιδευτών
Ενηλίκων
Το έργο BestBonds στοχεύει στην επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων
των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού που υποστηρίζουν ενήλικες
μαθητές. Οι πρώτοι δικαιούχοι αυτού του έργου θα είναι επομένως οι
εκπαιδευτικοί των εμπλεκόμενων οργανισμών. Κατά συνέπεια, χάρη σε
αυτό που ονομάζεται ονομάζει μοντέλο του καταρράκτη (waterfall effect),
οι μαθητές θα λάβουν μια καλύτερη προσέγγιση διδασκαλίας. Οι
εμπλεκόμενοι οργανισμοί θα συγκεντρώσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και
ικανότητές τους, προκειμένου οι συνεργάτες τους να είναι καλύτερα
εκπαιδευμένοι στη διδασκαλία και την αντιμετώπιση αυτών των
διαφορετικών κατηγοριών μαθητών, μοιράζοντας καλές πρακτικές ανάλογα
με τον τομέα εξειδίκευσης του καθενός.
Το έργο αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη κοινωνικής ένταξης και ισότητας.
Οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων, οι δάσκαλοι και οι λέκτορες θα είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν δύσκολα σενάρια, αντιμετωπίζοντας άτομα με διαφορετικό
υπόβαθρο, εμπειρίες και χαρακτηριστικά. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα
είναι η δημιουργία μιας νέας ανθρώπινης και ενοποιητικής μεθόδου
διδασκαλίας. Χάρη σε αυτά που οι εκπαιδευτικοί θα έχουν κατανοήσει από
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλες χώρες, θα καταστήσουν την
εκμάθηση πιο αποτελεσματική, διασκεδαστική, ενθαρρυντική και ευχάριστη
για όλους τους τύπους μαθητών, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τη
δυνατότητα κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και της έλλειψης
σεβασμού. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα
περισσότερα από τα εμπόδια που συνήθως συνδέονται με την εκπαίδευση
ενηλίκων, αλλά και να καταπολεμήσουν αυτά που δημιουργήθηκαν από την
πανδημία COVID-19, όπως τις προκλήσεις της ψηφιακής εκπαίδευσης.
Μέσω του BestBonds θα δημιουργηθούν επιπλέον καινοτόμες πρακτικές σε
μια ψηφιακή εποχή. Όλοι οι εθνικοί/ευρωπαϊκοί οργανισμοί που
ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων θα επωφεληθούν σε μεγάλο
μέρος των γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και
των μεθόδων που σκοπεύουμε να διαδώσουμε χάρη στον Online Χώρο
Μάθησης που στοχεύουμε να δημιουργήσουμε και σε ένα Tool Box που θα
αποτελείται από διάφορα χρήσιμα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς
(βίντεο, κατευθυντήριες γραμμές, σχέδια μαθημάτων). Το έργο αυτό
προορίζεται να είναι καινοτόμο και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου
να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους ψηφιακές ικανότητες.
Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο 2020 και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο
2022. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από:
European Youth Centre – ECM (Poland), ANCE (Greece), Mundus Bulgaria,
DANTE (Croatia) and CCIF Cyprus.

Διάρκεια: 2020-2022
Π/Υ: 121.813 €
Πρόγραμμα: Erasmus+
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Οι νέοι συζητούν το μέλλον της Ευρώπης (U4EU)

Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων από την Ελλάδα,
Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία και το
Βέλγιο στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά και να τους δώσει την
ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και το όραμά τους αναφορικά με τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η διαφορετικότητα
και το μέλλον της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει: α) να
δώσει την ευκαιρία στους νέους της Ευρώπης να εκφράσουν τις απόψεις
και τις ανησυχίες τους για την ποικιλομορφία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα
και το μέλλον της Ε.Ε., β) να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
γ) να προωθήσει την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή στη
διαφορετικότητα, δ) να εμβαθύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά
με την Ε.Ε. και τα οφέλη που προσφέρει ε) να καλέσει τους πολίτες να
δράσουν μαζί, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν στη
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) να
υποστηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ζ)
να υπογραμμίσει τη σημασία του εθελοντισμού και η) να καθιερώσει κοινή
προσέγγιση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Κατά τους πρώτους 3 μήνες
του έργου, και προκειμένου να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση, κάθε
εταίρος θα παραγάγει ένα βίντεο με τον τίτλο «Τι σημαίνει η Ευρώπη για
μένα», στο οποίο νέοι από κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο, θα
μοιραστούν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με θέματα της
διαφορετικότητας, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον της Ευρώπης.
Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθούν επτά εκδηλώσεις – debate μεταξύ των
πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων στην Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία,
Γερμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και το Βέλγιο. Θα πραγματοποιηθεί
επίσης μια ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα, στην οποία οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες θα έρθουν
κοντά, προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία του εθελοντισμού, να
ενημερώσουν σχετικά τους πολίτες και να συζητήσουν πώς μέσω αυτού
μπορεί να ενισχυθεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η ανοχή. Η δραστηριότητα
αποσκοπεί επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το « European
Solidarity Crops», ενώ στη Σόφια (Βουλγαρία) θα διοργανωθεί ένα
εργαστήριο για τη νεολαία, στο οποίο θα συμμετάσχουν νέοι από όλες τις
χώρες εταίρους ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους νέους της Ευρώπης να
συζητήσουν και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον της Ε.Ε. Το
βίντεο που θα παραχθεί κατά τους πρώτους μήνες του έργου θα προβληθεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δώσει φωνή στους νέους
ευρωπαίους. Όλα τα βίντεο και οι δραστηριότητες του έργου θα
κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τέλος του έργου, μια
σύνοψη των αποτελεσμάτων του κοινοτικού διαλόγου θα παρουσιαστεί σε
μια ηλεκτρονική έκδοση, προκειμένου να διαδοθεί ευρέως σε όλη την
Ευρώπη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EUROPE FOR
CITIZENS και η διάρκεια του είναι 18 μήνες.
Η ANCE ηγείται του εταιρικού σχήματος το οποίο αποτελείται από:
ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI PROMOZIONE SOCIALE NOUS (Ιταλία),
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU (Πορτογαλία), STICHTING CROSS
CULTURAL BRIDGES (Ολλανδία), KOLLEG FUR MANAGEMENT UND
GESTALTUNG NACHHALTIGER ENTWICKLUNG (Γερμανία), MULTI KULTI
COLLECTIVE (Βουλγαρία), EGYÜTT AZ INTERKULTURÁLIS AKCIÓÉRT
ALAPÍTVÁNY (Ουγγαρία), YOUNG EUROPEAN LEADERSHIP (Βέλγιο) και
TELEDUCA EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ SCP (Ισπανία).

Διάρκεια: 2020-2021
Π/Υ: 148.930 €
Πρόγραμμα: EUROPE FOR
CITIZENS
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Εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος share
(υποστηρίζοντας τις πιο δύσκολα προσεγγίσιμες ομάδες
πληθυσμού μέσω της βασικής εκπαίδευσης), στο Μπαγκλαντές
Ο γενικός στόχος του προγράμματος SHARE ήταν να συμβάλει στην
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Μπαγκλαντές και σε ένα εθνικό
βασικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να
προσφέρει βασικές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τα πιο δυσπρόσιτα παιδιά,
τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, σε 217 περιοχές και σε 47 συνοικίες σε
7 τμήματα του Μπαγκλαντές, χρησιμοποιώντας ποικίλες προσεγγίσεις που
δίνουν μαθήματα για το τι λειτουργεί καλύτερα και γιατί, μοιράζονται τις
βέλτιστες πρακτικές και βοηθούν στην δημιουργία διαχείρισης ικανότητας
και πολιτισμού βάσει αποτελεσμάτων, σε συνεκτικές συνδέσεις με το
επίσημο σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες πρωτοβουλίες μη
τυπικής εκπαίδευσης.
Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλάμβαναν: i) την παροχή
πρόσβασης στη βασική αλλά με ποιότητα εκπαίδευση για όσους θα
αποκλείονταν ούτως ή αλλιώς, αξιοποιώντας/χτίζοντας αποδεδειγμένα
ορθές πρακτικές, ii) μεγιστοποιώντας την αποτελεσματική χρήση των
πόρων, ιδίως με την υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων, και (iii) προώθηση
και περαιτέρω ανάπτυξη μιας κουλτούρας διδασκαλίας μαθημάτων.
Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, απαιτήθηκε αξιολόγηση με κύριους
στόχους την παροχή των σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των ενδιαφερόμενων μερών με:
• Μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των παρελθουσών επιδόσεων του
προγράμματος SHARE, με ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του με
βάση τους στόχους του.
• Βασικά διδάγματα και συστάσεις για τη βελτίωση πιθανών μελλοντικών
ενεργειών.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση του
αντίκτυπου που προκαλείται από τη δράση, συμπεριλαμβανομένης της
απροσδόκητης προστιθέμενης αξίας, εάν υπάρχει. Οι κύριοι χρήστες αυτής
της αξιολόγησης θα είναι η αντιπροσωπεία της ΕΕ και άλλοι
ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετείχαν στην εφαρμογή του προς
αξιολόγηση έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υλοποιηθεί από
την ANCE.

Διάρκεια: 2020
Π/Υ: 76.340 €
Πρόγραμμα: EΕ/ FWC 2018
LOT 4
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8.
Ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία για την υποστήριξη της
ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία για την
υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στις
κοινωνίες υποδοχής τους. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τη
συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στην Ευρώπη και στην Τουρκία, την ικανότητά τους προκειμένου
να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων, να ενδυναμώσει το ρόλο τους στη χάραξη πολιτικής και στην
ανάπτυξη λύσεων, και τέλος, να ευαισθητοποιήσει τις κοινωνίες υποδοχής
σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και τα
οφέλη που φέρει η ένταξή τους.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
Δραστηριότητα 1: Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
• A1.1 Δύο δράσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών,
διάρκειας τεσσάρων ημερών η καθεμία που θα πραγματοποιηθούν στην
Ελλάδα και στην Ιταλία με τη συμμετοχή τοπικών και Τουρκικών
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
• A1.2 Ανάπτυξη προτάσεων για την ένταξη των μεταναστών προσφύγων
Δραστηριότητα 2: Συνάντηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με
τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις τοπικές κοινότητες
• A2.1 Τρεις (3) συναντήσεις στην Τουρκία μεταξύ οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
• A2.2 Τρεις (3) εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής τοπικών
κοινοτήτων
• A2.3 Ανάπτυξη προτάσεων
Δραστηριότητα 3: Χάρτης πορείας για την ένταξη των προσφύγων και των
μεταναστών
• A3.1 Δευτερογενής έρευνα
• A3.2 Χάρτης πορείας για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων
Δραστηριότητα 4: Δημιουργία δικτύου της κοινωνίας των πολιτών ΕΕΤουρκίας
• A4.1 Ανάπτυξη του πλαισίου λειτουργίας και διαδικασιών του δικτύου
• A4.2 Έναρξη του Δικτύου
Δραστηριότητα 5: Διάδοση
A5.1 Ιστοσελίδα του έργου και Δικτύου
A5.2 Εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
A5.3 Παραγωγή προωθητικού υλικού
A5.4 Τελικό συνέδριο

Διάρκεια: 2019-2021
Π/Υ: 201.107,57€
Πρόγραμμα: EΕ, CIVIL
SOCIETY DIALOGUE
PROGRAMME V
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9. Εξωτερική παρακολούθηση απόδοσης του προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης και κοινοτικής ενδυνάμωσης του
Μπαλοχιστάν (BRACE ) - Πακιστάν
Με προϋπολογισμό €46,79 εκ., το πρόγραμμα BRACE (Αγροτική Ανάπτυξη
και Ενδυνάμωση Κοινοτήτων του Μπαλοχιστάν) επιχειρεί να υποστηρίξει
την Κυβέρνηση του Μπαλοχιστάν στη μείωση της αρνητικής επίδρασης που
δημιουργείται από την οικονομική στέρηση, τη φτώχεια και την κοινωνική
ανισότητα, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την κλιματική αλλαγή,
μετατρέποντας αυτούς τους παράγοντες σε ευκαιρίες για δημιουργία και
ενδυνάμωση των κοινοτήτων συμμετέχοντας ενεργά στον εντοπισμό και
στην υλοποίηση βιώσιμων κοινωνικό – οικονομικών δραστηριοτήτων
ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικές αρχές.
Το Πρόγραμμα έχει δύο συγκεκριμένους στόχους: 1) να ενδυναμώσει τους
πολίτες και τις κοινότητες και να τους προσφέρει αφενός τα μέσα που θα
τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες κοινοτικά εστιασμένες και
με γνώμονα την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου τη
δυνατότητα να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στη δημόσια πολιτική
μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους 2) να προάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών αρχών ώστε να
διαχειριστούν και να εμπλέξουν τις κοινότητες σε θεσμικές διαδικασίες
όπως στον σχεδιασμό του τοπικού δημόσιου τομέα, στα οικονομικά καθώς
και σε διαδικασίες υλοποίησης.
Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή
Αντιπροσωπεία
στο
Πακιστάν
να
διασφαλίσει
την
κατάλληλη
παρακολούθηση του προγράμματος BRACE σχετικά με τα στοιχεία της
σύμβασης που αφορούν στην επιχορήγηση και στην τεχνική βοήθεια.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:
➢ ανεξάρτητη παρακολούθηση του προγράμματος, αξιολόγηση του βαθμού
στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι, λήψη αποφάσεων, διόρθωση πορείας
και εκπαίδευση·
➢αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος (πρόοδος στην υλοποίηση
των δραστηριοτήτων, παράδοση των αποτελεσμάτων, δραστηριότητες,
επίτευξη αποτελεσμάτων και αντίκτυπου και αξιοποίηση των πόρων).
➢ αξιολόγηση της ποιότητας και της ικανότητας των υφιστάμενων
ρυθμίσεων παρακολούθησης από τους Εταίρους Υλοποίησης του
Προγράμματος.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα διαρκέσει τριάντα πέντε (35)
μήνες, μέχρι τον Μάιο του 2022. Το έργο υλοποιείται από τους παρακάτω
εταίρους: ANCE, Pinto Luvent, Action Against Hunger και KMOP.

Διάρκεια: 2019-2022
Π/Υ: 899.855€
Πρόγραμμα: ΕUROPEAID –
FWC SIEA 2018- LOT 4
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10. Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση για την
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και
προσφύγων» (NEST)
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, περισσότερο από άλλες ομάδες,
αντιμετωπίζουν ένα πλήθος εμποδίων που τους θέτουν σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης, μη επιτρέποντας έτσι την
ένταξή τους. Συχνά αποκλείονται από την τυπική εκπαίδευση και έχουν
εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν ικανοποιούνται πλήρως. Το έργο NEST
επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και να
απαντήσει στην ερώτηση με δοκιμασμένα αποτελέσματα για το πώς μπορεί
να ενισχυθεί η ένταξη των μεταναστών σε χώρες υποδοχής με διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο, εφαρμόζοντας μια στοχοθετημένη προσέγγιση στην
πολιτισμική μάθηση. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο NEST θα σχεδιάσει και
θα δοκιμάσει μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση, η οποία θα
συνδυάζει την καινοτόμο μάθηση με την πολιτισμική καθοδήγηση.
Σκοπός του έργου NEST είναι να καλλιεργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που
θα επιτρέπει την ένταξή, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνίες
υποδοχής. Ο γενικός στόχος του σχεδίου NEST είναι να συμβάλει στην
κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, αυξάνοντας
τις γνώσεις και την κατανόησή τους για τους πολιτισμούς των κοινωνιών
υποδοχής.
Βασικοί πυλώνες του έργου είναι: α) η μελέτη σχετικά με την πολιτιστική
μάθηση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη, β) το
μάθημα "Learn and Blend", τις οδηγίες για εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα
είναι διαθέσιμες στις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά, γ) το
πρόγραμμα σπουδών πολιτισμικής καθοδήγησης και τις οδηγίες για τους
μέντορες. Επιπλέον, το σχέδιο NEST θα πραγματοποιήσει τη διοργάνωση
στρογγυλών τραπεζών σε εθνικό επίπεδο και μια συνάντηση με όλους τους
ενδιαφερόμενους στις Βρυξέλλες για την προώθηση του πολιτικού
διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας.
Το έργο NEST επιδιώκει, μέσω των δραστηριοτήτων του, να συμβάλει
ολοκληρωτικά στη διαθεσιμότητα ποιοτικών μαθησιακών πόρων και
μεθοδολογιών που θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν την κοινωνική
ένταξη των μεταναστών και προσφύγων και θα καλλιεργήσουν ένα
περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. Στόχος είναι η
προώθηση της απρόσκοπτης κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων,
προκειμένου να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες που απολαμβάνουν όλα
τα δικαιώματά τους.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης θα
είναι οι: ANCE, DIMITRA, L.E.S.S., KMGNE, UNIVERSIDADE PORTUCALENSE
INFANTE D HENRIQUE.

Διάρκεια: 2019-2022
Π/Υ: 318.298€
Πρόγραμμα: Erasmus+
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11. Παρακολούθηση της εφαρμογής της τρίτης φάσης του
προγράμματος υποστήριξης της ΕΕ στη στρατηγική της
εγγραμματοσύνης στο Μαρόκο
Σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού και στέγασης
(2014), το 32,2% του μαροκινού πληθυσμού ηλικίας 10 ετών και άνω είναι
αναλφάβητος, το οποίο αντιπροσωπεύει 8,6 εκατομμύρια κατοίκους. Παρά
το γεγονός ότι το ποσοστό αναλφαβητισμού μειώθηκε σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, παραμένει πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες
της υποπεριοχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την Εθνική Στρατηγική για τον
Αλφαβητισμό μέσω των ακόλουθων δύο Προγραμμάτων Υποστήριξης: α) Το
Στρατηγικό Όραμα για τη Μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης 2015-30, το
οποίο εγκρίθηκε το 2015, το οποίο καλύπτει θέματα Γενικής Παιδείας, από
τον Αλφαβητισμό μέχρι την Ανώτατη Εκπαίδευση και της έρευνας, μέσω της
βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης · β) Ο Χάρτης
Πορείας 2017-21, ο οποίος προβλέπει έως το 2021 παγκόσμιο ποσοστό
αναλφαβητισμού κάτω του 20%, μέσω της επιδίωξης τριών στόχων: (1)
Ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης (2) βελτίωση της ποιότητας της
μάθησης · (3) υιοθεσία μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης και στόχευσης των
εκπαιδευομένων, πέρα α πό την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων
προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού συστήματος
κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της συνέχειας των δύο προηγουμένων προγραμμάτων, ο
στόχος της τρίτης φάσης του προγράμματος στήριξης της ΕΕ στην εθνική
στρατηγική για τον αλφαβητισμό είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού
συστήματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της διά
βίου μάθησης, σε σχέση με τις τρεις βασικές διαστάσεις προσβασιμότητας
και ισότητας, της ποιότητας και της διακυβέρνησης του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να συμβάλει
στην τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής της τρίτης φάσης του
προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής για τον Αλφαβητισμό (SUIVI ALPHA III)
και να διεξάγει ανεξάρτητες αποστολές παρακολούθησης με κύριο στόχο
την επαλήθευση της τήρησης των όρων επιλεξιμότητας για τον
προϋπολογισμό καθώς και τον βαθμό επίτευξης των δεικτών απόδοσης για
τις μεταβλητές δόσεις.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE σε
συνεργασία με την EMERCON

Διάρκεια: 2019-2022
Π/Υ: 162.870€
Πρόγραμμα: ΕUROPEAID –
FWC SIEA 2018- LOT 4

ANCE

2021

12. Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για
αποτελεσματική εκπαίδευση (MI-NAEE)
Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει μια καινοτόμο
παιδαγωγική τεχνολογία με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα σχετικά με
τις μαθησιακές διαδικασίες των ατόμων. Η μεθοδολογία προορίζεται για
τους εκπαιδευτικούς ώστε να διευρύνουν τις ικανότητές τους, προκειμένου
να ακολουθήσουν μια αρκετά διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Το
βασικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας είναι η θεωρία του Gardner για την
Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΜΙ), η οποία αποκάλυψε ότι κάθε άτομο έχει το δικό
του κυρίαρχο προφίλ νοημοσύνης, μέσω του οποίου μπορεί εύκολα να
μάθει και να απομνημονεύει τη νέα γνώση. Σύμφωνα με τον Gardner
υπάρχουν 8 τύποι νοημοσύνης ( γλωσσική, χωροταξική, μουσική,
σωματική-κιναισθητική,
λογικομαθηματική,
φυσιογνωστική,
ενδοπροσωπική και διαπροσωπική) και το κύριο προφίλ κάθε ατόμου
συντίθεται από τον μοναδικό συνδυασμό όλων αυτών.
Η καινοτομία της νέας προσέγγισης έγκειται στο ότι επιτρέπει στους
εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν κάθε είδος νοημοσύνης και όχι μόνο αυτών
που συνδέονται με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας. Η τεχνολογία ΜΙ θα
δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες για όλους τους μαθητές με βάση τη
δυνατότητα τους για προσωπική ανάπτυξη. Η τεχνολογία ΜΙ απαιτεί
πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες από τον δάσκαλο, τονίζοντας
παράλληλα τις ικανότητές του.Στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικής
εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα
διαφορετικά κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από τους
διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς κανόνες συμπεριφοράς που
ακολουθούν. Οι δραστηριότητες του έργου συνδυάζουν την τεχνογνωσία
και την εμπειρία με τη μεθοδολογία του MI και τα κατάλληλα εργαλεία για
τη μετατροπή της γνώσης σε ένα τελικό προϊόν. Θα δημιουργηθούν
προγράμματα σπουδών για την κατάρτιση των παιδαγωγών και ένα
εγχειρίδιο για την παροχή βασικών πληροφοριών και κατευθυντήριων
γραμμών για τη χρήση της τεχνολογίας MI. Θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως αποτέλεσμα των
ταχέως
αυξανόμενων
ανισοτήτων
μεταξύ
των
μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών σε κίνδυνο και των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναμενόμενα αποτελέσματα: (1) Ανάλυση των
σύγχρονων μαθησιακών προβλημάτων - Προθυμία για αλλαγή, (2) Μοντέλο
προγράμματος σπουδών για την απόκτηση προσόντων από δασκάλους και
σπουδαστές από παιδαγωγικές ειδικότητες και (3) Εγχειρίδιο: Πολλαπλή
νοημοσύνη - Μεθοδολογία και μέσα να παράγεται σε 6 γλώσσες με ανοικτή
πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου και του EPALE.
Το έργο υλοποιείται από: GIS-Transfer Center (Βουλγαρία), TEHNOKRATI
(Βουλγαρία), J & M Synergie (Γαλλία), CSFVM (Ιταλία) DEFOIN (Ισπανία).

Διάρκεια: 2019-2021
Π/Υ: 166.465€
Πρόγραμμα: Erasmus+

ANCE

2021

13. Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας
στην Γκάνα μέσω της υποστήριξης του Υπουργείου φύλου,
παιδιών και κοινωνικής προστασίας για την εφαρμογή της
πολιτικής για την κοινωνική προστασία
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).

Διάρκεια: 2017-2021
Π/Υ: 3.671.395 €
Πρόγραμμα: ΕUROPEΑΝ
DEVELOPMENT FUND
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14. Αντιστοίχιση δεξιοτήτων σε πραγματικό χρόνο Smart LMI
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.
H ANCE συμμετέχει στο έργο με την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων:
Έρευνα δευτερογενών στοιχείων
Διασφάλιση ποιότητας
Πιλοτική μελέτη και εκτίμηση επιπτώσεων
Διάδοση και Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου
Αξιολόγηση εργαλείων

ακόλουθων

Διάρκεια: 2018-2021
Π/Υ: 475.035 €
Πρόγραμμα: Εrasmus+
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15. Προώθηση της απασχολησιμότητας και της
επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών στην Αίγυπτο
στον τομέα του τουρισμού
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 επιχειρήσεων και της λειτουργίας τους
στην τουριστική αγορά και των συναφών με αυτήν υπηρεσιών
αναφορικά με τα περιβαλλοντικά και λαϊκής τέχνης χειροποίητα
προϊόντα
30 νέοι επιχειρηματίες θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα τουριστικών
χειροποίητων προϊόντων
Το έργο προσφέρει επίσης υπηρεσίες coaching και mentoring για τους
επιχειρηματίες, δικτύωση με επιχειρηματικές ενώσεις και επενδυτικούς
φορείς.

Διάρκεια: 2017-2021
Π/Υ: 1.674.303,90€
Πρόγραμμα: TVET
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ΕΡΓΑΣΤHΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ANCE
1.Kick-off meeting του Erasmus+ Sports έργου " Funmilies "
Όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά, να συζητήσουν και
να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του έργου.
Κατά τη διάρκεια της 24μηνης ζωής του, το έργο Funmilies θα υλοποιήσει
δραστηριότητες έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα στοχεύουν:
- Ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας σε αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ
ατόμων 65+ και 25- Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των επαγγελματιών του
αθλητισμού στην οργάνωση/εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών
που παρακινούν τη συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων.
- Ευαισθητοποίηση για τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και της ενεργού
γήρανσης μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία(και των νεότερων) πολιτών
- Αύξηση της πρόσβασης ατόμων 65+ σε αθλητικές δραστηριότητες

2. Info day του έργου NEST στην Ελλάδα
To Info Day του έργου ΝΕST στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28
Ιανουαρίου με 35 συμμετέχοντες. Η εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστούν
πάνω από δώδεκα καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες για
την προώθηση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες
υποδοχής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν τις 3 αγαπημένες τους πρακτικές.
Τέλος, αρκετοί συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία τους και το έργο της
οργάνωσής τους για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών / προσφύγων.
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3. Video Spots for The U4eu Project | “What Does Europe Mean To You?”
Στο πλαίσιο του έργου "Οι νέοι συζητούν το μέλλον της Ευρώπης (U4EU)", η ANCE
διεξήγαγε συνεντεύξεις σε νέες και νέους που ζουν στην Αθήνα, οι οποίοι μίλησαν για
τις σκέψεις, τις ανησυχίες και το όραμά τους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Στόχος είναι η παραγωγή ενός τελικού βίντεο που
θα αποτυπώνει τη φωνή των νέων ! Πριν από το τελικό βίντεο, παρουσιάσαμε μια
σειρά από σποτ που αναδεικνύει την ποικιλία των θεμάτων που συζητήθηκε:
https://www.youtube.com/watch?v=4k5HHSPNY0M
https://www.youtube.com/watch?v=SOGjyovHIfA
https://www.youtube.com/watch?v=4DR41hthO0Q
https://www.youtube.com/watch?v=TPpdgJe_eL8

4. Μultiplier εκδήλωση για το έργο ΜΙ
Ύστερα από δυο χρόνια εντατικής εργασίας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο Erasmus
+ με τίτλο “Multiple Intelligence: A new approach for an effective education” στο οποίο
συμμετείχαμε ως εταίροι. Το έργο είχε σκοπό να προτείνει μια νέα μεθοδολογία
διδασκαλίας βασισμένη στην θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Στο
Multiplier event που διοργανώσαμε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2021,
παρουσιάστηκε το παραγόμενο υλικό του έργου (intellectual outputs) και πιο
αναλυτικά, ένα προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές παιδαγωγικών
σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων, ένα εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης
εκπαιδευτικής πολιτικής και ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς αναφορικά με το πως
μπορούν να εφαρμόσουν και με ποια εργαλεία την πολλαπλή νοημοσύνη μέσα στην
τάξη.
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5. Online έρευνα – NEST project
Η ANCE διεξήγαγε έρευνα στο πλαίσιο του έργου NEST μεταξύ Μαίου και Ιουνίου
2021. Το σχετικό ερωτηματολόγιο αποτέλεσε μέρος πρωτογενούς έρευνας, με στόχο
να αναγνωρίσει το βαθμό της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών/προσφύγων στην
Ελλάδα, καθώς επίσης τα εμπόδια που συναντούν κατά τη διαδικασία ένταξής τους.

6.

Online εκδήλωση - BESTBONDS project

Είκοσι (20) συμμετέχοντες, κυρίως εκπαιδευτές ενεηλίκων, είχαν την ευκαιρία να
μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο και να ενημερωθούν για τις προσεχείς
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό του. Συζητήθηκε ακόμα πώς
οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες τους έργου και
πώς οι ίδιοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές.
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7. Τι σημαίνει η Ευρώπη για μένα; (U4EU)
Η ANCE με μεγάλη χαρά παρουσίασε αυτό το σύντομο ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις
νέων που ζουν στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του έργου "Οι νέοι συζητούν το μέλλον της
Ευρώπης (U4EU)".Το έργο U4EU στοχεύει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων από την
Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία και το
Βέλγιο στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά και να τους δώσει την ευκαιρία να
εκφράσουν τις ανησυχίες και το όραμά τους αναφορικά με τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η διαφορετικότητα και το μέλλον της Ευρώπης.
Σε αυτό το βίντεο, οι νέοι πολίτες της ΕΕ συζητούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως οι
νέοι στην ΕΕ, η απάντηση της ΕΕ στη μεταναστευτική κρίση και το BREXIT. Ας δώσουμε
μια φωνή στους νέους της ΕΕ!
Δείτε το βίντεο
v=tYFwch35EcI

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?

8. LTTA στην Αθήνα | έργο BESTBONDS
Στο πλαίσιο του έργου Erasmus + BestBonds, η ANCE διοργάνωσε και υλοποίησε ένα
5ήμερο σεμινάριο (LTTA - Learning, Teaching and Training Activity) στην Αθήνα με
θέμα: "Εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική ένταξη μεταναστών και εθνικών
μειονοτήτων", από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 στο Myrtillo café. Το σεμινάριο
περιλάμβανε θεωρία, συζήτηση, διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές
επισκέψεις. Οι κύριες θεματικές ενότητες της εκδήλωσης ήταν: Έννοιες της ένταξης
μεταναστών και προσφύγων, εκπαίδευση/κατάρτιση στην κοινωνία υποδοχής,
δικαιώματα μεταναστών, μέτρα πολιτικής ένταξης της κοινωνίας υποδοχής, η αγορά
εργασίας στην κοινωνία υποδοχής, μέτρα πολιτικού προσανατολισμού, πολιτιστική
μάθηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμμετέχοντες από την Πολωνία, την
Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κροατία επισκέφθηκαν άλλες οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην Αθήνα και δραστηριοποιούνται στον
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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8. 4η ετήσια συνάντηση εταίρων για το FWC
Στις 23 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 4η ετήσια συνάντηση
εταίρων για το FWC. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ANCE παρουσίασε τα ετήσια
στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας FWC (Lot 4), ενώ παράλληλα οι εταίροι
υλοποίησης συζήτησαν τα τρέχοντα έργα του FWC και έγινε αξιολόγηση της μέχρι
τώρα συνεργασίας.

9. Kick-off meeting για το FWC έργο μας στο Αζερμπαϊτζάν
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου μας «Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος
Υποστήριξης Εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν» - ENI/2014/033-774, πραγματοποιήθηκε
επιτυχώς διαδικτυακά την 1η Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η
ομάδα είχε την ευκαιρία να γνωριστεί καλύτερα και να οργανώσει τα επόμενα βήματα
του έργου.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Kick-Off Meeting του έργου BestBonds – Ενίσχυση ικανοτήτων των
εκπαιδευτών ενηλίκων
Η ANCE συμμετείχε στην επίσημη πρώτη συνάντηση του έργου BestBonds, η οποία
πραγματοποιηήθηκε διαδικτυακά.
Ήταν μια γόνιμη συζήτηση, στην οποία
σχεδιάστηκαν λεπτομερώς τα βήματα του έργου. Το BestBonds στοχεύει στην
επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και του λοιπού
προσωπικού που υποστηρίζουν ενήλικες μαθητές.

2. Kick off meeting του έργου SOUL skills
Η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου Soft skills Outside of a school Learning
environment (SOUL Skills) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Όλοι οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να συζητήσουν και να σχεδιάσουν τα βήματα του
έργου

ANCE
2021
3. LTTA στη Rijeka για το έργο BestBonds
Στις 4-8 Οκτωβρίου η ANCE συμμετείχε στην 5ήμερη εκπαίδευση στη Ριέκα, που
διεξήχθη από τον εταίρο μας στην Κροατία DANTE, στο πλαίσιο του έργου BestBonds.
Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διδασκαλία γλωσσών για
ενήλικες και το ψηφιακό περιβάλλον, Με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση ξένων
γλωσσών με την αγορά εργασίας.

4. 2η συνάντηση εταίρων για το έργο Funmilies
H δεύτερη συνάντηση του έργου Funmilies πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας. Ήταν
η πρώτη ευκαιρία να συναντηθούμε διά ζώσης, να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση του
έργου, να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας.
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5. 3η συνάντηση του έργου NEST
H 3η συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έργου NEST πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης στις 26 Νοεμβρίου 2021, στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Ήταν μια ευκαιρία για
τους εταίρους να βρεθούν και να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και τα επόμενα
βήματα.
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Κατά τη διάρκεια του 2021, η ANCE συνέχισε τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών με
πετυχημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι ήταν άλλη μια δύσκολη
χρονιά λόγω της πανδημίας COVID-19, λάβαμε αρκετές αιτήσεις σπουδαστών σε
Ελλάδα και εξωτερικό, που εξέφραζαν το ενδιαφέρον τους να κάνουν πρακτική
άσκηση στην ANCE. Τρεις φοιτήτριες από τη Γαλλία (Sciences Po) και μια από την
Ελλάδα (Deree College) έγιναν τελικά δεκτές ως ασκούμενες και η συνεργασία ήταν
αμφίπλευρα ευχάριστη, παραγωγική και γόνιμη.

Ένα δείγμα από τις μαρτυρίες των ασκούμενων:
«Ως προπτυχιακή φοιτήτρια στις πολιτικές επιστήμες, έκανα την πρακτική μου στην
ANCE για 4 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Ήμουν
ως επί το πλείστον υπεύθυνη για τις δράσεις επικοινωνίας της οργάνωσης συνολικά
και ορισμένων έργων της. Πέρα από την απόκτηση δεξιοτήτων στην επικοινωνία,
έμαθα πολλά επίσης για τη λειτουργία μιας ΜΚΟ με διεθνή προοπτική και τη
διαδικασία εκπόνησης διεθνών αναπτυξιακών έργων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η
ομάδα της ANCE είναι μικρού μεγέθους, ήταν εύκολο να συνεργαστώ με τα μέλη της
και γρήγορα κατάφερα να ενσωματωθώ σε αυτήν. Η εμπειρία αυτή θα είναι σίγουρα
πολύτιμη για τα επόμενα βήματα των σπουδών μου, αφού σκοπεύω να συμμετέχω σε
ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την Ανάπτυξη, τη Διαχείριση Έργων και τη Διεθνή
Συνεργασία».
Lou, 20 ετών (Sciences Po Lyon, Γαλλία)
“Έκανα μια 4μηνη πρακτική άσκηση στην ANCE στο πλαίσιο των σπουδών μου στο
Sciences Po στην Τουλούζη. Έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διεθνείς σχέσεις,
η πρακτική μου άσκηση στην ANCE μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω στην
πράξη τη λειτουργία μιας ΜΚΟ και να μάθω για τη χρηματοδότηση έργων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Χάρη σε αυτήν την
πρακτική άσκηση, θα μπορούσα να αναπτύξω νέες δεξιότητες και να αποκτήσω νέες
γνώσεις για τις ΜΚΟ. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία!»
Elsa, 20 ετών (Sciences Po Toulouse, Γαλλία)

ANCE
2021

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Athens Network of Collaborating Experts
Βατάτζη 69, 11473 Αθήνα
Τηλ.: 210 8215044
Email: ance@ance-hellas.org

