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ΔΙΑΔΟΣΗ

και αμοιβαίας
κατανόησης

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

επωφελών
αποτελεσμάτων

Α Μ ΟΙΒ ΑΙΑ

Συναντήσεις εξεύρεσης συνεργατών Θεματικές επισκέψεις

Στοιχεία και Αριθμοί:

Εργαστήρια 

Στόχοι:

Σεμινάρια Συνέδρια

36
με εταίρους από τη

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

12
με εταίρους από την 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

203.634€
ΔΙΜΕΡΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 50

1
με εταίρους από το

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

 Υλοποιήθηκαν
από

55
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΜΚΟ

Είδος Διμερών Πρωτοβουλιών: 

ΣΤΙΣ ΔΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013
μέχρι τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

από την ΙΣΛΑΝΔΙΑ,
το ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ και τη ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

34 8 34

Σε συνεργασία με 

76 ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
που

διατέθηκε
στις

ΔΙΜΕΡΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ: 



Αντίκτυπος:

Τι είπαν: 

ΔΙΕΥΡΥΝΑΝ
τα δίκτυα επαφών τους

ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΝ τεχνογνωσία,
καλές πρακτικές, εμπειρία 

ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ συνεργασίες
με φορείς των Δωρητριών Χωρών  

ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ γνώση σε άλλους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

«Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που 

πραγματοποιήσαμε στη Νορβηγία μας 

έδωσαν τη δυνατότητα να έρθουμε

σε επαφή με φορείς και Επιτρόπους 

ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων 

αλλά και να παρακολουθήσουμε

από κοντά όλα τα στάδια της λειτουργίας 

ενός ενεργού και προηγμένου συστή-

ματος επιτροπείας. Η ομάδα επέστρε-

ψε στην Ελλάδα με τις καλύτερες εντυ-

πώσεις και σημαντική γνώση την οποία 

εφαρμόσαμε στην πράξη» 

ΜΕΤΑδραση

«Φύγαμε από το Όσλο γεμάτοι όραμα 

και ιδέες εφαρμόσιμες και στη δική

μας δομή. Αποτέλεσμα της επίσκεψής 

μας είναι η συνέχιση της επαφής

με τους ανθρώπους του κέντρου 

αποκατάστασης Kappelveien» 

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 
Ν. Ρεθύμνου

«Αναχωρήσαμε από το Ρέικιαβικ γεμάτοι 

εμπειρίες και ελπίδες για το μέλλον της 

δημοκρατίας, διαπιστώνοντας πόσο 

απέχει η δημοκρατία στην πράξη από 

αυτό που βιώνουμε στη χώρα μας. 

Υπομονή και επιμονή είναι τα βασικά 

μαθήματα που παίρνουμε από τους 

Βίκινγκς της πολιτικής καινοτομίας!» 

Place Identity

«Χάρη στη σειρά σεμιναρίων που 

πραγματοποίησε  η Ισλανδή ακτιβίστρια 

και ειδικός σε Intersex θέματα Kitty 

Anderson στην Αθήνα, είχαμε την 

ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τα μέλη 

μας σε ζητήματα ορολογίας, ιστορίας, 

και φύσης/χαρακτηριστικών των 

Intersex ταυτοτήτων και βιωμάτων, τα 

οποία είναι σημαντικό να γνωρίζει μια 

οργάνωση για να καταστεί συμπεριλη-

πτική και να δημιουργήσει έναν ασφαλή 

χώρο για την έκφραση, ενεργοποίηση 

και κοινωνικοποίηση των Intersex 

ατόμων» 

Colour Youth

«Η επίσκεψή μας στην Ισλανδία άνοιξε 

τους ορίζοντές μας, αναπτύσσοντας 

τις ικανότητες του φορέα μας και απο-

κτώντας στρατηγικούς συνεργάτες για 

το μέλλον» 

Equal Society 

«Η επίσκεψη μελέτης στο Bergen επιβε-

βαίωσε τη συνοχή της οργάνωσης μας 

και ενίσχυσε τη θέληση μας να συνεχί-

σουμε την πορεία μας. Συγκρίνοντας 

πολιτικές που εφαρμόζονται στις δύο 

πόλεις – Ρόδο και Bergen - είχαμε τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώση και 

εμπειρίες ώστε να διακρίνουμε αρκετές 

καλές πρακτικές και να εξετάσουμε 

προτάσεις για τη διαχείριση της πολιτι-

στικής κληρονομιάς και του πολιτιστι-

κού τουρισμού»  

RICHeS

«Θεωρούμε ότι η ανταλλαγή τεχνογνω-

σίας με τους εκπροσώπους της ‘Iceland 

responsible Fisheries’ θα βοηθήσει 

μακροπρόθεσμα στην καλύτερη ενημέ-

ρωση του κοινού στην Ελλάδα για το 

θέμα των αλιευτικών πιστοποιήσεων με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς 

τους προμηθευτές για την πώληση 

πιστοποιημένων προϊόντων συμβάλλο-

ντας έτσι στην καλύτερη διαχείριση των 

αλιευτικών αποθεμάτων στην Ελλάδα»  

iSEA

«Η συνεργασία μας με τους ισλανδικούς 

φορείς, οι οποίοι πρωτοπορούν στον 

τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και 

κακοποίησης, αποτελεί μια πολύτιμη 

ευκαιρία να αποκτήσουμε τεχνογνωσία 

σε καινοτόμους τομείς για τα ελληνικά 

αλλά και ευρωπαϊκά δεδομένα, 

όπως η διασύνδεση φορέων και 

η διαχείριση θυτών»  

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων 
Σωματείων Ηρακλείου και Νομού 
Ηρακλείου

«Κατά τη διάρκεια του 4ήμερου σεμινα-

ρίου που διοργανώσαμε στην Λάρισα 

σε συνεργασία με την οργάνωση 

Alternative Innovative Development 

(Ελλάδα) και το Uteseksjonen - Oslo 

Kommune (Νορβηγία), ‘youth workers’ 

από τις δύο συμμετέχουσες χώρες 

συναντήθηκαν και αντάλλαξαν εμπειρί-

ες και καλές πρακτικές για την καταπο-

λέμηση της ρητορικής μίσους, θέτοντας 

έτσι τις βάσεις για να κρατηθεί ζωντα-

νή  η εκστρατεία No Hate Speech 

Movement του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και 

μετά το επίσημο κλείσιμο της στο τέλος 

του 2017» 

Youthnet Hellas 
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