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Εισαγωγή
Εγχειρίδιο µε Εργαλεία Ανάπτυξης
∆εξιοτήτων και Καλές Πρακτικές για
οργανώσεις της ΚτΠ
Αυτό το εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε και εκδόθηκε από µια οµάδα οργανώσεων από
τέσσερις διαφορετικές περιφέρειες στην Ευρώπη, την Αραγονία στην Ισπανία, τη
Σαξονία στη Γερµανία, την Malopolska στην Πολωνία και τη ∆υτική Μακεδονία στην
Ελλάδα. Μαζί, υλοποιούµε το υποπρόγραµµα ‘Capacity Building Network for
CSOs/NGOs (CAB-NET)’ στα πλαίσια του προγράµµατος SMART (Interreg IIIC).
Τους τελευταίους 9 µήνες, ανταλλάξαµε τεχνογνωσία και εµπειρίες, συζητήσαµε για
τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών (ΚτΠ). Τα θέµατα που αναλύουµε παρακάτω είναι το αποτέλεσµα της
δουλειάς και των συζητήσεών µας αναφορικά µε το ποια θέµατα απασχολούν
περισσότερο τις οργανώσεις της ΚτΠ και θα ήταν, εποµένως, χρήσιµο να
συµπεριληφθούν σε αυτό το εγχειρίδιο.
Μέσα από το εγχειρίδιο αυτό, φιλοδοξούµε να µοιραστούµε µαζί σας εµπειρίες,
αποτελέσµατα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις οργανώσεις της ΚτΠ να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέµατα λειτουργίας της οργάνωσής τους και
υλοποίησης µακροχρόνιων προγραµµάτων και δράσεων που στοχεύουν στην
κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το εγχειρίδιο αυτό, δεν
είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών που λύνει όλα τα προβλήµατα των οργανώσεων
της ΚτΠ, αλλά µια συλλογή µερικών σηµαντικών εργαλείων και πρακτικών που θα
βοηθήσουν τις οργανώσεις στη διοίκηση και στην υλοποίηση προγραµµάτων.
∆ραστηριότητες, στόχοι και υπόβαθρο του υποπρογράµµατος CAB-NET:
Οι πέντε εταίροι του υποπρογράµµατος εδρεύουν σε τέσσερις διαφορετικές
περιφέρειες στην Ευρώπη, µε πολύ διαφορετικές δοµές της Κοινωνίας των Πολιτών,
όπου οι ΜΚΟ είτε έχουν ήδη φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο δεξιοτήτων και
συνεργασίας µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, είτε βρίσκονται ακόµη σε
βασικό επίπεδο δραστηριοποίησης. Παρόλα αυτά, οι ΜΚΟ και στις τέσσερις αυτές
περιφέρειες χρειάζονται δραστηριότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους καθώς και
των ικανοτήτων τους στη έρευνα και τη δικτύωση για να µπορέσουν να
αποτελέσουν ένα ανεξάρτητο και ισχυρό στοιχείο της κοινωνικό-οικονοµικής
ανάπτυξης
των
τοπικών
κοινωνιών.
Σχέδια
µάρκετινγκ,
στρατηγικές
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χρηµατοδότησης, δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και θεωρητικά και
πρακτικά αποτελέσµατα συνδυάζονται σε ένα κοινό πρόγραµµα µε κοινές µεθόδους.
Οι εταίροι ανταλλάσουν αποτελέσµατα και τα διανείµουν στις ΜΚΟ για να
µπορέσουν και αυτές να επωφεληθούν από τις εµπειρίες και την τεχνογνωσία που
αποκτήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος. Από τη µια µεριά, το πρόγραµµα
φιλοδοξεί να παρέχει άµεση υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη
δικτύωση των ΜΚΟ και, από την άλλη, να εµπλουτίσει την θεωρία µε τα
αποτελέσµατα από την υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ΜΚΟ, την
πρακτική γνώση, την εµπειρία και την τεχνογνωσία.
Αποτελέσµατα του υποπρογράµµατος CAB-NET:
•

•
•
•
•
•

•

Καθιέρωση µιας πρακτικής δοµής εργασίας, σχεδιασµός ενός νέου εταιρικού
πλάνου για τις τοπικές ενώσεις και για το δίκτυο του buchkinder, και κατάρτιση
ενός επαγγελµατικού σχεδίου για τη δηµιουργία ενός εκδοτικού οίκου που θα
αποτελέσει µέρος της δοµής εργασίας.
Σχεδιασµός στρατηγικών διαχείρισης και µάρκετινγκ για τη δηµιουργία ενός
τουριστικού αξιοθέατου και την αναβίωση του παραδοσιακού τραµ µε άλογο
στο Doeblen της Γερµανίας.
∆ηµιουργία δικτύων, βάσεων δεδοµένων και δοµών στήριξης για ΜΚΟ.
Υλοποίηση σεµιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων για στελέχη ΜΚΟ στις
περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας, της Malopolska και της Αραγονίας.
Καθιέρωση µιας ισχυρής διεθνούς συνεργασίας – ανταλλαγή µεθόδων και
αποτελεσµάτων έρευνας, εµπειριών και τεχνογνωσίας.
Έκδοση ενός εγχειριδίου µε οδηγίες και καλές πρακτικές για ΜΚΟ που θα
καλύπτει θέµατα όπως, συµβουλές και εµπειρίες για στρατηγικές µάρκετινγκ,
εργαλεία και αποτελέσµατα ερευνών, εθελοντισµό, εκπαιδευτικό υλικό,
δικτύωση, επιχειρηµατικές δοµές για ΜΚΟ κ.α.
Σύνταξη δύο αναφορών για τη λειτουργία των ΜΚΟ (ανάλυση των αναγκών και
των δυνατοτήτων των ΜΚΟ και των τοπικών κοινοτήτων).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

4

Μοντέλο I
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΕΣΕΩΣ

Σήµερα, οι οργανώσεις της ΚτΠ αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στη δηµιουργία
θέσεων εργασίας για νέους στον τοµέα του πολιτισµού, των κοινωνικών υπηρεσιών
κτλ. Παρόλα αυτά, πολλοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί δεν έχουν την απαραίτητη
ικανότητα να δηµιουργήσουν σταθερή και µακροχρόνια απασχόληση.
Είναι σηµαντικό να ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών και των µελών των
οργανώσεων της ΚτΠ σε τοµείς όπως, η χρηµατοδότηση, η ανάπτυξη της
οργάνωσης και οι σχέσεις ανάµεσα στις οργανώσεις της ΚτΠ.
Τέλος, είναι απαραίτητο η κάθε οργάνωση να δηµιουργήσει µια θετική εικόνα για
τον εαυτό της.
Εκπαιδευτικά περιεχόµενα:
•

Χαρακτηριστικά και
χρηµατοδότησης

•

Αξιολόγηση των πιο κατάλληλων τρόπων χρηµατοδότησης

•

Βασικές αρχές των προγραµµάτων χρηµατοδότησης

•

Τα κίνητρα των χορηγών. Σχέδιο επικοινωνίας µε χορηγούς

•

Πώς µπορεί κανείς να πάρει κεφάλαια από άλλα ιδρύµατα και ενώσεις: που
είναι το χρήµα;

•

Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων – Οργανώσεις της ΚτΠ: κάτι περισσότερο
από χρήµατα

πλεονεκτήµατα

των

πιο

κοινών

µεθόδων

ΠΩΣ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ;
ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ;
•

Τις αρχές τους

•

Το κοινό τους

•

Την αγορά τους
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ΤΑ ∆ΕΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ



ΣΤΑ∆ΙΟ 1: Καθορισµός του είδους της σχέσης που προτείνεται



ΣΤΑ∆ΙΟ 2: Σε τι ιδρύµατα ή εταιρίες στοχεύουµε;



ΣΤΑ∆ΙΟ 3: Συλλογή πληροφοριών. ∆ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων



ΣΤΑ∆ΙΟ 4: Ο σύνδεσµος



ΣΤΑ∆ΙΟ 5: Αρχική επαφή των συνοµιλητών



ΣΤΑ∆ΙΟ 6: Ποιος µας αντιπροσωπεύει;



ΣΤΑ∆ΙΟ 7: Επαφή και συνέντευξη



ΣΤΑ∆ΙΟ 8: Ανταπόδοση: το αµοιβαίο όφελος



ΣΤΑ∆ΙΟ 9: Αποτελέσµατα της διαδικασίας και τρόποι συνεργασίας



ΣΤΑ∆ΙΟ 10: ∆ιαχείριση σχέσεων και αξιολόγηση

Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

Οργάνωση

Αξίες
Οµάδα στόχος
∆ραστηριότητες
Περιοχή δράσης

Ίδρυµα
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οργάνωση

Ίδρυµα

- Επιλογή Προγραµµάτων
- Προσδιορισµός προγράµµατος
- Προετοιµασία εγγράφων
- Έρευνα για ιδρύµατα µε
κεφάλαια
- Συµπλήρωση των αιτήσεων
- Συνεργασία: χρηµατικό ποσό
και αποδοχές

- Παραλαβή πρότασης
- Ανάλυση της πρότασης
- Επιλογή της πρότασης
- Συνέντευξη µε εκπροσώπους
των οργανώσεων
- Ανταλλαγή πληροφοριών

Λήψη αποφάσεων και διαπραγµατεύσεις
Υπογραφή συµβολαίου
Ολοκλήρωση του προγράµµατος
Συνέχεια και αξιολόγηση
Ανταλλαγή πληροφοριών

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





Είναι απολύτως απαραίτητο η πρόταση να γραφτεί και να παρουσιαστεί µε
ελκυστικό και ξεκάθαρο τρόπο. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να είναι
ΞΕΚΑΘΑΡΗ, ΣΥΝΤΟΜΗ και ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα θα πρέπει να ταιριάζει µε την αποστολή της οργάνωσης
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ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

Καθορισµός του προγράµµατος
πρωτότυπου τίτλου για αυτό

και

εύρεση

ενός

ελκυστικού

και

2.

Περιγραφή του προγράµµατος. Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιγράφετε
έτσι, ώστε να αναδεικνύονται τα δυνατά του σηµεία και να κεντρίζει το
ενδιαφέρων του αναγνώστη

3.

Αιτιολόγηση του προγράµµατος: Πως αυτό συνδέεται µε τη γενική
αποστολή της οργάνωσης και µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

4.

Στόχοι του προγράµµατος: γενικοί και ειδικοί. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στο τέλος του
προγράµµατος

5.

Οµάδα υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράµµατος: ορισµός
προσωπικού (εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες). Καθορισµός
καθηκόντων και λειτουργιών. ∆ιευκρίνιση του πόσοι έχουν υπογράψει
συµβόλαιο, πόσοι είναι εθελοντές και πόσες ώρες δουλεύουν τα άτοµα που
σχετίζονται µε το πρόγραµµα

6.

Οµάδα στόχος: αριθµός και ειδικά χαρακτηριστικά

7.

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το πρόγραµµα. Περιοχές επιρροής

8.

Περιγραφή δραστηριοτήτων: ξεκάθαρη, αναλυτική και χωρίς τεχνικούς
όρους

9.

Χρονοδιάγραµµα µε ηµεροµηνίες και ώρες για κάθε δραστηριότητα

10. Απαραίτητοι πόροι για τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Τι υπάρχει ήδη
και τι πρέπει να αποκτηθεί (και πώς), ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικός
εξοπλισµός, υποδοµές, οικονοµικά, γενικός εξοπλισµός…
11. Προϋπολογισµός: έξοδα (διαφήµιση, ταχυδροµικές αποστολές, έκδοση
αποτελεσµάτων, τρέχοντα έξοδα κτλ.) και έσοδα (άλλη οικονοµική
υποστήριξη, συνεργασίες κτλ.). Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί τι
ανάγκες για χρηµατοδότηση εξακολουθούν να υπάρχουν

8

ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Έλλειψη εγγράφων και ελλιπείς συστάσεις



∆εν εµπνέει το ενδιαφέρον των αξιολογητών



Η πρόταση δεν είναι κατανοητή, δεν έχει χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη
γλώσσα



Ο στόχος δεν ταιριάζει µε τους στόχους της επιχείρησης



Άτοµα της εταιρίας ή οµάδες που συνδέονται µε την εταιρία δεν
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα



Το ποσό που ζητείται είναι πολύ υψηλό



∆εν προβλέπεται η συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα



∆εν υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη παρέµβασης



Η πρόταση είναι εξαιρετικά φιλόδοξη και όχι σωστά αναπτυγµένη



Η πρόταση δεν πληρεί τους όρους και τις κατευθύνσεις που αναφέρονται
στην προκήρυξη



Η βιωσιµότητα του προγράµµατος δεν είναι εγγυηµένη



Το σύστηµα αξιολόγησης δεν είναι καλά σχεδιασµένο



Η πρόταση δεν προσφέρει τα αναµενόµενα οφέλη στην επένδυση
ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Το πρόγραµµα είναι καλά καθορισµένο πρόγραµµα και ταιριάζει στους
στόχους της προκήρυξης



Η οργάνωση έχει τη φήµη ότι µπορεί να υλοποιεί µε επιτυχία τα
προγράµµατα



Αναγνώριση από τα ΜΜΕ



Ηγετική ικανότητα, δυνατότητα αντιµετώπισης ρίσκων και καινοτόµες ιδέες



Καλές σχέσεις µε τους εργαζοµένους ή τις ενώσεις
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Μοντέλο 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚτΠ
Στόχος αυτού του µοντέλου είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες και τα
αρχικά σηµεία της επικοινωνίας. Φιλοδοξεί, επίσης, να αναλύσει τι ρόλο µπορεί να
παίξει η επικοινωνία µέσα σε µια οργάνωση της ΚτΠ. Τέλος, στοχεύει να παράσχει
ορισµένες τεχνικές και µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού
σχεδίου επικοινωνίας.
Περιεχόµενα:
•
•
•
•
•

Εισαγωγή: βασικές έννοιες
Η επικοινωνία στις οργανώσεις της ΚτΠ
Εργαλεία επικοινωνίας
Η αρχή της επικοινωνίας
Νέοι τρόποι για το κτίσιµο µια καλής φήµης για την οργάνωση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚτΠ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η επικοινωνία στις οργανώσεις της ΚτΠ έχει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
τη διαφοροποιούν από την επικοινωνία σε άλλα είδη οργανισµών. Είναι σηµαντικό,
όµως, να λαµβάνουµε υπόψη µας όλα τα είδη επικοινωνίας προκειµένου να
µπορέσουµε να επιτύχουµε τους στόχους µας στον τοµέα αυτό.
∆ύο πράγµατα αποτελούν τη βάση ενός επιτυχηµένου προγράµµατος επικοινωνίας:
1.

Η συνεχής παρακολούθηση καλών πρακτικών άλλων οργανώσεων,
ιδιαίτερα αυτών των οργανώσεων που έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν
ένα σταθερό και αξιόλογο όνοµα. Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό η
επικοινωνία να γίνεται µε επαγγελµατικό τρόπο καθώς επίσης, και αν
παίρνουµε παραδείγµατα από τις επικοινωνιακές µεθόδους των
επιχειρήσεων, διατηρώντας, όµως, τις βασικές αξίες και την πολιτιστική
ταυτότητα της ΚτΠ.
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2.

Η συνειδητοποίηση των διαφορετικών πτυχών στις οποίες θα πρέπει να
προσαρµοστεί η επικοινωνία.

Καταρχήν, µηνύµατα υπέρ της οργάνωσης στέλνονται από:
1.
2.

Την ίδια την οργάνωση
Τα άτοµα που επωφελούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η
οργάνωση. Από αυτούς για τους οποίους ιδρύθηκε η οργάνωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αποστολέας µηνυµάτων είναι η ίδια η οργάνωση.
Παρόλα αυτά, θα ήταν καλό, όποτε είναι δυνατόν, να δοθεί κάποιος ρόλος και στους
βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας: σε αυτούς που επωφελούνται από τη
δράση της οργάνωσης.
Επιπλέον, οι οργανώσεις της ΚτΠ επικοινωνούν και µε πρόσωπα από άλλα είδη
οργανισµών. Η κάθε οµάδα προσεγγίζεται µε διαφορετικά είδη επικοινωνίας:
•
•
•

Εσωτερική επικοινωνία: µε εργαζόµενους και εθελοντές
Ενδιάµεση επικοινωνία: µε δικαιούχους, χρήστες, συγγενείς χρηστών,
εταίρους, χορηγούς, συνεργάτες και µέλη του διοικητικού συµβουλίου
Εξωτερική επικοινωνία: µε πιθανούς χορηγούς και συνεργάτες, ιδρύµατα
συγχρηµατοδότησης, δηµόσιες υπηρεσίες, πολιτικούς, κοινωνικά ΜΜΕ,
άλλες οργανώσεις της ΚτΠ, εκπαιδευτές, προµηθευτές, καθώς επίσης και
µε την κοινωνία γενικότερα

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι διαφορετικές οµάδες-στόχοι να αντιµετωπίζονται ως
συνεργάτες. Επίσης, το µήνυµα θα πρέπει να είναι κατανοητό και να συµφωνεί µε
την αποστολή και τις αξίες της οργάνωσης.
Κάτι πολύ σηµαντικό για τις οργανώσεις είναι η διαφάνεια των πληροφοριών. Αυτή
η διαφάνεια θα πρέπει να αφορά όχι µόνο τις πληροφορίες για την οργάνωση
(ανθρώπινο δυναµικό, χρηµατοδότηση, άλλα εσωτερικά ζητήµατα της οργάνωσης),
αλλά και άλλα νέα και πληροφορίες. Ένα βασικό στοιχείο διαφάνειας είναι η
δηµοσιοποίηση των οικονοµικών της αρχείων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνονται
τακτικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι.
Θα πρέπει να υπάρχουν και να γίνονται γνωστοί κώδικες δεοντολογίας, τους
οποίους εγκρίνουν διαφορετικά είδη οργανώσεων, όπως, για παράδειγµα, ο
«κώδικας δεοντολογίας για τις εικόνες και τα µηνύµατα που αφορούν τον Τρίτο
Κόσµο» που υιοθετούν οι ΜΚΟ.
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Οι οργανώσεις της ΚτΠ στέλνουν συνήθως τα µηνύµατά τους µέσω περιοδικών,
ενηµερωτικών φυλλαδίων, διαδικτύου και δελτίων τύπου.
Επιπλέον, λόγο έλλειψης πόρων, οι οργανώσεις της ΚτΠ µπορούν να χρησιµοποιούν
και διαθέσιµους πόρους επικοινωνίας άλλων οργανισµών οι οποίοι έχουν
µεγαλύτερες δυνατότητες µετάδοσης.
Τέλος, οι οργανώσεις της ΚτΠ χρησιµοποιούν συνήθως τα ΜΜΕ για να περάσουν τα
µηνύµατά τους. Εποµένως, είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια καλή
επαγγελµατική σχέση µεταξύ των οργανώσεων και των ΜΜΕ. Ως αποτέλεσµα, οι
οργανώσεις µπορούν να απευθύνουν τα µηνύµατά τους σε ευρύτερο κοινό,
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας καθώς και την
αναγνωρισιµότητα τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚτΠ
Οι οργανώσεις της ΚτΠ είναι διαφορετικές από άλλα είδη οργανώσεων. Οι βασικοί
τους στόχοι είναι η επιρροή, η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και το πέρασµα
σε ενεργή δράση διαφορετικών κοινωνικών οµάδων.
•
•
•

•

Με την επιρροή, οι οργανώσεις της ΚτΠ προσπαθούν να τροποποιήσουν
νόµους, στρατηγικές και τις µεθόδους λειτουργίας ορισµένων θεσµών
Με την πληροφόρηση, οι οργανώσεις της ΚτΠ προσπαθούν να κάνουν
κατανοητά κάποια προβλήµατα ή κοινωνικά φαινόµενα
Με την ευαισθητοποίηση, οι οργανώσεις της ΚτΠ προσπαθούν να κινήσουν
το ενδιαφέρον της κοινωνίας πάνω σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό
πρόβληµα και να δηµιουργήσουν, εποµένως, µια θετική προδιάθεση
απέναντι στους στόχους των οργανώσεων της ΚτΠ. Η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας διευκολύνει το πέρασµα στην ενεργή δράση και την αλλαγή
Το πέρασµα στην ενεργή δράση έχει να κάνει µε τη συνεργασία των
οργανώσεων της ΚτΠ µε την τοπική κοινωνία για την υλοποίηση
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω οδηγούν σε διάφορες δραστηριότητες οι
οποίες µπορούν να χωριστούν σε 4 βασικούς τοµείς: δράσεις πληροφόρησης,
δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, δράσεις εύρεσης χρηµατοδότησης και
δράσεις µε πολιτικό αντίκτυπο.
Κάθε µία από αυτές τις δράσεις περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων
εστιασµένων σε µια οµάδα στόχο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οµάδα στόχος
µπορεί να είναι η κοινωνία γενικότερα, αλλά τις περισσότερες φορές, η οµάδα
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στόχος πρέπει να είναι πολύ καλά καθορισµένη, καθώς αποτελεί το βασικό στοιχείο
της επικοινωνίας.
•
•

•

•

∆ράσεις πληροφόρησης: είναι οι δράσεις που παρέχουν πληροφόρηση
για πράγµατα που αφορούν την ΚτΠ. Για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων,
χρησιµοποιούνται όλα τα εργαλεία εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
∆ράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης: οι δράσεις αυτές
προωθούν τη σκέψη, τις ικανότητες, τη γνώση και την ανάπτυξη των
αξιών. Προσπαθούν, επίσης, να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους για
τα θέµατα, τους στόχους και τα προβλήµατα της ΚτΠ. Εδώ θα
χρησιµοποιηθούν τα ιδιαίτερα εργαλεία επικοινωνίας της εκπαιδευτικής
κοινότητας καθώς και όλα τα εργαλεία εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας.
∆ράσης εύρεσης χρηµατοδότησης: τα κεφάλαια µπορεί να
προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Πιο συγκεκριµένα, οι οργανώσεις της
ΚτΠ άρχισαν από τη συλλογή κεφαλαίων από άτοµα. Αυτές οι δράσεις
συλλογής κεφαλαίων επεκτάθηκαν αργότερα σε δηµόσιους θεσµούς,
άλλους οργανισµούς και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγµή, οι εταιρίες
αποτελούν πολύ σηµαντικό κοµµάτι της χρηµατοδότησης, όχι µόνο
µονοµερώς (µε δωρεές και χορηγίες) αλλά και µε τη συνεργασία των
πελατών τους (χρησιµοποιώντας µεθόδους κοινωνικού marketing).
∆ράσεις µε πολιτικό αντίκτυπο: είναι δράσεις ενηµέρωσης, δράσεις
διαλόγου, δράσεις ασκήσεως πίεσης ή καταγγελίας (κινητοποιώντας την
κοινωνία, συµµετέχοντας σε αντιπροσωπευτικά όργανα κτλ). Οµάδαστόχος αυτών των δράσεων δεν είναι µόνο τα άτοµα και οι δηµόσιοι
θεσµοί, αλλά και οµάδες ατόµων και ιδιωτικοί οργανισµοί µε δυνατότητα
λήψης αποφάσεων. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να επηρεάσουν
θετικά την κοινωνία και τους θεσµούς απέναντι στους στόχους της ΚτΠ.
Αυτές οι δράσεις είναι κάτι σχετικά καινούργιο για τις κοινωνικές και
αναπτυξιακές οργανώσεις της ΚτΠ. Οι οργανώσεις που ασχολούνται µε το
περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν πολύ µεγαλύτερη εµπειρία
σε αυτό τον τοµέα.

Τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται πιο συχνά από οργανώσεις της ΚτΠ
είναι το άµεσο marketing, οι δηµόσιες και θεσµικές σχέσεις, το marketing µέσω
εκδηλώσεων, η διαφήµιση και το διαδίκτυο. Οι οργανώσεις της ΚτΠ έχουν και τα
δικά τους εργαλεία, όπως περιοδικά, newsletters και ιστοσελίδες. Επιπλέον,
χρησιµοποιούν παρόµοιες επικοινωνιακές διαδικασίες µε τις επιχειρήσεις: τα
µηνύµατα θα πρέπει να ταιριάζουν µε την ταυτότητα της οργάνωσης.
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Τα ΜΜΕ θα πρέπει να εµπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα διανοµής µηνυµάτων
καθώς έχουν απήχηση σε µεγαλύτερο κοινό. Οι παρακάτω πτυχές θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη:
•
•
•
•

Θα πρέπει να καθιερωθούν οι σωστές επαγγελµατικές σχέσεις.
Θα πρέπει να καθοριστεί µια σωστή στρατηγική.
Οι οµιλητές θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευµένοι.
Οι σχέσεις µεταξύ των οργανώσεων της ΚτΠ και των ΜΜΕ θα πρέπει να
είναι προσωπικές, όπου είναι δυνατόν. Σε αυτή την περίπτωση, οι
δηµοσιογράφοι και οι αντιπρόσωποι των ΜΜΕ θεωρούν τα θέµατα των
οργανώσεων της ΚτΠ προσωπική τους υπόθεση.

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πολύ σηµαντικός σε στιγµές κρίσης. Θα πρέπει να
σχεδιαστούν από πριν στρατηγικές αντιµετώπισης κρίσεων. Αυτές οι στρατηγικές
καθορίζουν:
•
Ποιος θα είναι ο οµιλητής.
•
Τι είδους στρατηγική θα ακολουθηθεί.
•
Τι µηνύµατα θα περαστούν.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών και οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν είναι
ζωτικής σηµασίας για τις οργανώσεις της ΚτΠ. Το διαδίκτυο είναι ο νέος,
επαναστατικός τρόπος επικοινωνίας. Χρησιµοποιείται συχνά ως µέσω διαφήµισης και
άµεσου marketing. Επίσης, η ιστοσελίδα µιας οργάνωσης τη βοηθάει να επιτύχει
τους στόχους της καθώς είναι εύκολα προσβάσιµη από µεγάλο αριθµό ατόµων.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οργάνωσης, η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει
ορισµένες λειτουργίες. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί:
•
•
•
•
•

Ως µέσο εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ της οργάνωσης, των
εργαζοµένων και των συνεργατών της
Ως µέσο πληροφόρησης
Ως δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ της οργάνωσης και της κοινωνίας
Ως τρόπος ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών
Ως τρόπος εύρεσης κεφαλαίων

Οι παραπάνω σκέψεις συνεισφέρουν σε µια αξιόπιστη διαχείριση της απόδοσης της
οργάνωσης κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου επικοινωνίας. Είναι απαραίτητο να
διατεθεί κάποιος χρόνος για την ανάλυση της ίδιας της οργάνωσης (εσωτερική
ανάλυση) και του περιβάλλοντός της (εξωτερική ανάλυση). Συνέπεια αυτής της
ανάλυσης είναι η γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οργάνωση.
Επιπλέον, κάνει φανερές τυχόν απειλές και ευκαιρίες. Μια λανθασµένη ανάλυση
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οδηγεί σε ανεπαρκή σχεδιασµό. Αυτός είναι ο λόγος γιατί αυτό το στάδιο του
σχεδιασµού µπορεί να καθοριστεί ως το πιο σηµαντικό.
Μόλις µπει σε εφαρµογή το σχέδιο, είναι πολύ σηµαντικό οι δράσεις που θα
πραγµατοποιηθούν να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες στις οποίες στοχεύει η
οργάνωση. Αυτό, φυσικά, δεν σηµαίνει ότι το σχέδιο δεν µπορεί να αναθεωρηθεί
στην πορεία και να προστεθούν σε αυτό και άλλα πράγµατα. Αυτές οι προσθέσεις
δίνουν στο σχέδιο ελαστικότητα και ικανότητα αξιολόγησης των δράσεων και των
στρατηγικών.
Οι δράσεις που αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναπτυχθούν από
οργανώσεις της ΚτΠ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη οικονοµικών πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό δυσκολεύει όσους δουλεύουν στα τµήµατα
επικοινωνίας στην υλοποίηση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό, είναι
σηµαντική η δηµιουργία συµµαχιών µε άλλες οργανώσεις. Οι συλλογικές
προσπάθειες δίνουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις να πετύχουν καλύτερα
αποτελέσµατα από τη δουλειά σε ατοµικό επίπεδο.
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Μοντέλο III
∆ιοικητικές ικανότητες των οργανώσεων της ΚτΠ
Στόχοι αυτού του µοντέλου είναι η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και ικανοτήτων
κινητοποίησης που χρειάζονται για τη διοίκηση µιας οµάδας εργαζοµένων. Επιπλέον,
φιλοδοξεί να δώσει ορισµένες στρατηγικές διοίκησης µιας οµάδας.
Περιεχόµενα: οµαδική εργασία, ηγετική ικανότητα και κίνητρα

Το ένστικτο της εξέλιξης είναι έµφυτο στον άνθρωπο. Ο ρόλος του διαχειριστή
(manager) µπορεί να συµπεριληφθεί στις κατηγορίες εξέλιξης, εφόσον ο όρος
«διαχειριστής» και οι ευθύνες του δηµιουργήθηκαν από τον άνθρωπο.
Εποµένως, θα πρέπει πρώτα να αναλύσουµε το πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του
διαχειριστή µε την πάροδο των χρόνων.
ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
•
Ξεκινούσαν δράσεις, µετέδιδαν πληροφορίες, έδιναν εντολές/οδηγίες στους
συναδέλφους τους
•
Ήταν υπεύθυνοι για τη βελτίωση της παραγωγής και/ή την αποδοτικότητα
ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ:
•
Είναι τα άτοµα που λαµβάνουν πληροφορίες και πρωτοβουλίες από άλλους.
Παίρνουν οδηγίες από τους ανωτέρους τους και δέχονται πιέσεις από τα
άτοµα που τους περιβάλλουν
•
∆ιαχειρίζονται περίπλοκες καταστάσεις (συντονισµός και έλεγχος της
οργάνωσης)
•
Είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των προγραµµατισµένων στόχων
Όπως είναι φανερό, διαφορές µεταξύ των διοικητών του παρελθόντος και του
παρόντος µπορούν να εντοπιστούν όχι µόνο στα γενικά καθήκοντα της δουλειάς
τους, αλλά και στα πιο απλά τους καθήκοντα.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
•
Σχεδιασµός
•
Οργάνωση
•
Λήψη αποφάσεων
•
Καθοδήγηση
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Συντονισµός
Έλεγχος

•
•

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Σήµερα, οι διοικητικές ευθύνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ
o
o

Στρατηγική διοίκηση
∆ιοίκηση ανθρωπίνου
δυναµικού

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
o
o
o
o
o

Σχεδιασµός
Οργάνωση
Συντονισµός
Πληροφόρηση/επικοινωνία
Έλεγχος

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Προκειµένου να αναπτυχθούν σωστά οι ευθύνες που αναφέρονται παραπάνω, οι
διοικητές θα πρέπει να έχουν ορισµένες ικανότητες:
•
•
•
•

•

Στρατηγικό όραµα
Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές ικανότητες επικοινωνίας
Ικανότητες καθοδήγησης
Ικανότητα να δουλεύουν υπό πίεση και να τηρούν αυστηρές προθεσµίες
Ικανότητες σχεδιασµού και διαπραγµάτευσης

∆ιαβάζοντας κανείς µε προσοχή τη λίστα των ευθυνών, µπορεί να συµπεράνει ότι οι
διοικητές θα πρέπει να έχουν επίγνωση της σηµασίας των ανθρωπίνων πόρων. Οι
διοικητές θα πρέπει να βρουν ισορροπία µεταξύ στόχων, αποστολής,
αποδοτικότητας και των θεµάτων που αφορούν τους ανθρώπους: τα άτοµα, την
οµάδα και τα συναισθήµατα.
Μερικές φορές, όταν δουλεύει κανείς ως διοικητής έχει λανθασµένη ιδέα για την
έννοια της κινητοποίησης. Κάνει το λάθος να θεωρεί ότι τα πράγµατα που δίνουν
κίνητρα σε αυτόν, δίνουν και στους άλλους.
Από τη µια πλευρά, οι διοικητές µπορεί να θεωρούν ότι όλοι θέλουν τα ίδια
πράγµατα, από την άλλη, υποθέτουν ότι ο µόνος τρόπος για να δώσουν κίνητρα
στους συνεργάτες τους είναι να τους αυξήσουν το µισθό. Αυτή η υπόθεση
δηµιουργεί το εξής πρόβληµα: πως είναι δυνατόν να αυξάνονται οι µισθοί κάθε
φορά που κάποιος νιώθει ότι δεν έχει κίνητρα. Ο προϋπολογισµός των οργανώσεων
είναι περιορισµένος και, ανάλογα µε το βαθµό που κατέχουν, οι διοικητές δεν έχουν
τη δύναµη να αποφασίζουν σε ποιους υπαλλήλους µπορούν να δώσουν αύξηση.
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Κινητοποίηση είναι η διέγερση των ενδόµυχων επιθυµιών και των προσωπικών
στόχων κάποιου πωλητή ή υπαλλήλου.
Μελετώντας τους τρόπους κινητοποίησης µπορούµε να δούµε ποιες αιτίες
προκαλούν συγκεκριµένες συµπεριφορές.
Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστούν ορισµένες ιδέες για την
κινητοποίηση.
•
•
•
•
•

Ανάγκη κινητοποίησης υπάρχει όταν µια ανάγκη ή επιθυµία δεν
ικανοποιείται
Για να κινητοποιήσει κανείς κάποιον είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσει
κάποιο κίνητρο (εξωτερικό ή εσωτερικό)
Η κινητοποίηση απευθύνεται στα εσωτερικά συναισθήµατα, τις επιθυµίες
και βασίζεται σε κάθε άτοµο ξεχωριστά
Αυτό που κινητοποιεί δεν είναι η δράση, αλλά αυτό που πετυχαίνει κανείς
µέσω της δράσης
Η ίδια δράση µπορεί να είναι αποτέλεσµα διαφορετικών κινήτρων

Εποµένως, αυτό που πρέπει να ξέρουµε για να κινητοποιήσουµε κάποιον είναι: ποιες
είναι οι ανάγκες του. Είναι πιθανό οι ανάγκες του να είναι καθαρά χρηµατικές.

Συνεπώς, για να κινητοποιήσουµε ένα τέτοιο άτοµο το µόνο που θα πρέπει να
κάνουµε είναι να του αυξήσουµε το µισθό.
Αν ρωτήσουµε, όµως, µια οµάδα ανθρώπων ποια ήταν η καλύτερή τους µέρα στη
δουλειά, οι περισσότεροι θα απαντήσουν: η µέρα που κατάφερα να εκπληρώσω ένα
δύσκολο στόχο ή η µέρα που µου είπαν «µπράβο ή καλή δουλειά!» ή όταν πήρα
προαγωγή ή όταν µου έδωσαν τη δυνατότητα να συντονίσω µόνος µου ένα

πρόγραµµα.

Η κατανοµή των ευθυνών µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για
την κινητοποίηση των ατόµων. Μπορεί, ακόµα, να αντικαταστήσει κάποιες
οργανωτικές ανάγκες, όπως, την ανάγκη για αυτονοµία, την ανάγκη για λήψη
αποφάσεων, την ανάγκη του να νιώθει κανείς µέρος του οργανισµού, την ανάγκη
για αναγνώριση.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Κατανοµή ευθυνών είναι η µεταφορά ισχύος (αρχής και υπευθυνότητας) σε
κάποιον, ο ορισµός ενός ατόµου σε κάποιο συγκεκριµένο πόστο ή η ανάθεση
κάποιου καθήκοντος σε κάποιον.
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Αυτά τα άτοµα θα πρέπει να έχουν ελευθερία κινήσεων (µέσα στα όρια που
αναφέραµε προηγουµένως) προκειµένου να επιτύχουν τους καθορισµένους
στόχους.

Κατανοµή ευθυνών δε σηµαίνει:
•
Κατάργηση καθηκόντων
•
Παύση επιρροής
•
Χάσιµο του ελέγχου
•
Μη λήψη αποφάσεων
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
•
Θέστε τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν
•
Ο συνεργάτης σας θα πρέπει να µπορεί να εκπληρώσει το καθήκον που
του ανατίθεται
•
Ο συνεργάτης σας θα πρέπει να θέλει να κάνει το καθήκον που του
ανατίθεται
•
Θα πρέπει να δώσετε στο συνεργάτη σας τη δυνατότητα να υλοποιήσει τις
απαιτούµενες ενέργειες
•
Θα πρέπει να δώσετε εξουσία στο άτοµο αυτό

Το κεφάλαιο επιµελήθηκε το ίδρυµα RAMON RAY ARDID

Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνος προγράµµατος: Begoña Moreno Casado
E-mail: formacion@reyardid.org
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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Εισαγωγή
Εισαγωγή
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η οργάνωση “U Siemachy” έχει αναπτύξει
δραστηριότητες προς όφελος των νέων καθιερώνοντας ανοιχτές κοινότητες νέων,
βασισµένες στο διάλογο, την αλληλοβοήθεια και τη δέσµευση του πολίτη. Από την
ίδρυση του οργανισµού µας, οι στόχοι του βασίζονται στην αξιόπιστη και
συστηµατική ανάλυση των αναγκών που απορρέουν από τα καθήκοντά µας και
στην αξιολόγηση του εκάστοτε περιβάλλοντος. Χάρη στα ερευνητικά προγράµµατα
αποκτούµε γνώση, η οποία µας επιτρέπει να διαχειριζόµαστε υπεύθυνα την
ανάπτυξη του οργανισµού, να αντιµετωπίζουµε νέες προκλήσεις, να αξιοποιούµε τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αποφεύγουµε απειλές.
Θα θέλαµε να µοιραστούµε την εµπειρία µας µε άλλους οργανισµούς (αλλά λόγω
του µεγέθους του παρόντος εγχειριδίου η συνεισφορά αυτή θα είναι περιορισµένη).
Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση τριών ερευνητικών εργαλείων που
χρησιµοποιήσαµε στη δουλειά µας. ∆ύο εξ αυτών χρησιµοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια έρευνας που διεξήχθη ως µέρος του υποπρογράµµατος CAB-NET
(Ερωτηµατολόγια Α και Β). Το τρίτο (Ερωτηµατολόγιο Γ) χρησιµοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια λεπτοµερούς διαχειριστικού ελέγχου, που είχε ως στόχο την ανάλυση της
ποιότητας της διαχείρισης της οργάνωσης “U Siemachy”. Ελπίζουµε ότι και τα τρία
αυτά εργαλεία θα αποδειχθούν χρήσιµα για οργανώσεις της ΚτΠ και ότι θα
αποτελέσουν το έναυσµα για τη διεξαγωγή ή την ανάπτυξη δικών τους ερευνών.
Ερωτηµατολόγιο A
Το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε σε µια έρευνα για το βαθµό
ενηµέρωσης των µη-κυβερνητικών οργανώσεων και τις ανάγκες όσον αφορά στη
φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους µετά το σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη το 2007
ως τµήµα του προγράµµατος SMART CAB-NET µε τη χρήση της µεθόδου CATI
(τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών) σε ένα
δείγµα 816 ενηλίκων που ζουν στο Tarnów.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ , λέει:
Καληµέρα/καλησπέρα, Τηλεφωνώ από ... (όνοµα του οργανισµού). Σε ... (κοινότητα,
πόλη, περιοχή κλπ.) διεξάγουµε µια έρευνα σχετικά µε την προσφορά εξωσχολικών

δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους. Υπάρχει κάποιος ενήλικος στο σπίτι σας;
α) Ναι, εγώ Æ πέρασµα στην 1η ερώτηση
β) Ναι (µπορώ να µιλήσω σε αυτό το πρόσωπο);
γ) Όχι αυτή τη στιγµή (ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: κλείνει
ραντεβού για µια συζήτηση)
δ) Άρνηση / δεν υπάρχει κανένας τέτοιος Æ τέλος της συνέντευξης
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ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

1.

Για στατιστικούς λόγους, θα µπορούσα
να ρωτήσω την ηλικία σας;

2.

Γνωρίζετε µη-κυβερνητικούς
οργανισµούς που να δραστηριοποιούνται
εντός… (κοινότητα/πόλη/περιοχή κλπ.)?
Παρακαλώ αναφέρετε όχι πάνω από 5.
Πως βλέπετε τη δραστηριότητα των µηκυβερνητικών οργανισµών στην
περιοχή…(κοινότητα/πόλη/περιοχή
κλπ.); Παρακαλώ αξιολογήστε την,
χρησιµοποιώντας την κλίµακα από 1 ως
5, όπου το 1 σηµαίνει φτωχή, και το 5 –
πολύ καλή.
Θα υποστηρίζατε περισσότερο έναν
οργανισµό που δραστηριοποιείται
εντός… (κοινότητα/πόλη/περιοχή κλπ.)
από έναν που δραστηριοποιείται σε
εθνική κλίµακα;

3.

4.

Συνέντευξη No.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.
4.

18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Ναι (ποιους)_______________
∆ε γνωρίζω κανέναν Æ πέρασµα
στην 5η ερώτηση

1.
2.
3.
4.
5.
6.

φτωχή
2
3
4
πολύ καλή
δεν έχω άποψη

1.
2.
3.
4.
5.

σίγουρα ναι
ναι, πιθανόν
µάλλον όχι
σίγουρα όχι
δεν έχει σηµασία για µένα αν είναι
εθνικής εµβελείας ή τοπικός
οργανισµός
δεν γνωρίζω, είναι δύσκολο να πω

6.

5.

Υπάρχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (7-16)
στο σπίτι σας;

1.
2.
3.

6.

Με τι τρόπους περνούν συνήθως τα
παιδιά σας τον ελεύθερο χρόνο τους;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µη διαβάζετε τις απαντήσεις
µη σηµειώνετε παραπάνω από 3
απαντήσεις

1.
2.
3.
4.

Όχι Æ µετάβαση στην 14η
ερώτηση
Ναι, ένα.
Ναι, περισσότερα από ένα.
συµµετέχουν σε επιπλέον
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
παίζουν στο σπίτι
κάνουν επαναλήψεις, διαβάζουν,
µαθαίνουν
παίζουν στο πάρκο / στην αυλή
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5.
6.

7.

Τα παιδιά που ζουν στο σπίτι σας
συµµετέχουν σε επιπλέον εκπαιδευτικές
διαδικασίες ή δραστηριότητες; Που
λαµβάνουν χώρα αυτές;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαβάστε τις απαντήσεις
αλλάζοντας τη σειρά

8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η απάντηση του
ερωτηθέντος στην ερώτηση Νο. 7 ήταν
“∆ε συµµετέχουν σε επιπλέον
εκπαιδευτικές διαδικασίες/
δραστηριότητες”, ρωτήστε την
ερώτηση:
Γιατί δε συµµετέχουν; Παρακαλώ
παραθέστε όχι περισσότερους από δύο
σηµαντικούς λόγους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαβάστε τις απαντήσεις
αλλάζοντας τη σειρά

9.

Έχετε υπόψη σας κάποια µέριµνα ή
εκπαιδευτική δραστηριότητα (αίθουσες
της κοινότητας) που να λαµβάνει χώρα
κοντά στο µέρος της κατοικίας σας;

πάνε στον κινηµατογράφο
κάνουν βόλτες στην πόλη µε
φίλους
7.
αθλούνται
8.
βλέπουν τηλεόραση
9.
άλλο, τι;_________________
10. δε γνωρίζω, είναι δύσκολο να πω
1.
σε σχολικές αίθουσες
2.
στο σχολείο
3.
σε πολιτιστικό κέντρο
4.
στην ενορία
5.
στο γυµναστήριο
6.
σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών
7.
σε αίθουσα της κοινότητας
8.
σε άλλο µέρος, ποιο?_____
9.
δε συµµετέχουν σε επιπλέον
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
1.
δεν έχουµε χρήµατα
2.
τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται
3.
φροντίζουµε τα παιδιά µας οι ίδιοι
όταν επιστρέφουν από το
σχολείο
4.
δε υπάρχουν ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες/ µαθήµατα εκτός
σχολείου
5.
δεν έχουµε χρόνο να πάµε τα
παιδιά σε δραστηριότητες/
µαθήµατα
6.
οι δραστηριότητες/ µαθήµατα
γίνονται πολύ µακριά από το
µέρος που κατοικούµε
(προβλήµατα µε τη συγκοινωνία)
7.
οι δραστηριότητες/ µαθήµατα
διεξάγονται πολύ αργά
8.
περνούν το χρόνο τους αλλού
(που;_____________________)
9.
άλλοι λόγοι, αναφέρετε ποιοι:
_________
10. δε γνωρίζω, δεν το έχω σκεφτεί
1.
Ναι τα παιδιά µου πάνε σε µια
τέτοια δραστηριότητα- µετάβαση
στην 11η ερώτηση
2.
Ναι υπάρχει µια τέτοια αίθουσα
κοντά, αλλά τα παιδιά µου δεν
πάνε
3.
∆ε γνωρίζω καµιά τέτοια αίθουσα
– µετάβαση στην 12η ερώτηση
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10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στην 4η ερώτηση ο
ερωτηθείς έδωσε την 2η απάντηση,
ρωτήστε την ακόλουθη ερώτηση:

1.
2.

Γιατί δεν πάνε τα παιδιά σας εκεί;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µη διαβάζετε τις απαντήσεις,
σηµειώστε όχι παραπάνω από 2
απαντήσεις

3.
4.

11.

Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στη
διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων;
Τι;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µη διαβάζετε τις απαντήσεις,
σηµειώστε µέχρι 2 απαντήσεις

5.
6.
7.
1.
2.

3.
4.
5.

12.

Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος σε
αυτές τις δραστηριότητες της
κοινότητας; Παρακαλώ, αναφέρετε δυο
στόχους που εσείς θεωρείτε ποιο
σηµαντικούς

6.
7.
1.
2.
3.

/αλλάξτε τη σειρά /
4.
5.
6.
7.

δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη, τα
παιδιά έχουν άλλες επιπλέον
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη,
εµείς οι ίδιοι φροντίζουµε τα
παιδιά µας όταν επιστρέφουν από
το σχολείο
τα παιδιά δε θέλουν να πάνε σε
µια τέτοια δραστηριότητα
οι δραστηριότητες που
προσφέρονται δεν είναι
ενδιαφέρουσες για τα παιδιά
φοβάµαι για τα παιδιά µου
για άλλους λόγους
δε γνωρίζω, δεν το έχω σκεφτεί
να διευρυνθεί το φάσµα των
δραστηριοτήτων που
προσφέρονται στα παιδιά
να προσληφθούν ειδικοί
(ψυχολόγος, εκπαιδευτικός
σύµβουλος) που θα
συνεισέφεραν επιπλέον στην
φροντίδα των παιδιών
να γίνει πιο ελκυστική αυτή η
προσφορά προς τα παιδιά
να βελτιωθεί η προσβασιµότητα
προς αυτές τις δραστηριότητες
να γίνουν αλλαγές στις ώρες που
διεξάγονται αυτές οι
δραστηριότητες
άλλο, τι;____________________
δε γνωρίζω
δραστηριότητες που να
εντάσσουν παιδιά προερχόµενα
από διαφορετικά περιβάλλοντα
αθλητικές δραστηριότητες
βοήθεια για να κάνουν τις
ασκήσεις που τους έχουν
ανατεθεί για το σπίτι
συνεργασία µε ένα ψυχολόγο/
έµπειρο δάσκαλο
βοήθεια σε παιδιά που
προέρχονται από φτωχές
οικογένειες
επιπρόσθετη εκπαίδευση (π.χ.
ξένες γλώσσες, πληροφορική)
βοήθεια προς τους γονείς
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8.
9.
13.

Τι παράγοντες θα λαµβάνετε υπόψη, αν
ήταν να εγγράψετε το παιδί σας σε µια
τέτοια δραστηριότητα;

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.

Φύλο

15.

Ποιο είναι το µορφωτικό σας επίπεδο;

16.

Ποιο είναι το εισόδηµα κατά άτοµο στο
σπίτι σας;

7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

‘διαφορετικών’ παιδιών
διοργάνωση ταξιδιών, εξόδων
άλλοι στόχοι,
ποιοι;________________
δε γνωρίζω
εγγύτητα της δραστηριότητας
στο µέρος της κατοικίας
τύπος προσφερόµενης
δραστηριότητας
συνεργασία αυτών που διεξάγουν
τέτοια δραστηριότητα µε ειδικούς
π.χ. µε ψυχολόγο
ασφάλεια του παιδιού στα
πλαίσια της δραστηριότητας
συστάσεις από δασκάλους, παπά
κλπ.
άλλο,
τι;_____________________
δε γνωρίζω
γυναίκα
άνδρας
πρωτοβάθµια
επαγγελµατική
δευτεροβάθµια
πανεπιστηµιακή
κάτω από 1000 €
1000 – 1500 €
1501 – 2000 €
2001 – 2500 €
πάνω από 2500 €
άρνηση

Ευχαριστούµε για τη συνέντευξη
Ερωτηµατολόγιο B
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα που διεξήχθη
σχετικά µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες των ΜΚΟ που είναι εγκατεστηµένες στο
Tarnów. Η έρευνα διεξήχθη το 2007 ως µέρος του προγράµµατος SMART CAB-NET
χρησιµοποιώντας την µέθοδο CATI (τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε τη βοήθεια
υπολογιστή) σε ένα δείγµα ΜΚΟ που βρίσκονται εγκατεστηµένες στο Tarnów (η
βάση δεδοµένων περιλάµβανε 335 καταγεγραµµένες).

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, λέει:
Καληµέρα/ καλησπέρα τηλεφωνώ από … (όνοµα οργανισµού). ∆ιεξάγουµε µια µικρή

έρευνα

σχετικά

µε

τη

δράση

µη-κυβερνητικών

οργανισµών

σε
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(κοινότητα/πόλη/περιοχή κλπ.) προκειµένου να προσδιορίσουµε τις ανάγκες και τις
δυνατότητες τους.
Θα µπορούσα να µιλήσω σε κάποιον υπεύθυνο του οργανισµού σας και/ ή σε κάποιο
πρόσωπο που γνωρίζει καλά τον οργανισµό και τις δραστηριότητες του στο σύνολό
τους;
1. ΝΑΙ Æ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Æ να ρωτήσει το όνοµα και το
επώνυµο και να τα σηµειώσει:
___________________________________
2. Απουσιάζει αυτή τη στιγµή Æ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γνωρίζετε τον οργανισµό και τις δραστηριότητες του στο σύνολό τους, και µήπως
θα µπορούσατε να µου διαθέσετε µερικά λεπτά από τον χρόνο σας;
ΝΑΙ ÆΝα ρωτήσετε το όνοµα και το επώνυµο του προσώπου και να το
σηµειώσετε. Ποια είναι η θέση σας στον οργανισµό;
___________________________________
ΑΡΝΗΣΗ Æ ΤΕΛΟΣ
1.

Σε ποια κατηγορία ανήκει ο οργανισµός
σας;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.

Ποιο είναι το κύριο πεδίο δραστηριότητας
του οργανισµού; Παρακαλώ, αναφέρετε
όχι περισσότερα από δυο κύρια πεδία
δράσης σας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

σύνδεσµος
ίδρυµα
αστική µη-κερδοσκοπική εταιρία
σύλλογος
αθλητικός σύλλογος
ένωση/ δίκτυο µη-κυβερνητικών
οργανώσεων
7. αντιπροσωπεία ξένου οργανισµού
8. εκκλησιαστική οργάνωση
9. άλλο (τι;)__________________
1. πολιτισµός και τέχνες
2. άθληση, τουρισµός, ψυχαγωγία,
χόµπι
3. επιστηµονική έρευνα
4. εκπαίδευση
5. υγεία
6. κοινωνικές υπηρεσίες
7. περιβαλλοντική προστασία
8. τοπική ανάπτυξη: κοινωνικές και
υλικές πλευρές
9. νοµοθεσία και εφαρµογή της,
ανθρώπινα δικαιώµατα
10. δραστηριότητα που σχετίζεται µε
την πολιτική
11. υποστήριξη σε θεσµούς, µηκυβερνητικές οργανώσεις και
πρωτοβουλίες των πολιτών
12. διεθνής δραστηριότητα
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3.

Ο οργανισµός σας επιδίδεται σε κάποια
οικονοµική δραστηριότητα;

4.

Πόσο καιρό δραστηριοποιείται ο
οργανισµός σας;

13. θρησκεία
14. επαγγελµατικές, εργοδότη/
εργατικού δυναµικού, και κατά
σχέσεις κατά κλάδο
15. δραστηριότητες για την
προστασία των ζώων/ αποφυγή
βαναυσοτήτων
16. άλλο: ___________ αναφέρετε
σχετικά
1. Ναι
2. Όχι

Έτος έναρξης δραστηριοτήτων:
________

Εισάγετε τη χρονιά κατά την οποία
άρχισε η δραστηριότητα σας:
5.

Ποιες είναι οι οικονοµικές πηγές της
δραστηριότητας του οργανισµού σας;
Παρακαλώ, παραθέστε τις δυο πιο
σηµαντικές πηγές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

6.

Ποια είναι η εµβέλεια δραστηριότητας
του οργανισµού;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

7.

Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για τον

1. από χρηµατοδότηση που παρέχει
η δηµόσια διοίκηση του κράτους
2. από κονδύλια της Ε.Ε.
3. από χρηµατοδοτήσεις
προερχόµενες από εθνικούς και/ ή
ξένους µη-κυβερνητικούς οργανισµούς
4. από δωρεές φυσικών προσώπων
5. από δωρεές νοµικών προσώπων
6. από πηγές που ανήκουν στα
πρόσωπα που εµπλέκονται στις
δραστηριότητες
7. από τις δραστηριότητες της
επιχείρησης
8. δε ξέρω, είναι δύσκολο να πω
9. η απάντηση δε δόθηκε
10. άλλη πηγή (ποια;)
1. συνοικία (µε την έννοια π.χ. της
εγκατάστασης)
2. περιφέρεια
3. κωµόπολη/ πόλη
4. περιοχή
5. χώρα (εθνικό επίπεδο)
6. διεθνώς
7. άλλο (τι;)
1. Με βάση την ισχύ των
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οργανισµό σας;
2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Πόσοι εθελοντές συνεργάζονται µε τον
οργανισµό σας;
Ποια είναι κατά µέσο όρο τα ετήσια
έσοδά σας;
Παρακαλώ, προσδιορίστε τον αριθµό των
επωφελούµενων από τον οργανισµό σας
(όχι παραπάνω από 3 οµάδες)
Πόσοι δικαιούχοι χρησιµοποίησαν τις
υπηρεσίες την τελευταία χρονιά;
Ο αριθµός των επωφελούµενων έχει
αυξηθεί ή έχει µειωθεί κατά τα τελευταία
δυο χρόνια;
Παρακαλώ αναφέρετε τα δύο
σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του
οργανισµού σας
Τι είδους προβλήµατα αντιµετωπίζει ο
οργανισµός σας; Παρακαλώ αναφέρετε
τα δύο σηµαντικότερα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15.
16.

Ποια είναι ακριβώς τα προβλήµατα του
οργανισµού σας;
Τι είναι αυτό που χρειάζεται επειγόντως ο
οργανισµός σας αυτή τη στιγµή;
Παρακαλώ, δώστε όχι παραπάνω από 2
απαντήσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

συµβολαίων απασχόλησης:
Με βάση την ισχύ αστικών και
νοµικών συµβολαίων
(υποχρεωτικά συµβόλαια,
συνδροµή για υπηρεσίες,
συµβόλαια για την εκτέλεση
συγκεκριµένων καθηκόντων):

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

€
άρνηση
…
…
…
_________ δικαιούχοι
∆ε γνωρίζω, είναι δύσκολο να
πω
1. µειώθηκε
2. αυξήθηκε
3. παραµένει ο ίδιος

1.
2.

η στελέχωση
προβλήµατα µε τους
επωφελούµενους
3. οικονοµικά
4. µε περιουσιακά στοιχεία και
εξοπλισµό
5. µε την πρόσβαση στην
πληροφόρηση/ τεχνογνωσία
6. προβολή του οργανισµού
7. συνεργασία µε άλλους
8. οργανωτικά/ διοικητικά
9. νοµικής φύσης
10. κανένα
11. άλλα (ποια;)_____________

1. επιπλέον έσοδα
2. µεγαλύτερο αριθµό/ µεγαλύτερη
δραστηριοποίηση των επωφελούµενων
3. µεγαλύτερο αριθµό/ µεγαλύτερη
δραστηριοποίηση εθελοντών
4. µεγαλύτερο αριθµό στελεχών
5. περισσότερο εξοπλισµό
(ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.)
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17.

Ας υποθέσουµε ότι ο οργανισµός στέλνει
κάποιον αντιπρόσωπο/ αντιπροσώπους σε
δωρεάν εκπαιδευτικά σεµινάρια. Ποιο από
τα προτεινόµενα αντικείµενο θα ήταν το
πιο ελκυστικό; Παρακαλώ, επιλέξτε όχι
παραπάνω από δυο αντικείµενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

18.

19.

Ο οργανισµός ασκεί δραστηριότητες που
να αφορούν τα παιδιά και τη νεολαία;
Αυτός που παίρνει τη συνέντευξη να
εξηγήσει: τα παιδιά και οι νέοι είναι άτοµα
κάτω από (π.χ. 18- αναφέρετε την ηλικία
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του
κράτους σας)
Παρακαλώ, αναφέρετε τον τύπο δουλειάς
του οργανισµού σας σε σχέση µε τα παιδιά
και τη νεολαία

6. αυξηµένα περιθώρια αξιοποίησης
από τον οργανισµό
7. επιπρόσθετη εκπαίδευση/
βελτίωση των ικανοτήτων των
στελεχών (π.χ. εκπαίδευση, ανταλλαγή
απόψεων, µεταπτυχιακές σπουδές)
8. καλύτερα ανεπτυγµένη
συνεργασία µε συνεργάτες
9. διεύρυνση του πεδίου υπηρεσιών/
προσφορών
10. καλύτερη προβολή
11. άλλο
1. στρατηγικές διαχείρισης
2. χρηµατοδότηση
3. δηµόσιες σχέσεις
4. λογιστικά
5. εκπαίδευση εξειδίκευσης στους
τοµείς που δραστηριοποιείται ο
οργανισµός (υγεία, παιδεία κλπ.)
6. διαχείριση κι εκτέλεση
προγραµµάτων
7. διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού
8. εθελοντές
9. άλλο
10. ο οργανισµός δεν ενδιαφέρεται να
συµµετέχει σε κάποια εκπαίδευση
1. Ναι
2. Όχι
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20.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η ερώτηση να
απευθύνεται µόνο σε όσους ερωτώµενους
απάντησαν στην ερώτηση No. 18 µε “Ναι”.
Θα διαβάσω ένα κατάλογο µε διάφορες
δραστηριότητες. Παρακαλώ, πείτε µου
ποιες από αυτές πραγµατοποιείτε Μπορείτε
να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

21.

Που βρίσκονται τα κεντρικά του
οργανισµού σας;

16.
17.
18.
1.

2.
3.

22.

Ποια είναι τα δικαιώµατα σας στο γραφείο;

4.
5.
1.
2.
3.
4.

µαθήµατα µε ψυχολόγο
µαθήµατα µε έναν ειδικό δάσκαλο/
παιδαγωγό
καλλιτεχνικά µαθήµατα
συµπληρωµατική εκπαίδευση στην
υποχρεωτική σχολική
µαθήµατα που διασφαλίζουν την
ισότητα στις ευκαιρίες
κατασκηνώσεις, θερινές
κατασκηνώσεις
αθλητικές/ ψυχαγωγικές
δραστηριότητες
εκπαιδευτικά µαθήµατα (ξένες
γλώσσες, πληροφορική κλπ.)
παροχή επιπρόσθετων γευµάτων για
τους επωφελούµενους (µεσηµεριανό,
µεσηµεριανό σε πακέτο, σνακ κλπ.)
επισκέψεις σε κινηµατογράφο,
θέατρο, µουσεία και πολιτιστικές
εκδηλώσεις
δραστηριότητες που αφορούν την
πρόληψη
σεµινάρια κοινωνικής επανένταξης
συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων
µε τους γονείς των ενδιαφεροµένων
εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους
(διαγωνισµοί, πικνίκ, γιορτές κλπ.)
προγράµµατα που διεξάγονται σε
συνεργασία µε άλλους φορείς
χρηµατοδότηση υποτροφιών
φροντίδα/ θεραπεία
άλλο (τι;): _______
∆εν έχουµε κεντρικό γραφείο; Η έδρα
του οργανισµού στεγάζεται σε
ιδιόκτητο διαµέρισµα (π.χ. σε κάποιο
από τα µέλη του οργανισµού)
δωµάτιο/ δωµάτια σε µια
πολυκατοικία/ κτίριο κλπ.
δωµάτιο/ δωµάτια σε κάποιο κτίριο µε
γραφεία κλπ.
ολόκληρο κτίριο
άλλο µέρος (ποιο);
ιδιοκτησία του οργανισµού
ενοικιάζεται/ δίδεται προς ενοικίαση
χρησιµοποιούµε περιουσία που ανήκει
σε άλλο πρόσωπο
άλλο (τι);
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23.
24.

25.

Εκτός από την κύρια έδρα, ο οργανισµός
διαθέτει άλλες εγκαταστάσεις για τους
ενδιαφερόµενους (παιδιά και νεολαία);
Ποιος είναι ο αριθµός αυτών των
εγκαταστάσεων;
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν προκύψουν αµφιβολίες,
εξηγήστε ότι ως εγκαταστάσεις νοείται
ένας χώρος που διατίθεται για τους
ενδιαφεροµένους)
Τι είδους εγκαταστάσεις για τα παιδιά και
τη νεολαία διαθέτει ο οργανισµός σας;
Πολλαπλές απαντήσεις είναι επιθυµητές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26.

Που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις;
Πολλαπλές απαντήσεις είναι επιθυµητές.

1. Ναι
2. Όχι Æ µετάβαση στην ερώτηση 30
_________ εγκαταστάσεις

1. παιδικός σταθµός
2. σχολείο (σε ποια βαθµίδα;)
3. ηµερήσια φροντίδα και δυνατότητες
εκπαίδευσης (π.χ. αίθουσα, λέσχη,
οµάδα ενδιαφέροντος)
4. ηµερήσια και βραδινή φροντίδα και
δυνατότητα εκπαίδευσης (π.χ.
ορφανοτροφείο, µέρος φιλοξενίας
προσφύγων)
5. αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο
6. κέντρο για διαµεσολάβηση σε κρίσεις
7. συµβουλευτικό και/ ή θεραπευτικό
κέντρο
8. κέντρο για την απεξάρτηση από τα
ναρκωτικά
9. κέντρο υιοθεσίας
10. στέγη περίθαλψης/ κέντρο
κοινωνικής προστασίας
11. άσυλο ορφανών/ απόρων
12. καταφύγιο για µικρούς σε ηλικία
πρόσφυγες
13. άλλο (τι;)
1. ολόκληρο κτίριο
2. δωµάτιο(α) σε σχολικό κτίριο
3. δωµάτιο(α) σε χώρο ενορίας
4. δωµάτιο(α) στην έδρα των τοπικών
αρχών (όπως π.χ. το γραφείο του
δήµου/ κοινότητας)
5. δωµάτιο(α) σε υπηρεσία κοινωνικής
προστασίας
6. δωµάτιο(α) σε ένα πολιτιστικό
κέντρο ή σε άλλους πολιτιστικούς
φορείς
7. δωµάτιο(α) σε εγκαταστάσεις
αθλητικές και ψυχαγωγίας
8. δωµάτιο(α) σε ίδρυµα για την υγεία
9. άλλο µέρος (ποιο;) _______
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27.

Ποιο είναι το δικαίωµα σας σε αυτά τα
κτίρια. Πολλαπλές απαντήσεις επιθυµητές..

28.

Ποιος είναι ο συνολικός χώρος των κτιρίων
σας σε τετραγωνικά µέτρα;
Σχεδιάζετε να αποκτήσετε περισσότερους
χώρους;

1.
2.
3.
4.

29.

30.

Σχεδιάζετε να εγκαινιάσετε χώρους αυτού
του τύπου στο µέλλον;

31.

Ο οργανισµός σας συνεργάζεται µε άλλες
µη-κυβερνητικές οργανώσεις;
Σε ποιο πεδίο συνεργάζεστε µε αυτές τις
οργανώσεις;
Ο οργανισµός σας συνεργάζεται µε τη
δηµόσια διοίκηση;
Σε ποιο(α) πεδίο(α) συνεργάζεστε µε τη
δηµόσια διοίκηση;
Ο οργανισµός σας δουλεύει µε άλλες
εταιρείες/ επιχειρήσεις;

32.
33.
34.
35.

ανήκει στον οργανισµό
ενοικιάζεται/ δίδεται προς ενοικίαση
χρήση περιουσίας που ανήκει σε
άλλο πρόσωπο
άλλο (τι);

1. Ναι (τι είδους;): _____________
2. Όχι
3. ∆εν γνωρίζω, είναι δύσκολο να πω
(περάστε στην ερώτηση 31)
1. Ναι (τι είδους;): _____________
2. Όχι
3. ∆ε γνωρίζω, είναι δύσκολο να πω
1. Ναι (µε ποιες;)
2. Όχι

1.
2.

Ναι (µε ποιους θεσµούς;)
Όχι

1. Ναι
2. Όχι

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ερώτηση αφορά σε τέτοιου
είδους συνεργασίες, όπως π.χ. κοινή
εφαρµογή προγραµµάτων, και όχι για
υπηρεσίες που παρέχονται από
επιχειρήσεις επί πιστώσει
Σε τι έγκειται η συνεργασία σας µε τις
επιχειρήσεις;
Γνωρίζετε το περιβάλλον των µηκυβερνητικών οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται εντός…(κοινότητα/
πόλη/ περιοχή κλπ.);

1.
2.
3.
4.

Ναι
Ναι, πιθανόν
Μάλλον όχι
Όχι

38.

Πιστεύετε ότι σε … (κοινότητα/ πόλη/
περιοχή κλπ.) υπάρχει έλλειψη µηκυβερνητικών οργανώσεων;

1.
2.
3.

39.

Σε τι είδους οργανώσεις υπάρχει έλλειψη;

1.
2.

Ναι
Όχι Æ µετάβαση στην ερώτηση 40
∆ε γνωρίζω Æ µετάβαση στην
ερώτηση 40
τέχνες και πολιτισµός
αθλητισµός, τουρισµός, ψυχαγωγία,
και χόµπι
εκπαίδευση
επιστηµονική έρευνα

36.
37.

3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
40.

υγεία
κοινωνικές υπηρεσίες/ προσφορά
περιβαλλοντική προστασία
τοπική ανάπτυξη: κοινωνικές και
υλικές πλευρές
εφαρµογή νοµοθεσίας, ανθρώπινα
δικαιώµατα
δραστηριότητες που σχετίζονται µε
την πολιτική
υποστήριξη για θεσµούς, µηκυβερνητικούς οργανισµούς και
πρωτοβουλίες των πολιτών
διεθνείς δραστηριότητες
θρησκεία
επαγγελµατικές, σχέσεις εργοδότη/
εργαζόµενου, και σχέσεις ανά κλάδο
δραστηριότητες για την προστασία
των ζώων/ αποτροπή βαναυσοτήτων
άλλες: ___________ δηλώστε ποιες

Ποια είναι τα πιο σηµαντικά σχέδια του
οργανισµού για τα δυο επόµενα χρόνια;

Ευχαριστούµε για τη συνέντευξη
Ερωτηµατολόγιο Γ
Το ερωτηµατολόγιο για τις Τέσσερις ∆ιαστάσεις (Cztery wymiary) δηµιουργήθηκε ως
τµήµα του προγράµµατος για τον Τρίτο Τοµέα (Trzeci sektor) που ολοκληρώθηκε
από το Ίδρυµα Stefan Batory. Ως µέρος του προγράµµατος λεπτοµερείς
διαχειριστικοί έλεγχοι διεξήχθησαν στους µεγαλύτερους Πολωνικούς µηκυβερνητικούς οργανισµούς µε σκοπό να αναλυθεί η ποιότητα της διαχείρισης τους.
Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του αυθεντικού Μη-Κερδοσκοπικού
∆είκτη (ΜΚ∆) που ανέπτυξε η Συµβουλευτική Εταιρεία Stocki Associates. Το
ερωτηµατολόγιο για τις Τέσσερις ∆ιαστάσεις αποτελεί ένα από τα εργαλεία του ΜΚ∆,
µε στόχο να ερευνήσει την άποψη των υπαλλήλων για τον οργανισµό τους και
συνιστά µια άψογη εισαγωγή σε µια πιο λεπτοµερή ανάλυση συγκεκριµένων πεδίων
διαχείρισης.
ΜΚ∆ Τέσσερις ∆ιαστάσεις

Σχεδιάστηκε από τον Ryszard Stocki ως µέρος του προγράµµατος διαχειριστικού
ελέγχου του “Μη-Κερδοσκοπικού ∆είκτη” για µη-κυβερνητικές οργανώσεις audit
programme for non-governmental organisations
Συµβουλευτική Stocki Associates σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Stefan Batory
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Εισαγωγή
Η κατασκευή του εργαλείου ΜΚ∆ Τέσσερις ∆ιαστάσεις θεµελιώνεται σε τρεις βασικές
υποθέσεις: πρώτον, τον συγκεκριµένο χαρακτήρα κάθε οργανισµού, δεύτερον,
λαµβάνει ως δεδοµένη τη διάσταση µεταξύ της επίσηµης και ανεπίσηµης
ανταλλαγής πληροφοριών, τρίτον, την άποψη ότι συγκεκριµένοι τρόποι σκέψης –
που απορρέουν από την αποκτηθείσα ως τώρα εµπειρία κρύβουν πίσω τους πράξεις
µεµονωµένων µελών του οργανισµού.
∆ηµιουργία ερωτήσεων ερωτηµατολογίου
Οι ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο βασίζονται σε 4 διαφορετικές οπτικές: (1) τι
σκέπτεται και κάνει ο ερωτώµενος ως προς το, π.χ. αν λέει ειλικρινά στα υπόλοιπα
µέλη του προσωπικού τι κάνουν και τι δεν κάνουν καλά (2) πως ο ερωτώµενος
αντιλαµβάνεται το εγγύς περιβάλλον, τις σχέσεις και τα καθήκοντα του µέσα σε
αυτό, π.χ. αν είναι ευχαριστηµένοι από τον τρόπο που τους συµπεριφέρεται ο
προϊστάµενος τους, (3) πως ο ερωτώµενος αντιλαµβάνεται το ευρύτερο περιβάλλον,
π.χ. αν, στην περίπτωση όπου η δουλειά ήταν οργανωµένη µε διαφορετικό τρόπο,
θα ήταν δυνατό να δουλεύει πιο αποτελεσµατικά στον οργανισµό, και (4) ποιες είναι
οι πιο σταθερές πεποιθήσεις και συµπεριφορές του ερωτώµενου σχετικά µε την
δραστηριότητα του οργανισµού, π.χ. αν ο οργανισµός στοχεύει συγκεκριµένα στην
ικανοποίηση των ενδιαφεροµένων.

Περιγραφή των µετρήσεων του εργαλείου
Γενικό αποτέλεσµα του οργανισµού
Για να υπολογίσουµε αυτό το δείκτη, λαµβάνουµε υπόψη όλες τις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου, και υπολογίζουµε το µέσο όρο όλων των απαντήσεων που
δόθηκαν. Η ακρίβεια του δείκτη είναι πολύ υψηλή (Cronbach’s alpha of 0.999).
Αυτός ο αριθµός από µόνος του συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο τα αποτελέσµατα
ολόκληρου του ερωτηµατολογίου. Ένας τέτοιος δείκτης που αποτελείται από ένα και
µόνο αριθµό είναι ιδιαίτερα χρήσιµος ως προς τη σύγκριση οργανισµών ή µεταξύ
κλάδων του ίδιου οργανισµού, καθότι θα ήταν δύσκολο να συµπεριλάβει ένα
µεγαλύτερο αριθµό διαφορετικών αποτελεσµάτων.

Το σχεδιάγραµµα αξιολόγησης για τα 15 αντικείµενα (περιοχές) µελέτης
Το επόµενο αποτέλεσµα που παρουσιάζουµε στην ανάλυση είναι το σχεδιάγραµµα
για την αξιολόγηση των 15 περιοχών µελέτης. Κάθε ένας από αυτούς τους 15
αριθµούς είναι ένα µέσο αποτέλεσµα σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Μια τέτοια
σύνθετη προσέγγιση προσφέρει µια στιγµιαία ανάλυση που επιτρέπει να στρέψουµε
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την προσοχή µας άµεσα στις περιοχές τη σηµασία των οποίων ο οργανισµός
υποτιµά ή υποβιβάζει, οι οποίες χρειάζονται αλλαγές, και αυτές στις οποίες τα
αποτελέσµατα είναι καλύτερα από άλλες. Το σχεδιάγραµµα είναι σχεδιασµένο από
τις εσωτερικές περιοχές, αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχία των άλλων, µέσω
αυτών που πιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού, αυτών που
επιβεβαιώνουν τις µελλοντικές δυνατότητες του οργανισµού. Οι σταθερές του
δείκτη του Cronbach παρατίθενται σε αγκύλες. Οι 15 περιοχές που αναφέρθηκαν
παραπάνω είναι οι εξής:

Οι περιοχές που συνδέονται µε τις προϋποθέσεις για καλή διαχείριση

1.
2.
3.
4.
5.

προσωπική επιτυχία (0.92)
καλές σχέσεις µε τον προϊστάµενο (0.97)
ληφθείσα πληροφόρηση (0.97)
µετάδοση πληροφορίας (0.96)
σύστηµα αµοιβής

περιοχές αποτελεσµατικής διαχείρισης

6. σχέσεις µε συνεργάτες (0.95)
7. δραστηριότητες (0.94)
8. οµαδική δουλειά (0.97)
9. προσωπική εξέλιξη (0.94)
10. στρατηγικός διάλογος (0.90)

περιοχές που είναι αποτέλεσµα καλής διαχείρισης

11.
12.
13.
14.
15.

ισορροπία µεταξύ δουλειάς και σπιτιού (0.98)
εµπιστοσύνη (0.98)
αλλαγή διοίκησης (0.95)
σύµπλευση µε τον οργανισµό (0.98)
αίσθηµα ικανοποίησης
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ΜΚ∆ Τέσσερις ∆ιαστάσεις
ερωτηµατολόγιο No.
Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες, πριν να συµπληρώσετε το
ερωτηµατολόγιο.
Το ερωτηµατολόγιο διατηρεί απόλυτη ανωνυµία. Παρακαλώ, εναποθέστε τα
συµπληρωµένα έντυπα στο αντίστοιχο κιτίο, παραδώστε τα στον αντιπρόσωπο η
στείλτε τα ταχυδροµικά. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 84 ερωτήσεις. Παρακαλώ
σηµειώστε µε ένα σταυρό την απάντηση που πιστεύετε ότι σας εκφράζει καλύτερα
σε σχέση µε µια συγκεκριµένη ερώτηση, όπως φαίνεται καθαρά στο παρακάτω
παράδειγµα.
Η
∆εν
∆εν
ικανοποίηση καταλαβαίνω έχει
που
σχέση
προσφέρει η
δουλειά
επηρεάζει
την ποιότητα
της δουλειάς
του
εργαζόµενου;

∆ε
Σίγουρα Μάλλον Ναι Μάλλον Σίγουρα
γνωρίζω όχι
όχι
και ναι
ναι
όχι

Παρακαλώ σηµειώστε το κατάλληλο σηµείο κι αν ακόµη η ερώτηση δεν αφορά στον
οργανισµό σας, δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση ή δε γνωρίζετε την απάντηση.
Παρακαλώ, µην αφήνετε καµιά ερώτηση αναπάντητη, καθώς τα ερωτηµατολόγια
που περιέχουν αναπάντητες ερωτήσεις δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στην
ανάλυση.
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

8. Είστε γενικά ικανοποιηµένοι από
τη ζωή σας;

∆ε γνωρίζω

7. Η µισθοδοσία στον οργανισµό
σας υπολογίζεται δίκαια?

Μη σχετική
ερώτηση

6. Λέτε ανοιχτά στους
συναδέλφους σας τι κάνουν σωστά
και τι δεν κάνουν σωστά στη
δουλειά τους;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

5. ∆ουλεύοντας για τον οργανισµό
αισθάνεστε ότι δουλεύετε “για τον
εαυτό σας”;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

4. Αποτελούν οι άνθρωποι του
οργανισµού σας τη δεύτερη
οικογένειά σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα όχι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

3. Σας απασχολεί η υγεία σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

2. Είναι η πληρωµή σας
ικανοποιητική όχι µόνο ως προς την
κάλυψη των βασικών σας αναγκών,
αλλά και ως προς την αποπληρωµή
δανείων και άλλων δόσεων;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

1. Θεωρείτε πως η εργασία στον
οργανισµό σας θα ήταν πιθανόν πιο
αποτελεσµατική, αν η δουλειά ήταν
οργανωµένη µε έναν καλύτερο
τρόπο;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

16. Έχετε ζητήσει ποτέ από
συνάδελφο να σας δείξει που
κάνετε λάθος και τι θα έπρεπε να
βελτιώσετε;

∆ε γνωρίζω

15. Σας αρέσει να βοηθάτε τους
άλλους στη δουλειά;

Μη σχετική
ερώτηση

14. Θα θέλατε να έχετε
περισσότερες δυνατότητες να
εκφέρετε άποψη σε ζητήµατα που
αφορούν τον οργανισµό σας;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

13. Γνωρίζετε πως θα µπορούσατε
να εξελίξετε τις επαγγελµατικές
ικανότητες;
Σίγουρα όχι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

12. Η πληρωµή σας αντιστοιχεί στις
ικανότητες, την αντοχή και στις
ευθύνες που απορρέουν από τη
δουλειάς σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

11. Γνωρίζετε ποιες είναι οι κύριες
αιτίες παραπόνων των πελατών
(ενδιαφεροµένων) του οργανισµού
σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

10. Έχει τύχει ποτέ να
χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό, τις
εγκαταστάσεις ή το λογισµικό του
οργανισµού σας χωρίς την
κατάλληλη εξουσιοδότηση;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

9. Έχετε εµπιστοσύνη στην
αυτενέργειά σας όσον αφορά στην
εκτέλεση των καθηκόντων;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

24. Η δουλειά στον οργανισµό
καταλαµβάνει υπερβολικά πολύ
χρόνο από την προσωπική σας ζωή;

∆ε γνωρίζω

23. Γνωρίζετε καλά τη φύση της
δουλειάς που άλλα πρόσωπα
κάνουν στον οργανισµό και τις
δυσκολίες που αυτά
αντιµετωπίζουν;

Μη σχετική
ερώτηση

22. Γνωρίζετε τα αναπτυξιακά
σχέδια του οργανισµού σας για τα
επόµενα χρόνια;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

21. Καταφέρνετε να εκτελείτε όλα
σας τα καθήκοντα όπως και αν
αυτά προκύψουν;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

20. Έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση
από τον οργανισµό σας που σας
βοήθησε στην προσωπική σας ζωή;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

19. Είστε ευχαριστηµένοι µε τον
τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η
πληρωµή σας:

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

18. Θα θέλατε να έχετε τακτικές
ευκαιρίες να συζητήσετε την
κατάσταση στον οργανισµό σας µε
τη διοίκηση;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

17. Θα συµµετείχατε πρόθυµα σε
σύντοµες συσκέψεις σχετικά µε
οργανωτικά ζητήµατα;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

32. Μπορείτε να
αξιολογήσετε/εκτιµήσετε γρήγορα
τη δουλειά των άλλων όταν το
χρειάζονται;

∆ε γνωρίζω

31. Θα αµφισβητούσατε τον
προϊστάµενο/ -η σας αν αυτός/ -η
έθετε µη ρεαλιστικούς στόχους;

Μη σχετική
ερώτηση

30. Όταν δεν είστε ειδικός/ -η σε
κάτι, µπορείτε να το παραδεχτείτε
ήρεµα;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

29. Βρίσκετε καθόλου χρόνο για τα
λιγότερο επείγοντα αλλά σηµαντικά
καθήκοντα της δουλειάς σας;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

28. Αισθάνεστε κουρασµένος/ -η
στο τέλος της εργάσιµης µέρας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

27. Οι ιδέες που προέρχονται από
τους εργαζοµένους τυγχάνουν
σοβαρής αντιµετώπισης από τον
οργανισµό;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

26. Είναι το προσωπικό του
οργανισµού σας καλά εκπαιδευµένο
να κάνει τη δουλειά του;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

25. Είστε ικανοποιηµένοι από τη
συµπεριφορά του προϊσταµένου
σας;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

40. Αισθάνεστε ικανοποίηση όταν ο
οργανισµός επεκτείνεται και ασκεί
αυξηµένη επιρροή στο περιβάλλον
του;

∆ε γνωρίζω

39. Ο προϊστάµενος σας σας επαινεί
συχνά;

Μη σχετική
ερώτηση

38. Υποβάλλετε προτάσεις σχετικές
µε πιθανές βελτιώσεις στην
δραστηριότητα του οργανισµού;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

37. Βελτιώνετε συνεχώς την
ποιότητα της δουλειάς σας στον
οργανισµό;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

36. Ο προϊστάµενος σας σέβεται ως
ανθρώπινη υπόσταση;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

35. Επιχειρεί ο οργανισµός να
ενηµερωθεί έγκαιρα σχετικά µε τις
προσδοκίες των συνεργατών;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

34. Ενηµερώνεστε συχνά για το
πώς επηρεάζει η δουλειά σας το
αίσθηµα ικανοποίησης των πελατών
(είτε εντός είτε εκτός του
οργανισµού);

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

33. Υπερασπίζεστε τον οργανισµό
σας στις ιδιωτικές συζητήσεις όταν
οι άλλοι τον κριτικάρουν;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

48. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
στον τρόπο που εκτελείτε τα
καθήκοντά σας;

∆ε γνωρίζω

47. Στη δουλειά, µπορείτε να έχετε
συχνά πρόσβαση στις πληροφορίες
σχετικά µε τοµείς που θα έπρεπε να
βελτιώσετε;

Μη σχετική
ερώτηση

46. Η ποιότητα των υπηρεσιών/
πράξεων που διενεργούνται
εξαρτάται από εσάς;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

45. Υπάρχουν ικανότητες ή γνώσεις
η απόκτηση των οποίων θα
βελτίωνε την αποτελεσµατικότητα
της εργασίας σας;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

44. Γνωρίζετε ποιος διαθέτει τις
κατάλληλες πληροφορίες ή που
βρίσκονται αυτές σχετικά µε τον
τρόπο που πρέπει να εκτελέσετε τα
καθήκοντά σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

43. Ο/ Η προϊστάµενος/ -η σας
ζητάει την άποψη σας για τα
καθήκοντα που σας αναθέτει;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

42. Έχετε σηµαντική επιρροή στην
διαµόρφωση στρατηγικής του
οργανισµού σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

41. Οι ικανότητες του
προϊσταµένου σας εµπνέουν
αίσθηµα ασφάλειας στο προσωπικό;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

56. Η διοίκηση τολµά να µιλήσει
ανοιχτά για πράγµατα τα οποία
προκαλούν δυσαρέσκεια στο
προσωπικό;

∆ε γνωρίζω

55. Καταφέρνετε να ισορροπήσετε
την ιδιωτική και την επαγγελµατική
σας ζωή;

Μη σχετική
ερώτηση

54. Στον οργανισµό σας, η κορυφή
της διοίκησης απευθύνεται σε
όλους χωρίς να θίγει την
αξιοπρέπεια τους;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

53. Γνωρίζετε ποιες προκλήσεις
αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η
διοίκηση του οργανισµού;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

52. Κατανοείτε τους λόγους που
καθοδηγούν τους άλλους
συνεργάτες του οργανισµού σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

51. Αισθάνεστε ότι είστε χρήσιµος
για τους άλλους;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

50. Βλέποντας ότι ένας/ µια
συνάδελφος κάνει κάτι λάθος θα
τολµούσατε να του/ της το
επισηµάνετε;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

49. Γνωρίζετε αν η δουλειά σας
ωφελεί άλλους µε κάποιο τρόπο;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

64. Μπορεί ο οργανισµός σας να
σας δηµιουργήσει ένα αίσθηµα
ασφάλειας;

∆ε γνωρίζω

63. Είστε ικανοποιηµένος/ -η από
τον τρόπο µε τον οποίο
αναπτύσσετε τις επαγγελµατικές
σας δυνατότητες;

Μη σχετική
ερώτηση

62. Χρησιµοποιείτε συχνά τη
βοήθεια των συναδέλφων σας;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

61. Αισθάνεστε ότι η διοίκηση
γνωρίζει καλύτερα από εσάς πως
πρέπει να ενεργείτε στη θέση που
βρίσκεστε;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

60. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε
ώστε ο οργανισµός να επιτύχει τους
στόχους του τα ερχόµενα χρόνια;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

59. Κάνετε τις απαραίτητες
ρυθµίσεις στον τόπο εργασίας σας
µε τον δικό σας τρόπο;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

58. Απολαµβάνετε ικανοποιητικό
βαθµό ανεξαρτησίας στα πλαίσια
της δουλειάς σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

57. Μιλώντας για εργαζόµενους των
οποίων τη δουλειά γνωρίζετε,
πιστεύετε ότι εκφράζονται
προσωπικά µέσα αυτή;
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Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

72. Μοιράζεστε πρόθυµα τη γνώση
και την εµπειρία σας µε τους
συναδέλφους σας;

∆ε γνωρίζω

71. Κατανοούν τα µέλη της
οικογένειάς σας τη φύση της
εργασίας σας;

Μη σχετική
ερώτηση

70. Ψάχνετε για άλλη δουλειά;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

69. Συµπαθείτε όλους τους
συνεργάτες σας;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

68. Ενδιαφέρεστε για την
πνευµατική σας εξέλιξη;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

67. Η δουλειά σας στον οργανισµό
ασκεί θετική επίδραση στην
οικογενειακή σας ζωή;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

66. Είναι η θέση του οργανισµού
σας ισχυρή σε σύγκριση µε αυτές
παρόµοιων οργανισµών;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

65. Εµπιστεύεστε τον προϊστάµενό
σας;

45

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Ναι και όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

Σίγουρα ναι

∆ε γνωρίζω

80. Είναι καλή η µέρα σας σήµερα;

∆ε γνωρίζω

79. Αν σας απέλυαν, θα βρίσκατε
µια δουλειά σχετική µε το
επάγγελµά σας;

Μη σχετική
ερώτηση

78. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι
σας να παραδεχθούν τις
ανεπάρκειές τους;

Μη σχετική
ερώτηση

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

77. Θα προτείνατε ποτέ τις
υπηρεσίες του οργανισµού σας σε
κάποιον φίλο, αν αυτός/ -ή τις
χρειαζότανε;
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

76. Είναι περήφανη η οικογένειά
σας για τη δουλειά σας στον
οργανισµό;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

75. Κάνετε προσπάθειες να
εξελίξετε τις ικανότητες σας και τη
γνώση σας;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

74. Είστε καλός εργαζόµενος;

∆εν
καταλαβαίνω

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

73. Εκτελείτε τα καθήκοντα σας
πάντα µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο;
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Φύλο

Άντρας

Γυναίκα

Ηλικία

Κάτω των 25

26 - 35

Επίπεδο
εκπαίδευσης
Εµπειρία
στον
οργανισµό
φύση της
δουλειάς
σας
κατάρτιση

πρωτοβάθµια

επαγγελµατική

0 - 2 χρόνια

3 - 5 χρόνια

5 - 10 χρόνια

διοικητής

υπάλληλος

Υπάλληλος
διοίκησης

αρχάριος

Υπό εκπαίδευση

Επαφή µε
πελάτες
(επωφελού
µενους)

καµία

36 - 45

46 - 55

δευτεροβάθµι πανεπιστ
α
ηµιακή

Άσκηση
επαγγέλµατο
ς
µέσω προϊόντων/ µέσω άλλων
υπηρεσιών

Πάνω
από 10
χρόνια
ειδικός
ειδικός
άµεση

Σίγουρα ναι
Σίγουρα ναι
Σίγουρα ναι
Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι
Μάλλον ναι
Μάλλον ναι

Μάλλον ναι

Ναι και όχι
Ναι και όχι
Ναι και όχι
Ναι και όχι

Μάλλον όχι
Μάλλον όχι
Μάλλον όχι

Μάλλον όχι

Σίγουρα όχι
Σίγουρα όχι
Σίγουρα όχι

Σίγουρα όχι

∆ε γνωρίζω
∆ε γνωρίζω
∆ε γνωρίζω

∆ε γνωρίζω

Μη σχετική
ερώτηση
Μη σχετική
ερώτηση

Μη σχετική
ερώτηση

∆εν
καταλαβαίνω

Μη σχετική
ερώτηση

84. Αλλάζετε πρόθυµα τον τρόπο
που δουλεύετε αν µια καινούργια
κατάσταση απαιτήσει κάτι τέτοιο;

∆εν
καταλαβαίνω

83. Είναι δυνατό να µειώσετε το
κόστος που σχετίζεται µε την
εργασία σας χωρίς να µειωθεί
παράλληλα η ποιότητά της;?

∆εν
καταλαβαίνω

82. Μπορείτε να στηριχθείτε στους
ανωτέρους σας σε περίπτωση που
υπάρξουν οικογενειακά
προβλήµατα;

∆εν
καταλαβαίνω

81. Κατά τη διάρκεια κάποιων
διακοπών, θα αφιερώνατε χρόνο να
µάθετε τις αρχές που διέπουν τη
δράση του οργανισµού σας;

προτιµώ
να µην
απαντήσω
Άνω των προτιµώ
55
να µην
απαντήσω
προτιµώ
να µην
απαντήσω
προτιµώ
να µην
απαντήσω
άλλο
προτιµώ
να µην
απαντήσω
Εµπειρο προτιµώ
γνώµον να µην
απαντήσω
ας
προτιµώ
να µην
απαντήσω
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επιβλέπων (παρακαλώ,
____________________________________
σηµειώσατε το επώνυµο)
__
Τοµέας δραστηριότητας

____________________________________
__

∆ε
προτιµώ
γνωρίζω να µην
απαντήσω
προτιµώ
να µην
απαντήσω

Σας ευχαριστούµε που µοιραστήκατε τις απόψεις σας µαζί µας και σας
ευχόµαστε µια καλή σταδιοδροµία στον οργανισµός σας!
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A

B

1

δείκτης
εµπιστοσύνης

δείκτης
εµπιστοσύνης
αποτελέσµατα
ερωτηµατολογί
ου
τοµείς που
συσχετίζονται
µε τις
προϋποθέσεις
καλής
διοίκησης
προσωπική
επιτυχία (0.92)

ερωτηµατολόγιο

Η συµπλήρωση των
προσωπικών
στοιχείων αποτελεί
απόδειξη απόλυτης
εµπιστοσύνης ότι
κάποιος µπορεί να
είναι ειλικρινής στις
απαντήσεις που
δίνει και ότι ο
οργανισµός είναι
ανοιχτός στο να
λαµβάνει
πληροφορίες µε
σχετικές συστάσεις.
Όσο περισσότερα
είναι τα κενά τόσο
χαµηλότερο είναι το
επίπεδο
εµπιστοσύνης.
Πληροφορίες

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων

ΜΚ∆ Τέσσερις ∆ιαστάσεις – κλειδιά για την ερµηνεία

10

10
90
30

ερωτηµατολόγιο 20, 21, 49,
68, 80

Το γενικό επίπεδο
διάθεσης και
αισιοδοξίας
εξαρτάται µόνο
µερικώς από τις
πράξεις του

6

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β
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καλές σχέσεις µε
τους
προϊστάµενους
(0.97)

ερωτηµατολόγιο 25, 31, 36,
39, 41, 43,
54, 65

3

Ληφθείσες
πληροφορίες
(0.97)

ερωτηµατολόγιο 44, 53, 56,
60

4

Μεταδοθείσες

ερωτηµατολόγιο 32, 50, 72

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
2

οργανισµού, µερικές
απαντήσεις µπορεί
ακόµη και να
εξαρτώνται από τον
καιρό που είχε την
ηµέρα που δόθηκαν
οι απαντήσεις.
Ερµηνεύστε µε τη
µεγαλύτερη δυνατή
προσοχή.
Η διάγνωση των πιο
βασικών
διαπροσωπικών
σχέσεων στον
οργανισµό από τις
οποίες εξαρτώνται
τα πάντα. Ένα
χαµηλό επίπεδο
φανερώνει την
επείγουσα ανάγκη
για την κατάλληλη
εκπαίδευση σε
διοικητικά θέµατα..
Όπως το
προηγούµενο πεδίο
συσχετιζόταν µε τα
πρόσωπα, τις
ικανότητές και τις
συµπεριφορές τους,
αυτό εδώ
διαγιγνώσκει την
εξοικείωση µεταξύ
συστηµάτων
δουλειάς και
διοίκησης και την
πρακτική εφαρµογή
τους.
όπως παραπάνω

6

0÷3.5 – 0p
3.6÷4 – 2p
4.1÷4.5 –
4p
4.6÷5.0–
6p

6

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

6

0÷3.5 – 0β
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5

6

σύστηµα
πληρωµής (νέα
οµάδα
ερωτήσεων)

τοµείς
αποτελεσµατικ
ής διοίκησης
σχέσεις µε τους
συντελεστές
(0.95)

ερωτηµατολόγιο 2, 7, 12, 19 Απαιτείται πολύ
προσεκτική
ερµηνεία. Τα
συστήµατα
πληρωµής που
γενικά επιβάλλονται
έξωθεν και που δεν
ταιριάζουν µε το
συγκεκριµένο
χαρακτήρα του
οργανισµού.
Αποτελούν την πιο
συχνή αιτία
δυσαρέσκειας.

6

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
πληροφορίες
(0.96)

3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β
0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

30
ερωτηµατολόγιο 11, 34, 35,
46, 52, 77

6
Οι ερωτήσεις
διερευνούν τη
βασική σχέση που
είναι σηµαντική για
τη διατήρηση του
οργανισµού. Χαµηλά
αποτελέσµατα είναι
ενδεικτικά της
ανάγκης για
βελτίωση των
επαγγελµατικών
γνώσεων στον
τοµέα των σχέσεων
µεταξύ πελάτη και
διοίκησης.

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β
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δραστηριότητες
(0.94)

ερωτηµατολόγιο 29, 57, 73,
83

8

οµαδική δουλειά
(0.97)

ερωτηµατολόγιο 51, 62, 69

Αυτές οι λίγες
ερωτήσεις
αποτελούν το
σηµείο εκκίνησης
για τη διερεύνηση
της διαχείρισης των
δραστηριοτήτων. Σε
περίπτωση χαµηλών
αποτελεσµάτων, οι
δραστηριότητες
πρέπει να
επανελεγχτούν πιο
λεπτοµερώς και να
ληφθούν µέτρα
κατάλληλα κι
ενηµερωµένα για
ένα πιο εγγυηµένο
αποτέλεσµα.
Αυτός ο τοµέας
αφορά στις σχέσεις
και στο κλίµα
οµαδικής δουλειάς.
Αν επιτυγχάνονται
χαµηλά
αποτελέσµατα,
προτείνουµε την
έναρξη
συστηµατικών
συσκέψεων και την
ειλικρινή ανταλλαγή
απόψεων σχετικά µε
τον οργανισµό και
το τι συµβαίνει στο
εσωτερικό του.

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
7

6

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

6

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β
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εξέλιξη
προσωπικού
(0.94)

ερωτηµατολόγιο 13, 16, 26,
37, 45, 47,
63, 75

10

στρατηγικός
διάλογος (0.90)

ερωτηµατολόγιο 22, 42, 66

τοµείς που
προκύπτουν
από την
αποτελεσµατική διοίκηση

Μια περιοχή που δεν 6
έχει αξιολογηθεί,
ιδιαίτερα ανάµεσα
στους
επαγγελµατίες.
Παρόλα αυτά,
σήµερα η
προσωπική εξέλιξη
αποτελεί ένα
απόλυτο κριτήριο. Η
δηµιουργία ενός
καλού συστήµατος
εξέλιξης καθιστά
χρήσιµες τις
συµβουλές ενός
ειδικού.
6
Ο διάλογος και η
συµµετοχή των
προσώπων είναι
δηλωτικά του πως
ορίζεται ο
εργαζόµενος. Μια
αλλαγή εδώ µπορεί
να είναι πολύ
δύσκολη. Συνδροµή
από ειδικούς µπορεί
να είναι χρήσιµη ή
απαραίτητη.
30

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
9

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

53

ισορροπία µεταξύ ερωτηµατολόγιο 24, 55, 67,
71, 74, 76,
δουλειάς και
82
σπιτιού (0.98)

12

εµπιστοσύνη
(0.98)

ερωτηµατολόγιο 30, 58, 59,
61, 64, 70,
78

Αυτή είναι µια
6
περιοχή
περισσότερο
συµπληρωµατικού
χαρακτήρα προς τις
άλλες. Ο
χαρακτήρας της
είναι πιο πολύ
συµπτωµατικός
παρά διαγνωστικός.
Ένα χαµηλό
αποτέλεσµα απαιτεί
µια περαιτέρω
προσεκτική
διάγνωση, έτσι ώστε
να εντοπίσουµε τις
βαθύτερες αιτίες για
µια τέτοια εξέλιξη
της κατάστασης.
όπως παραπάνω
6

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
11

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

54

αλλαγή διοίκησης
(0.95)

ερωτηµατολόγιο 27, 38, 48,
84

Αυτή η περιοχή θα
µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως η
αδράνεια του
οργανισµού. Μέχρι
ποιο σηµείο είναι
δυνατόν να αλλάξει
ο οργανισµός. Είναι
πολύ σηµαντικό όχι
τόσο ως προς τη
διάγνωση των
αιτιών όσο ως προς
τον προσδιορισµό
του σηµείου µέχρι
το οποίο οι
συντελεσθείσες
αλλαγές µπορούν να
αποφέρουν τα
προσδοκώµενα
αποτελέσµατα.

6

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
13

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β
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ταύτιση µε τον
οργανισµό (0.98)

ερωτηµατολόγιο 5, 14, 15,
17, 18, 23,
33, 40, 79,
81

Αυτή η περιοχή
αποκαλύπτει την
αίσθηση της
ψυχολογικής
οικειοποίησης του
οργανισµού και των
προβληµάτων του.
Είναι αποτέλεσµα
αλλά και επίσης
προϋπόθεση για µια
αποτελεσµατική
διαχείριση. Εν
πολλοίς όπως και η
εµπιστοσύνη,
απαιτεί πολύ χρόνο
και ένα υψηλό
αποτέλεσµα είναι
πολλά υποσχόµενο
όταν έρχεται η
στιγµή να γίνουν
αλλαγές

6

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
14

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

56

ικανοποίηση

διαγνωστικές
ερωτήσεις
(αβαθµολόγητες)

ερωτηµατολόγιο 3, 4, 8, 9

1, 6, 10, 28

6
Το γενικό αίσθηµα
ικανοποίησης από τη
δουλειά είναι ένα
καθαρό σύµπτωµα
της επιτυχίας σε
άλλους τοµείς. Σε
περίπτωση, ωστόσο,
που έχουµε να
κάνουµε µε ένα
υψηλό επίπεδο
ικανοποίησης σε
συνδυασµό µε µια
αδύναµη
δραστηριότητα του
οργανισµού αυτός
µπορεί να είναι ένας
λόγος αντίθεσης
στην αλλαγή. Για
αυτό ακριβώς, κάτι
τέτοιο θα έπρεπε να
ερµηνευθεί σε
σχέση µε τα
αποτελέσµατα
ολόκληρης της
διάγνωσης.

αρχές
βαθµολόγησης

βαθµολογία

ερµηνεία

No. ερώτησης στο
ερωτηµατολόγιο

εργαλείο

οµάδες
ερωτήσεων
15

0÷3.5 – 0β
3.6÷4 – 2β
4.1÷4.5 –
4β
4.6÷5.0–
6β

δεν
βαθµολογή
θηκε
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ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
“U SIEMACHY”

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνοµα συντονιστή του προγράµµατος: Agata Otrebska
E-mail: a.otrebska@siemacha.org.pl

58

CHAPTER 3
Ο∆ΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΤΠ
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Εισαγωγή
Η φιλοξενία εθελοντών είναι µια ευκαιρία για να ανανεώσει η κάθε οργάνωση το
ανθρώπινο δυναµικό της και να συµπεριλάβει στην οµάδα της άτοµα µε θέληση να
βοηθήσουν και να προσφέρουν τον ενθουσιασµό τους, τις εµπειρίες τους και
φρέσκιες ιδέες. Επιπλέον, η φιλοξενία εθελοντών από το εξωτερικό δίνει µια διεθνή
διάσταση στην οργάνωση. Φιλοξενώντας εθελοντές τους δίνετε την ευκαιρία να
αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες και τεχνικές, να κερδίσουν εργασιακή εµπειρία
και να µάθουν περισσότερα για την κοινωνία των πολιτών. Ως οργάνωση φιλοξενίας
επωφελείστε, επίσης, από τις φρέσκιες ιδέες και τον ενθουσιασµό των εθελοντών
και από την εργασία τους. Αν η οργάνωσή σας αντιµετωπίζει προβλήµατα
χρηµατοδότησης, οι εθελοντές είναι ένας καλός τρόπος αύξησης του ανθρώπινου
δυναµικού. Παρόλα αυτά, εδώ θα πρέπει να τονίσουµε πως αν και οι εθελοντές
µπορεί να συµφωνήσουν να κάνουν τη δουλειά έµµισθου προσωπικού, δεν είναι.
Εκτός κι αν κάτι τέτοιο έχει ξεκάθαρα συµφωνηθεί από πριν, δεν θα πρέπει να
περιµένετε από τους εθελοντές να συµπεριφέρονται σαν έµµισθο προσωπικό.
Στις περιπτώσεις φιλοξενίας εθελοντών από το εξωτερικό, οι πολιτιστικές διαφορές
θα µπορούσαν αναµφίβολα να προκαλέσουν προβλήµατα, όπως επίσης και το
ζήτηµα των χρηµάτων. Η φιλοξενία ενός εθελοντή είναι µια απόφαση που δεν θα
πρέπει να παίρνεται επιπόλαια και σίγουρα οι εθελοντές δε θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται ως δωρεάν εργατικά χέρια.
Αυτό το κεφάλαιο φιλοδοξεί να δώσει ορισµένες εξηγήσεις που αφορούν στη
φιλοξενία εθελοντών, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, καθώς και να απαντήσει σε
ορισµένες κοινές ερωτήσεις. Θέλει, επίσης, να σας δώσει κάποιες συµβουλές για το
πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα τους εθελοντές σας και τι πρέπει να περιµένει κανείς
τόσο από τους εθελοντές όσο και από την οργάνωση που τους φιλοξενεί.
Α. Ο ρόλος των εθελοντών/ λίγη ιστορία
Β. ∆ουλεύοντας µε εθελοντές από την τοπική κοινωνία
Γ. ∆ουλεύοντας µε εθελοντές από το εξωτερικό
∆. Επιλογή εθελοντών (οργανισµοί φιλοξενίας, οργανισµοί
υποδοχής και εθελοντές)
Ε.
Πώς να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες των εθελοντών
σας για τα προγράµµατά σας
ΣΤ.
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις της οργάνωσης και των
εθελοντών
Ζ. Ο συντονιστής των εθελοντών
Η. Τι να κάνετε αν…?
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Α. Ο ρόλος των εθελοντών/ λίγη ιστορία
Με την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, πολλές χώρες (όπως το
Ενωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και το Βέλγιο) ήρθαν αντιµέτωπες µε την πρόκληση της
αντικατάστασης της συνεισφοράς πάρα πολλών ‘αντιρρησιών συνείδησης’ στο
σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας (οι αντιρρησίες συνείδησης αντάλλασσαν τη θητεία
τους µε εθελοντική εργασία στον κοινωνικό τοµέα). Κεντρική θέση στη συζήτηση
αυτή έχει το ερώτηµα του αν θα πρέπει να οργανωθούν κυβερνητικά προγράµµατα
κοινωνικής υπηρεσίας για νέους – εθελοντικά ή ακόµα και υποχρεωτικά – για να
αντιµετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας.
Τα προγράµµατα εθελοντικής εργασίας συνεισφέρουν στη σωστή λειτουργία του
συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, παρόλο που αυτός δεν ήταν ο σκοπός αυτών που
τα οργάνωσαν. Αν προστεθούν και όλες οι συνεισφορές των εθελοντών και
µεταφραστούν αυτή τη φορά σε οικονοµική αξία, ο αριθµός θα ήταν τεράστιος. Οι
κυβερνήσεις στηρίζονται, κατά κύριο λόγο, στις συνεισφορές των εθελοντών στο
σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας.
Πολιτικές συζητήσεις δείχνουν ότι υπάρχει περιορισµένη προθυµία να
χρηµατοδοτηθούν όλες οι ανθρώπινες πηγές που χρειάζονται για το σύστηµα
κοινωνικής πρόνοιας. Για αυτό το λόγο οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι
χρειάζονται ‘ενεργούς πολίτες’ οι οποίοι θα αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και πόροι
στην κοινότητα γενικά. Το Ενωµένο Βασίλειο – η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα καλό
παράδειγµα καθώς ‘την εποχή της Θάτσερ’ η κυβέρνηση εκµεταλλεύτηκε τον
εθελοντισµό και έκανε δραµατικές περικοπές στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Στις
µέρες µας, η κυβέρνηση γνωρίζει καλά την τεράστια συνεισφορά των εθελοντικών
προγραµµάτων και οργανώσεων, καθώς επίσης και την εκπαιδευτική αξία για τους
ίδιους τους εθελοντές. Το 2000 λάνσαραν ένα µεγάλο εθνικό πρόγραµµα
εθελοντικής
εργασίας
το
οποίο
ονοµάστηκε
Millennium
Volunteers
(www.millenniumvolunteers.gov.uk). Σε άλλες χώρες αναπτύσσονται παρόµοια
κυβερνητικά προγράµµατα κοινωνικής υπηρεσίας, παρόλο που τα εργατικά
σωµατεία υποστηρίζουν ότι η εθελοντική εργασία αντικαθιστά τους έµµισθους
επαγγελµατίες, πράγµα το οποίο φέρνει στην επιφάνεια το επόµενο καυτό θέµα.
Πραγµατικά, υπάρχει συχνά σκληρός ανταγωνισµός µεταξύ σχεδίων που
υποστηρίζουν, από τη µία πλευρά, την ενσωµάτωση των νέων στην αγορά εργασίας
και από την άλλη πλευρά τα προγράµµατα εθελοντικής υπηρεσίας. Συχνά τα
προγράµµατα αυτά δεν έχουν την απαιτούµενη αναγνώριση και αντιµετωπίζουν τη
δυσκολία ότι σε καµία σχεδόν χώρα δεν υπάρχουν νοµικά ‘οι εθελοντές’ – είτε στην
εργασία είτε στην εκπαίδευση. Συνεπώς, η κοινωνική θέση των εθελοντών είναι
πολύ επισφαλής (παραδείγµατος χάριν, για φόρους ή για κοινωνική ασφάλεια).
∆ιάφορες οργανώσεις και χώρες πιέζουν για νοµοθεσία που να αφορά την κοινωνική
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θέση των εθελοντών. Η Γερµανία, για παράδειγµα, παρέχει νόµιµη κοινωνική θέση
στους εθελοντές που κάνουν το Freiwillige Soziale Jahr (Εθελοντικό Κοινωνικό
Χρόνο) ή µία Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
Γενικά, οι εθελοντές, είτε πρόκειται για άτοµα της τοπικής κοινωνίας είτε άτοµα από
το εξωτερικό, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό κοµµάτι µιας οργάνωσης. Πέρα
από το ότι προσφέρουν επιπλέον εργασία, είναι πηγή νέων ιδεών. Επιπλέον, οι
εθελοντές από το εξωτερικό φέρνουν µια διαπολιτισµική διάσταση τόσο στην
οργάνωση που τους φιλοξενεί, όσο και στην τοπική κοινωνία, προωθώντας έτσι την
ανεκτικότητα, δηµιουργώντας αντιρατσιστικά αισθήµατα και δίνοντας στην τοπική
κοινωνία την ευκαιρία να έρθει σε επαφή και να µάθει πράγµατα για άλλες χώρες και
πολιτισµούς.

Ερωτήσεις για περισυλλογή
Οποιοσδήποτε διοργανωτής εθνικών ή διεθνών προγραµµάτων
εθελοντικής υπηρεσίας για νέους πρέπει να έχει στο µυαλό του αυτά τα
ερωτήµατα. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις για
να κατανοήσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε:
– Παίρνουν οι εθελοντές σας πιθανές θέσεις εργασίες οι οποίες κανονικά
προορίζονταν για έµµισθο προσωπικό;
– Πως οριοθετείτε το τι µπορούν να προσφέρουν οι εθελοντές και τι θα έπρεπε να
προσφέρει µόνο το έµµισθο προσωπικό;
– Το πρόγραµµά σας αποσκοπεί στο να προσφέρει στους εθελοντές σας
επαγγελµατική εµπειρία; Πως συνεχίζεται αυτό;
– Είναι η εθελοντική εργασία ένας τρόπος υποστήριξης της ενσωµάτωσης των
νέων στην αγορά εργασίας;
– Υπάρχουν νόµοι σχετικοί µε την εθελοντική εργασία γενικά ή συγκεκριµένες
Εθελοντικές Υπηρεσίες (πχ. Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία);
Β.

∆ουλεύοντας µε εθελοντές από την τοπική κοινότητα

Οι εθελοντές από την τοπική κοινότητα είναι άτοµα που ανήκουν στην τοπική
κοινωνία όπου δραστηριοποιείται η ΜΚΟ/οργάνωση της ΚτΠ, οι οποίοι προσφέρουν
µέρος από το χρόνο τους – συνήθως µερικές ώρες την εβδοµάδα – για να
βοηθήσουν στη γενική διοίκηση της οργάνωσης ή σε συγκεκριµένα προγράµµατα.
Μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και στην
προώθηση συγκεκριµένων θεµάτων και αξιών. Όντας µέλη της τοπικής κοινωνίας,
κατανοούν καλύτερα το χαρακτήρα της και τις ανάγκες της και µπορούν να
συνεισφέρουν σηµαντικά στην ενηµέρωση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
των κατοίκων της περιοχής. Από την άλλη, είναι µια πολύ καλή ευκαιρία και για τους
εθελοντές να κερδίσουν κάποια εργασιακή εµπειρία την οποία θα µπορούσαν να
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χρησιµοποιήσουν στη µετέπειτα σταδιοδροµία τους. Πολλές εταιρίες και οργανώσεις
θεωρούν την εθελοντική υπηρεσία ως πολύ καλό προσόν όταν επιλέγουν τους
εργαζοµένους τους.
Γ. ∆ουλεύοντας µε εθελοντές από το εξωτερικό
Η συνεργασία µε εθελοντές από το εξωτερικό αποτελεί µεγαλύτερη πρόκληση. Η
∆ιεθνής Εθελοντική Υπηρεσία (που θα αποκαλείτε από εδώ και πέρα ∆ΕΥ) µπορεί να
αποτελέσει µια πολύτιµη µαθησιακή εµπειρία τόσο για τους εθελοντές, όσο και για
την οργάνωση που τους φιλοξενεί, αλλά, µπορεί επίσης να έχει καταστροφικές
συνέπειες, αν δεν είναι καλά προετοιµασµένη. Όπως αναφέραµε και παραπάνω, οι
εθελοντές από το εξωτερικό δίνουν διεθνή διάσταση στην οργάνωση υποδοχής,
επιπλέον ανθρώπινο δυναµικό και φρέσκιες ιδέες και έχουν τη διάθεση να
βοηθήσουν αλλά και να µάθουν. Από την άλλη, η ∆ΕΥ είναι µια πολύ σηµαντική
εµπειρία ζωής για τους εθελοντές. ∆ουλεύοντας σε µια ξένη χώρα, αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους και γίνονται πιο ευαίσθητοι σε θέµατα
που αφορούν άλλους πολιτισµούς.
Από εδώ και πέρα, το κεφάλαιο αυτό φιλοδοξεί να σας δώσει ορισµένες χρήσιµες
συµβουλές για επιτυχηµένη επιλογή και φιλοξενία εθελοντών από το εξωτερικό.
∆. Επιλογή
Οργανισµοί υποδοχής και αποστολής
Στις περισσότερες ∆ΕΥ εµπλέκονται 3 κύρια µέρη, ο οργανισµός υποδοχής, ο
εθελοντής και ο οργανισµός αποστολής. Με το χρόνο έχει δηµιουργηθεί µια σειρά
δικτύων και οργανισµών ∆ΕΥ προκειµένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των
εθελοντών ανά τον κόσµο 1 . Κάθε ένα από αυτά τα µέρη έχει καθήκοντα και
υποχρεώσεις. Παρακάτω, θα βρείτε µερικά από τα καθήκοντα που θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους οι οργανισµοί υποδοχής και αποστολής εθελοντών (φυσικά,
µια οργάνωση µπορεί να είναι και τα δύο).
Οργανισµός υποδοχής µπορεί να είναι οποιαδήποτε ΜΚΟ/οργάνωση της ΚτΠ ή
κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε τοµείς όπως, παιδική µέριµνα,
πολιτισµός, περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώµατα, τουρισµός, βιώσιµη ανάπτυξη,
εκδηµοκρατισµός κτλ., και η θητεία ενός εθελοντή µπορεί να διαρκεί από µερικές
εβδοµάδες σε κάποια χρόνια.

1

Μπορείτε να βρείτε µια λίστα µε ορισµένα τέτοια δίκτυα και οργανισµούς στο τέλος αυτού του κεφαλαίου
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Αν και ένας υποψήφιος εθελοντής θα µπορούσε να ψάξει για κάποιο πρόγραµµα από
µόνος του, θα ήταν καλύτερο να επικοινωνήσει µε κάποια οργάνωση στη χώρα του
η οποία είναι επίσηµη οργάνωση αποστολής εθελοντών, ανήκει σε κάποιο διεθνές
δίκτυο εθελοντισµού ή απλώς έχει κάποιες σχέσεις µε άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Τόσο οι οργανισµοί υποδοχής όσο και οι οργανισµοί αποστολής έχουν ορισµένες
υποχρεώσεις.

Ορισµένα καθήκοντα που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οργανώσεις
υποδοχής2
•

•

•

•

2

Η οργάνωση υποδοχής θα πρέπει να παρέχει στους εθελοντές επαρκείς
πληροφορίες για την καινούρια τους ζωή και δουλειά (κατά τη άφιξή τους
ή ίσως και από πριν). Αυτό µπορεί να µειώσει σε µεγάλο βαθµό την αγωνία
για το άγνωστο και αυξάνει την αυτοπεποίθηση των εθελοντών.
Παράλληλα, επιτρέπει στους εθελοντές να αναπτύξουν πιο ρεαλιστικές
προσδοκίες. Θα µπορούσε να δοθεί, για παράδειγµα, στους εθελοντές ένα
πακέτο καλωσορίσµατος µε πρακτικές πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής,
τη δουλειά που θα κάνουν, κ.τ.λ. Επίσης, θα ήταν καλό οι οργανώσεις να
έχουν µια καλή ιστοσελίδα την οποία και ανανεώνουν συνεχώς, στην οποία
οι εθελοντές µπορούν να βρουν πληροφορίες για την οργάνωση και τους
στόχους της, πριν πάρουν την απόφασή τους.
Η οργάνωση υποδοχής θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλη εισαγωγή ή
εκπαίδευση κατά την άφιξη του εθελοντή, ή εάν χρειάζεται, ειδική,
εξειδικευµένη εκπαίδευση για τις εργασίες που έχει αναλάβει. Ιδιαίτερα σε
περίπτωση µακροπρόθεσµης εθελοντικής εργασίας, θα ήταν καλό να
προσφέρονται στους εθελοντές και µαθήµατα γλώσσας.
Η οργάνωση υποδοχής είναι, είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την
εξασφάλιση της ασφάλειας και για την προστασία των εθελοντών. Για αυτό
βεβαιωθείτε ότι οι εθελοντές εργάζονται σε ένα προσαρµοσµένο εργασιακό
περιβάλλον που ταιριάζει µε το σκοπό των εργασιών τους. Παράλληλα, η
οργάνωση υποδοχής µπορεί να εκθέσει τους εθελοντές της σε ένα
συµφωνηµένο µόνο επίπεδο κινδύνου στις δραστηριότητές τους (για
παράδειγµα σε περίπτωση κατασκευαστικής εργασίας). Επιπλέον, θα ήταν
χρήσιµο να οργανώσετε µία στρατηγική αντιµετώπισης κρίσεων.
Η οργάνωση υποδοχής παρέχει στους εθελοντές επίβλεψη και υποστήριξη,
όχι µόνο για τη δουλειά που θα γίνει, αλλά και για τον ελεύθερο χρόνο
τους (όπως προτάσεις για εκδροµές, συναντήσεις κ.τ.λ.). Στην περίπτωση

Πηγή: www.training-youth.net , T-Kit 5 International Voluntary Service
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µακροπρόθεσµης εθελοντικής υπηρεσίας, θα ήταν καλή ιδέα να αναθέσετε
σε ένα µεµονωµένο άτοµο την υποστήριξη του εθελοντή σε περίπτωση
νοσταλγίας, την προώθηση της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης, κ.τ.λ.
Για να εκµεταλλευτείτε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εθελοντική
υπηρεσία όλων όσων συµµετέχουν, είναι χρήσιµο να έχετε ένα σύστηµα
τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αν η οργάνωση υποδοχής
διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις των εθελοντών, της δουλειάς τους, της
προσωπικής τους ζωής κ.τ.λ., µπορεί να προσαρµόσει το πρόγραµµα πριν
κάτι πάει στραβά. Σε αυτό µπορούν να βοηθήσουν πληροφορίες από τα
άτοµα υποστήριξης των εθελοντών καθώς επίσης και από άλλους
παράγοντες του προγράµµατος.
Η οργάνωση υποδοχής θα µπορούσε να προετοιµάσει ένα πιστοποιητικό
για τους εθελοντές στο τέλος της υπηρεσίας τους, το οποίο θα αναφέρει
λεπτοµερώς τη δουλειά που έχουν κάνει, τα προσόντα που έχουν
αποκτήσει ή ένα είδος συστατικής επιστολής από τους επιβλέποντές τους ή
τον διευθυντή. Αυτό όχι µόνο ενισχύει την αυτοπεποίθηση αλλά µπορεί να
υποστηρίξει τους εθελοντές στα επόµενα βήµατα στη ζωή τους.
Η οργάνωση υποδοχής χρειάζεται να επιβεβαιώσει τη χρηµατοδότηση των
διαφορετικών εργασιών που υποτίθεται ότι θα διεξάγει. Αυτό θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει χρήµατα για διοικητικές και επικοινωνιακές δαπάνες, για
τον απαραίτητο εξοπλισµό των εργασιών των εθελοντών, για ασφάλεια,
σίτιση και κατάλυµα, ορισµένες φορές και για χαρτζιλίκι. Μην ξεχνάτε να
προϋπολογίζετε χρόνο από το προσωπικό για την υποστήριξη των
εθελοντών.
Ο οργανισµός υποδοχής θα πρέπει να προωθεί τις αξίες της ∆ΕΥ. Μπορεί
να διανείµει πληροφορίες για τη δουλειά που κάνουν και τις ευκαιρίες που
προσφέρουν στους νέους. Αυτό αποτελεί καλή διαφήµιση για την
οργάνωση αλλά και για τον εθελοντισµό γενικότερα.
Είναι σηµαντικό να καταγράφετε κάθε σηµαντική πληροφορία που αφορά
το πρόγραµµα (σε ένα φάκελο) τόσο για τις µακροπρόθεσµες όσο και για
τις βραχυπρόθεσµες ∆ΕΥ.
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Ορισµένα καθήκοντα που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οργανώσεις
αποστολής (αν υπάρχουν) ή τα άτοµα που θέλουν να γίνουν εθελοντές3
Υπάρχουν αρκετοί οργανισµοί αποστολής σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που
υποστηρίζουν την αποστολή εθελοντών σε άλλες χώρες. Για τους λόγους που
αναφέρονται παρακάτω, είναι πιο αποτελεσµατικό να συνεργάζεστε µε οργανισµούς
αποστολής αν επιθυµείτε να φιλοξενήσετε εθελοντές.
• Η οργάνωση αποστολής (αν υπάρχει) θα πρέπει να αναπτύξει και να φροντίσει
τις συνεργασίες της µε τις διάφορες χώρες υποδοχής όπου οι εθελοντές τους
πραγµατοποιούν δραστηριότητες. Αυτό συµπεριλαµβάνει τακτική επαφή και, αν
είναι εφικτό, συναντήσεις ή επισκέψεις. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν
αποτελεσµατικές και επαρκείς δίοδοι επικοινωνίας. Η δηµιουργία µιας κοινής
εργασιακής νοοτροπίας και κατανόησης στο πεδίο της ∆ΕΥ είναι ευεργετική για
τα προγράµµατα.
• Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να λειτουργήσει σαν φίλτρο στη διαδικασία
επιλογής των εθελοντών έτσι ώστε να αποφευχθεί η αποστολή ανθρώπων οι
οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη ωριµότητα ή συµπεριφορά για το πρόγραµµα
και θα µπορούσαν περισσότερο να βλάψουν το πρόγραµµα παρά να συµβάλλουν
σε αυτό. Φυσικά, η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να συγκεντρώσει και
επαρκείς πληροφορίες για τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής.
• Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να διαπραγµατευτεί και να συµφωνήσει µε τη
χώρα υποδοχής σε όλες τις πρακτικές ετοιµασίες για τους εθελοντές (για
παράδειγµα κατάλυµα, σίτιση, είδος εργασίας, ώρες εργασίας, ασφάλεια και
προστασία, επιλογές ταξιδιών, δίδακτρα, χαρτζιλίκι ή όχι). Εάν οι ελάχιστες
απαιτήσεις της οργάνωσης αποστολής δεν ικανοποιηθούν, έχουν την ευθύνη να
αναβάλλουν το πρόγραµµα µέχρι αυτό να βελτιωθεί και να φτάσει το επίπεδο
των απαιτήσεων.
• Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά µε την εθελοντική υπηρεσία στο εξωτερικό και να τις
µεταδώσει στους πιθανούς εθελοντές ή στα ενδιαφερόµενα τρίτα πρόσωπα. Οι
πληροφορίες αυτές µπορεί να συνδέονται άµεσα µε την ∆ΕΥ όπως
προαναφέρθηκε (κατάλυµα, εργασία, σίτιση κ.τ.λ.) αλλά επίσης και στις ανάγκες
ή τις απαιτήσεις του εθελοντή (πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας, πιθανότητα
ενασχόλησης µε αθλήµατα, κ.τ.λ.).
• Η οργάνωση αποστολής έχει την ευθύνη να προετοιµάσει τους εθελοντές και να
ελέγξει τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους για την ένταξή τους στην ∆ΕΥ. Η
προετοιµασία θα πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις του προγράµµατος αλλά και

3
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στις ανάγκες του εθελοντή. Κακή προετοιµασία ή τυχόν έλλειψή της µπορεί να
προκαλέσει απελπισία και αυξάνει τον κίνδυνο της πρόωρης αποχώρησης των
εθελοντών από το πρόγραµµα. Όσο περισσότερο διαφέρουν πολιτιστικά η
οργάνωση αποστολής και η κοινότητα υποδοχής και όσο µεγαλύτερη είναι η
παραµονή τους στο εξωτερικό, τόσο πιο διεξοδική πρέπει να είναι και η
προετοιµασία.
Σε περίπτωση µακροπρόθεσµης εθελοντικής υπηρεσίας σε µία χώρα µε
διαφορετική γλώσσα, συνιστάται γλωσσική εκπαίδευση, ιδιαίτερα εάν τα
καθήκοντα του εθελοντή συµπεριλαµβάνουν µεγάλο ποσοστό επικοινωνίας. Για
µεθοδολογίες σχετικά µε τον τρόπο παροχής γλωσσικής εκπαίδευσης µε
επικοινωνιακό και πολιτιστικά ευαισθητοποιηµένο τρόπο µπορείτε να
συµβουλευτείτε το T-kit για τη µεθοδολογία στη γλωσσική εκµάθηση (διαθέσιµο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.training-youth.net).
Σε περίπτωση προβληµάτων, η οργάνωση αποστολής θα µπορούσε να παίξει
έναν πολύ σηµαντικό ρόλο εκτελώντας χρέη συνδέσµου µεταξύ του εθελοντή και
της χώρας υποδοχής ή µεταξύ του προγράµµατος υποδοχής και της οικογένειας
του εθελοντή. Σε κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας κατάλογος µε
όλα τα σχετικά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόµων
επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης.
Η οργάνωση αποστολής ενηµερώνει την οργάνωση υποδοχής για τις διαδικασίες
επιλογής. Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να ενηµερώσει την οργάνωση
υποδοχής για το είδος της προετοιµασίας που οργάνωσαν και να την κρατά
ενήµερη για οποιεσδήποτε αλλαγές. Είναι σηµαντικό η οργάνωση αποστολής να
προωθήσει το προφίλ των εθελοντών (ιδιαίτερα εάν έχουν ειδικές ανάγκες) και
φροντίσει τις λεπτοµέρειες για τις ετοιµασίες του ταξιδιού τους.
Κατά την επιστροφή των εθελοντών η οργάνωση αποστολής θα µπορούσε να
οργανώσει ένα σεµινάριο ή µία συνάντηση αξιολόγησης, το οποίο θα µπορούσε
να βοηθήσει τους εθελοντές να κάνουν απολογισµό των εµπειριών τους και να
ανταλλάξουν πληροφορίες µε άλλους εθελοντές.
Ίσως η οργάνωση αποστολής θα µπορούσε να ενσωµατώσει τους εθελοντές µε
τις καινούριες τους εµπειρίες και ικανότητες σε δική τους δουλειά ή να προτείνει
τι θα ακολουθήσει µετά τη συµµετοχή τους στη ∆ΕΥ.
Η οργάνωση αποστολής χρειάζεται να επιβεβαιώσει τη χρηµατοδότηση για την
αποστολή των εθελοντών, τις διεθνείς επαφές, την προετοιµασία των εθελοντών
πριν την αναχώρησή τους καθώς και το τι θα ακολουθήσει µετά την επιστροφή
τους.
Μετά από κάθε πρόγραµµα θα πρέπει να γίνεται µία αξιολόγηση της συνεργασίας
µεταξύ των δύο συνεργαζόµενων οργανώσεων.
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Εύρεση των κατάλληλων εθελοντών
Η φιλοξενία ενός εθελοντή είναι µια απόφαση που δε θα πρέπει να παίρνεται
επιπόλαια. Πριν να βρείτε τους οργανισµούς αποστολής µε τους οποίους θα
συνεργαστείτε και να επιλέξετε τους εθελοντές σας, θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρη
ιδέα του τι θέλετε να κερδίσετε µέσα από αυτό καθώς επίσης και του τι µπορείτε
εσείς να προσφέρετε στους εθελοντές. Επιπλέον, είναι καλό να ξέρετε τι εθελοντές
ψάχνετε (δεξιότητες, ειδικές απαιτήσεις, ηλικία κτλ) και τι είδους δουλειά πρέπει να
γίνει.
Αν δεν έχετε µια ξεκάθαρη ιδέα για τα παραπάνω, τότε είναι πολύ πιθανό τόσο η
οργάνωσή σας όσο και οι εθελοντές να µην κερδίσετε όσο περισσότερα µπορείτε
από αυτή την εµπειρία.
Φτιάχνοντας ένα σχέδιο εργασίας (πρόγραµµα) για τους εθελοντές σας

Από µια ιδέα σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο

Πολλές καλές ιδέες για προγράµµατα έρχονται όταν δεν τις περιµένεις: στο µπαρ,
ενώ ξυρίζεσαι, στην τουαλέτα κ.τ.λ. Αλλά οι ιδέες χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια
για να πάρουν µορφή και να γίνουν πραγµατικότητα. Χρειάζονται προσεκτικό
σχεδιασµό και καλή διαχείριση. Τη διαχείριση ενός προγράµµατος θα µπορούσαµε
να τη δούµε σαν την τοποθέτηση µίας βέργας δίπλα σε µια ντοµατιά– το φυτό θα
µεγαλώνει προς την κατεύθυνση του ξύλου αλλά θα εξακολουθεί να γέρνει λίγο
προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Η ανάλυση των αναγκών, οι ‘έξυπνοι στόχοι’, µία
σκέψη µέσω στρατηγικής, µία καλή συνεργασία και ένας ξεκάθαρος διαχωρισµός
των εργασιών, ρεαλιστικός σχεδιασµός του χρόνου και προσεκτικός
προϋπολογισµός δε θα αφήσουν τις τοµάτες σας να πέσουν στο έδαφος.
Μια ιδέα δεν υπάρχει ποτέ στο κενό. Όλοι έχουν να πουν κάτι για αυτή. Εξετάστε τι
λέει η κοινή γνώµη για αυτό το πρόγραµµα. Μία ιδέα για το πρόγραµµα δε θα
πρέπει να υπάρχει απλά για να σας ευχαριστεί. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να
δείτε αν υπάρχει ανάγκη για αυτό που προτείνετε. Αυτό ονοµάζεται «ανάλυση των
αναγκών».
Να µερικά ερωτήµατα που µπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας όταν σχεδιάζετε
κάποιο πρόγραµµα:
Τι σκέφτεται η τοπική κοινότητα για το πρόγραµµα (γείτονες, γονείς,
πολιτικοί, άλλες νεανικές οργανώσεις, κ.τ.λ.);
Τι σκέφτονται πιθανοί χρήστες του προγράµµατος (µέλη σας, πελάτες,
επισκέπτες, δικαιούχοι, κ.τ.λ.);
Τι σκέφτεται η οργάνωσή σας για το πρόγραµµα (το συµβούλιο, το
προσωπικό, οι εθελοντές, κ.τ.λ.);
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-

Υπάρχουν ήδη παρόµοια προγράµµατα;
προγράµµατα που συµπίπτουν;

Υπάρχει

ανταγωνισµός

ή

H αντανάκλαση της ανάλυσης των αναγκών είναι η ανάλυση της πηγής. Εάν όλοι
όσοι συµµετέχουν ενεργά συµφωνούν µε την ιδέα της Εθελοντικής Υπηρεσίας, θα
πρέπει να αναλογιστείτε, επίσης, αν έχετε όλες τις απαραίτητες (πρακτικές,
ανθρώπινες, χρηµατικές) πηγές για να πραγµατοποιήσετε ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Μπορείτε να µελετήσετε πιο προσεκτικά τις δυνατότητες και τις αδυναµίες σας σαν
οργάνωση έτσι ώστε να δείτε εάν έχετε ό,τι χρειάζεται ή που πρέπει να προσθέσετε
πηγές. Επιπλέον, µία πιο κοντινή µατιά στις εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές σε
σχέση µε τη ∆ΕΥ σας δείχνει πώς να συνεχίσετε χρησιµοποιώντας τις ευκαιρίες που
σας παρουσιάζονται και βρίσκοντας τρόπους αντιµετώπισης των απειλών.
Η ιδέα του προγράµµατος πρέπει να γεννηθεί και να εξελιχθεί σε ένα στέρεο σχέδιο
ή στρατηγική. Παρόλα αυτά η στρατηγική είναι µόνο ένας τρόπος να φτάσεις κάπου.
Εποµένως, είναι σηµαντικό να ορίσουµε εµείς οι ίδιοι στόχους πριν αρχίσουµε το
ταξίδι µας, διαφορετικά είναι σίγουρο ότι δε θα συναντήσουµε ποτέ τους στόχους
µας, επειδή δεν τους γνωρίζουµε. Η κύρια ερώτηση φυσικά είναι γιατί να
επενδύσουµε χρόνο, χρήµατα και προσπάθεια σε αυτήν τη ∆ιεθνή Εθελοντική
Υπηρεσία. Τι θέλουµε να επιτύχουµε και αν είναι οι στόχοι αυτοί: Συγκεκριµένοι,
Μετρήσιµοι, Εφικτοί, Πραγµατικοί και Έγκαιροι (βλέπε επίσης το T-kit για τη
∆ιαχείριση Προγραµµάτων (project management), διαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.training-youth.net).
Τις περισσότερες φορές υπάρχει µια περίπλοκη δοµή διαφορετικών στόχων. Για να
αποφευχθούν τυχόν µπερδέµατα θα ήταν καλό να ξεκαθαρίσετε όλους τους
στόχους και να κάνετε κατανοητούς σε όλους τους πιο σηµαντικούς από αυτούς.
Μπορείτε ακόµα και να τους γράψετε σε µία δήλωση (ή αν χρειαστεί να τους
γράψετε σε µία αίτηση χρηµατοδότησης) έτσι ώστε να είναι γνωστοί σε όλους.
Παρόλο που το Γιατί; Είναι η κύρια ερώτηση, µπορούµε επίσης να τη συνδέσουµε
µε άλλες ερωτήσεις (εµπνευσµένες από τη µέθοδο του Laswell).
- Ποιοι θα εµπλακούν σε αυτή την ∆ΕΥ (συνεργαζόµενες οργανώσεις, προσωπικό,
εθελοντές, βοηθητικά άτοµα, ιδρυτές, τοπικές αρχές ή άλλοι); Και γιατί αυτοί οι
άνθρωποι;
- Τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια της ∆ΕΥ (δουλειά, πρόγραµµα, δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου, κ.τ.λ.); Και γιατί ακριβώς αυτό;
- Που θα γίνει η ∆ΕΥ (χώρος εργασίας, κατάλυµα, απόσταση από µαγαζιά και
σουπερµάρκετ κ.τ.λ.); Και γιατί σε αυτά τα µέρη;
- Πότε θα γίνει η ∆ΕΥ (χρονική περίοδος, ποια εποχή, για πόσο καιρό, κ.τ.λ.); Και
γιατί σε αυτό το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα;
- Πως θα χειριστείτε την ∆ΕΥ (µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν, βοηθητικές δοµές,
πηγές, κ.τ.λ.); Και γιατί µε αυτόν τον τρόπο;
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Το πιο σηµαντικό είναι να αναρωτηθείτε (και οι συνεργάτες σας στο πρόγραµµα)
γιατί κάνετε κάποια πράγµατα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και εναλλακτικά γιατί δε
θα θέλατε να τα κάνετε διαφορετικά.
Επιλογή εθελοντών
Αφού απαντήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις και σχεδιάσετε ένα συγκεκριµένο
πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια των εθελοντών, θα πρέπει να
επιλέξετε τους σωστούς εθελοντές για το πρόγραµµά σας.
Πολλά δίκτυα ∆ΕΥ έχουν βάσεις δεδοµένων όπου οι οργανισµοί µπορούν να βάλουν
τις πληροφορίες τους (περιγραφή της οργάνωσης και του προγράµµατος, γιατί
χρειάζονται κάποιον εθελοντή και τι περιµένουν από αυτόν, τι µπορούν να
προσφέρουν στους εθελοντές – στέγαση, φαγητό, ασφάλεια, πιστοποιητικά κτλ.).
Εκεί οι εθελοντές µπορούν να ψάξουν για το πρόγραµµα που τους ενδιαφέρει και
µετά να επικοινωνήσουν απευθείας µε την οργάνωση, ή µέσω κάποιας οργάνωσης
αποστολής, στέλνοντας το βιογραφικό τους και µια συνοδευτική επιστολή στην
οποία περιγράφουν γιατί κάνουν αίτηση για αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Αν και το βιογραφικό και η συνοδευτική επιστολή θα σας δώσουν µια ιδέα του τι
ψάχνει το άτοµο αυτό, τι δεξιότητες και τι ανάγκες έχει, είναι καλύτερο να τους
πάρετε και συνέντευξη πριν τους δεχτείτε στην οργάνωσή σας. ∆εδοµένης της
απόστασης µεταξύ της οργάνωσής σας και του τόπου διαµονής του υποψήφιου
εθελοντή, η συνέντευξη µπορεί να γίνει και από το τηλέφωνο. Φροντίστε να
ενηµερώσετε εκ των προτέρων τον υποψήφιο εθελοντή για την ηµεροµηνία και ώρα
της συνέντευξης. Επιπλέον, είναι καλύτερο η συνέντευξη να διεξαχθεί από κάποιο
άτοµο στον οργανισµό σας το οποίο µιλάει αγγλικά (εκτός και αν διευκρινίζεται άλλη
γλώσσα εργασίας) προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα επικοινωνίας.
Ε. Πώς να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του εθελοντή σας στα τρέχοντα
προγράµµατα
Τα πεδία εργασίας των προγραµµάτων της ∆ΕΥ ποικίλουν. Σε αυτό το κεφάλαιο θα
προσπαθήσουµε να δώσουµε µία γενική εικόνα των διαφορετικών εργασιακών
πεδίων. Τα ποικίλα προγράµµατα δεν µπορούν εύκολα να υποδιαιρεθούν καθώς
ασχολούνται συχνά µε διαφορετικά πεδία ταυτόχρονα. Παρόλα αυτά όλα τα
προγράµµατα εθελοντικής υπηρεσίας βασίζονται σε ορισµένα κοινά στοιχεία: την
ανταλλαγή και συνάντηση ανθρώπων µε διαφορετικό πολιτιστικό παρελθόν, οι
οποίοι µένουν µαζί και µοιράζονται καθηµερινές ευθύνες. Ο σκοπός δεν είναι να
διδάξουν τα άτοµα µε τα οποία δουλεύουν µαζί, αλλά να αναπτύξουν ικανότητες
µαζί, να ανταλλάξουν εµπειρίες, να ζήσουν και να ωριµάσουν µαζί. Ακόµα και χωρίς
κάποιες ειδικές γνώσεις σε ένα δεδοµένο πεδίο, µε τη βοήθεια κάποιων
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εξειδικευµένων υπευθύνων του προγράµµατος µπορούν όλοι µαζί να αναπτύξουν
απίστευτα αποτελέσµατα. Η εθελοντική δραστηριότητα δίνει συχνά µία επιπρόσθετη
διάσταση στην καθηµερινή δουλειά που πραγµατοποιείται από έµµισθο προσωπικό
χωρίς να τους αντικαθιστά στις δουλειές τους.
Κοινωνικά προγράµµατα
Στα κοινωνικά προγράµµατα οι εθελοντές εργάζονται µε άτοµα που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες. Τα προγράµµατα µπορεί να επικεντρώνονται στην εργασία µε
πρόσφυγες, µειονότητες, παιδιά, ηλικιωµένους ή νέους σε µειονεκτική θέση. Μερικά
παραδείγµατα είναι η οργάνωση παιχνιδιών και εργαστηρίων για παιδιά που ζουν σε
φτωχές αστικές περιοχές, δηµιουργικών δραστηριοτήτων µε ηλικιωµένους, κ.α. Η
τέχνη χρησιµοποιείται συχνά ως µέσο για να αναπτυχθούν δραστηριότητες µε τους
δικαιούχους. Άλλα προγράµµατα επικεντρώνονται περισσότερο σε ένα συγκεκριµένο
θέµα
(για
παράδειγµα
περιβάλλον,
πολιτιστική
κληρονοµιά…)
αλλά
συµπεριλαµβάνουν συµµετέχοντες µε ειδικές ανάγκες.
Περιβαλλοντικά προγράµµατα
Πολλές οργανώσεις δεσµεύονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
µέσω της δηµιουργίας βιοτόπων, της φύτευσης δέντρων, του καθαρισµού των
ποταµών και της θάλασσας ή της χαρτογράφησης εκπαιδευτικών διαδροµών σε ένα
προστατευµένο περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα µπορεί, επίσης, να
επικεντρώνονται σε µεθόδους µείωσης των σκουπιδιών και δηµιουργικούς τρόπους
ανακύκλωσης. Τα προγράµµατα αυτά ξυπνούν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων,
του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών για το φυσικό πλούτο που τους
περιβάλλει και την ανάγκη προστασίας του.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα και επαγγελµατική εκπαίδευση
Όλα τα προγράµµατα, ως ένα σηµείο, περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά στοιχεία. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα στοχεύουν απόλυτα στην ανάπτυξη ικανοτήτων ή στο
να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον για συγκεκριµένα θέµατα (για παράδειγµα υγεία,
ρατσισµό κ.α.) σε µία συγκεκριµένη οµάδα δικαιούχων. Τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα
προγράµµατα συχνά προχωρούν µε εθελοντές από όλο τον κόσµο να στηρίζουν
τους τοπικούς εθελοντές οι οποίοι γνωρίζουν καλά τις συγκεκριµένες τοπικές
ανάγκες, όπως δασκάλους µε βασική εκπαίδευση στη λογοτεχνία και τα µαθηµατικά.
Οι εθελοντές εγκαθιστούν βιβλιοθήκες ή παράγουν διδακτικά υλικά. Παρόλο που
ορισµένα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα απαιτούν εθελοντές µε ένα πιο
εξειδικευµένο προφίλ, υπάρχουν επίσης και προγράµµατα που βασίζονται στη
συµµετοχική µέθοδο της peer-to-peer εκπαίδευσης (πχ. όταν τα µεγαλύτερα παιδιά
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εκπαιδεύουν τα µικρότερα κα.), ανάλογα µε το επίπεδο και τις δεξιότητες των
δικαιούχων (για παράδειγµα, κεραµικά εργαστήρια ή εργαστήρια ανάπτυξης
αγροτικών δεξιοτήτων). Τα προϊόντα που προκύπτουν από τέτοια προγράµµατα
µπορούν να αποτελέσουν µία επιπρόσθετη πηγή εισοδήµατος.
Αγροτική ανάπτυξη και ανακαίνιση
Πολλές αγροτικές περιοχές υποφέρουν από έλλειψη υποδοµών. Τα προγράµµατα
στις αγροτικές περιοχές συχνά συνοδεύονται και από εκπαιδευτικά στοιχεία.
Προγράµµατα τέτοιου τύπου µπορεί, για παράδειγµα, να εστιάζονται στην
ανακαίνιση ή την επισκευή παλιών κτιρίων. Οµάδες εθελοντών από το εξωτερικό
µαζί µε µαθητές σχολείων µπορεί να βάψουν τοίχους σε σχολεία, να επιδιορθώσουν
έπιπλα ή να δηµιουργήσουν κάποιον αθλητικό χώρο. Όσον αφορά στη
µακροπρόθεσµη ∆ΕΥ, µέσω του συντονισµού εκδηλώσεων, της επικοινωνίας µε
τους κατοίκους, τις παρακολούθησης της υλοποίησης Ευρωπαϊκών ή εθνικών
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, οι εθελοντές µπορούν να µάθουν πως
σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραµµα και πως µπορούν να συνδέσουν τη
δουλειά της οργάνωσης µε τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού.
∆ιατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς
Όπως και στα προγράµµατα που έχουν σχέση µε επείγοντα περιστατικά έτσι και στα
προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
οι εθελοντές δουλεύουν συχνά δίπλα σε ειδικούς. Η ανάµιξη µη εξειδικευµένων
εθελοντών σε τέτοιου είδους προγράµµατα ενθαρρύνει την ανάπτυξη απλών
τεχνικών διατήρησης. Τα προγράµµατα αυτά ξυπνούν το ενδιαφέρον των
συµµετεχόντων και του ντόπιου πληθυσµού για την αξία και τη σηµασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς που τους περιβάλλει. Η πολιτιστική κληρονοµιά
αναφέρεται στην υλική κληρονοµιά (ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικές
εργασίες κ.τ.λ.) και στην άυλη κληρονοµιά (µετάδοση παραδοσιακών γνώσεων και
χειροτεχνιών).4

4

Αυτά είναι ορισµένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη
∆ΕΥ που δηµοσιεύτηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας
συνιστούµε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο και να διαβάσετε την πλήρη έκδοση των
παρακάτω εκπαιδευτικών εγχειριδίων (T-Kits):

Intercultural Learning (διαπολιτιστική εκµάθηση)
International Voluntary Service (∆ιεθνής Εθελοντική Υπηρεσία)
Language learning (Εκµάθηση ξένης γλώσσας)

Τα T-Kits µπορείτε να τα βρείτε δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στο: www.training-youth.net
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ΣΤ. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις της οργάνωσής σας και των εθελοντών
Κάθε οργάνωση που φιλοξενεί εθελοντές έχει ορισµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Παρακάτω θα βρείτε µια λίστα µε µερικά από αυτά:
-

-

-

-

∆ικαιώµατα
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ είναι ελεύθερες να διαµορφώσουν τα δικά τους
κριτήρια για τους εθελοντές τους, αλλά αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί στους
εθελοντές και να συµφωνηθεί πριν από την άφιξή τους. ∆ε θα πρέπει να
παρουσιάζονται στους εθελοντές διαφορετικά καθήκοντα όταν φτάνουν στην
περιοχή.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες για
τους εθελοντές οι οποίες είναι σχετικές µε το πρόγραµµα.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ έχουν το δικαίωµα να αλλάξουν το πρόγραµµα,
αλλά αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να συζητηθούν νωρίτερα µε τους εθελοντές.
Υποχρεώσεις
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ θα πρέπει να περιγράψουν µε ακρίβεια το
πρόγραµµα, την οργάνωση, τα καθήκοντα των εθελοντών και το τοπικό
περιβάλλον.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ θα πρέπει να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις των
εθελοντών που σχετίζονται µε το πρόγραµµα.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ θα πρέπει να διευθετήσουν όλες τις πρακτικές
λεπτοµέρειες πριν την άφιξη των εθελοντών.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ πρέπει να πληροφορούν τους εργαζόµενους και τα
µέλη των οργανώσεων για την άφιξη των εθελοντών, εξηγώντας τους τα
καθήκοντά τους και τη σηµασία της φιλοξενίας εθελοντών.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την ενσωµάτωση των εθελοντών στην τοπική κοινωνία.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ θα πρέπει να γνωρίζουν για το αν οι εθελοντές
χρειάζονται άδεια εισόδου στη χώρα (visa). Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ είναι
υπεύθυνες για τη νόµιµη παραµονή των εθελοντών στη χώρα.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ πρέπει να κάνουν ότι µπορούν για να παράσχουν
στους εθελοντές µαθήµατα γλώσσας.
Θα πρέπει να δοθεί ένα έγγραφο στους εθελοντές µε: τις ώρες εργασίας, το
όνοµα και την τοποθεσία των χώρων εργασίας, τον τόπο διαµονής και την
απόστασή του από τον κύριο χώρο εργασίας καθώς και κάθε κόστος µεταφοράς,
διάφοροι κανόνες. Κάθε αλλαγή σε αυτά θα πρέπει να συζητιέται εκ των
προτέρων µε τους εθελοντές.
Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εθελοντές
γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
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-

Οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις απόψεις, τις
αξίες και το υπόβαθρο των εθελοντών, όταν τους συµπεριλαµβάνουν στις
δραστηριότητές τους
Κανονισµοί υγείας και ασφάλειας / πρώτες βοήθειες στη δουλειά
∆ιακοπές
Σε περίπτωση συγκρούσεων ή προβληµάτων, οι ΜΚΟ/οργανώσεις της ΚτΠ
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την άποψη των εθελοντών

Φυσικά, έχουν και οι εθελοντές δικαιώµατα και υποχρεώσεις
∆ικαιώµατα
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν το πρόγραµµα που τους
ενδιαφέρει.
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες για το πρόγραµµα
και την οργάνωση.
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να νιώθουν ασφάλεια (ασφάλιση, στέγη,
τροφή). Ακόµα και όταν το φαγητό και η διαµονή των εθελοντών δεν
καλύπτονται από την οργάνωση, η οργάνωση θα πρέπει να τους βοηθήσει για
τα απαραίτητα (να τους βοηθήσουν να βρουν σπίτι, να τους δείξουν που είναι
το κοντινότερο σουπερµάρκετ, κτλ).
Οι εθελοντές έχουν δικαίωµα στην εργασία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι
σηµαντικό οι εθελοντές να αναλάβουν συγκεκριµένα καθήκοντα. ∆ιαφορετικά,
µπορεί να νιώσουν ανεπιθύµητοι και άχρηστοι. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας
ότι οι περισσότεροι εθελοντές θέλουν πραγµατικά να βοηθήσουν. Μη τους το
αρνηθείτε αυτό.
Οι εθελοντές δε θα πρέπει να υποχρεούνται να συµµετέχουν σε
δραστηριότητες που δεν περιγράφονται στο activity agreement (συµφωνία
δραστηριοτήτων). Αν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν ή να προστεθούν ορισµένες
δραστηριότητες, θα πρέπει πρώτα να το συζητήσετε µε τους εθελοντές σας και
φτάσετε σε µια κοινή συµφωνία.
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να κάνουν µαθήµατα γλώσσας (ιδιαίτερα σε
µακροπρόθεσµα προγράµµατα).
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να παίρνουν και κάποιες πρωτοβουλίες (είναι
καλό να τους ενθαρρύνετε να παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά εξηγήστε τους ότι
θα πρέπει να τις συζητούν µαζί σας πριν τις υλοποιήσουν).
Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να αξιοποιήσουν στο µέγιστο αυτή την
εµπειρία.
Υποχρεώσεις
Οι εθελοντές θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες και το πρόγραµµα της
οργάνωσης.
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Οι εθελοντές έχουν ευθύνη απέναντι στην οργάνωση φιλοξενίας και θα πρέπει
να έχουν τη διάθεση να προσαρµόζονται στο περιβάλλον που βρίσκονται και να
πραγµατοποιούν τα συµφωνηθέντα καθήκοντα. Αν και οι εθελοντές θα
υλοποιούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, κάποια από τα καθήκοντά τους θα
είναι εργασίες ρουτίνας που είναι όµως σηµαντικές για τη λειτουργία της
οργάνωσης.
Οι εθελοντές έχουν την υποχρέωση να ζητούν βοήθεια και καθοδήγηση
προκειµένου να αποφεύγονται συγκρούσεις και προβλήµατα.

Ζ. Ο συντονιστής των εθελοντών
Όταν η οργάνωσή σας αποφασίζει να φιλοξενήσει εθελοντές, είναι πολύ σηµαντικό
να ορίσετε και ένα άτοµο που θα είναι υπεύθυνο για τους εθελοντές. Ο ρόλος του
συντονιστή των εθελοντών είναι να έχει άµεση επαφή µε τους εθελοντές – πριν και
κατά τη διάρκεια της ∆ΕΥ τους -, να φροντίζει ότι όλα τα πρακτικά ζητήµατα έχουν
διεκπεραιωθεί (φαγητό, στέγη κτλ) και να µπορεί να δίνει συµβουλές και να παρέχει
υποστήριξη στους εθελοντές. Είναι, επίσης, ο διαµεσολαβητής µεταξύ των
εθελοντών και του έµµισθου προσωπικού του οργανισµού. Φυσικά, αυτό δε
σηµαίνει ότι πρέπει να τα κάνει όλα αυτά από µόνος του. Μπορεί και πρέπει να
ζητάει και τη βοήθεια άλλων ατόµων για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.
Παρόλα αυτά, είναι το άτοµο που τουλάχιστον συντονίζει όλες τις δραστηριότητες
που διευκολύνουν την εθελοντική υπηρεσία.
Συνοψίζοντας, ο συντονιστής των εθελοντών είναι το άτοµο που είναι «εκεί» για
τους εθελοντές, καταλαβαίνει τις ανάγκες τους, τους στηρίζει και είναι πάντα στη
διάθεσή τους. Είναι, επίσης, το άτοµο που κρατάει τις ισορροπίες µεταξύ των
εθελοντών και του έµµισθου προσωπικού καθώς και το άτοµο που είναι υπεύθυνο
για την ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων που αφορούν τους εθελοντές στα
κατάλληλα άτοµα.
Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να έχει µια ξεκάθαρη ιδέα για την οργάνωση και το
πρόγραµµα και να καταλαβαίνει τι σηµαίνει να ζει κανείς και να δουλεύει σε µια ξένη
χώρα, µακριά από την οικογένεια, τους φίλους και κάθε τι οικείο σε αυτόν.
Εκπαίδευση για το συντονιστή των εθελοντών
Προκειµένου ο συντονιστής των εθελοντών να έχει επιτυχία στο ρόλο που έχει
αναλάβει, θα πρέπει να γνωρίζει αρκετά πράγµατα (πχ. τάσεις που επηρεάζουν τον
εθελοντισµό, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών και του έµµισθου
προσωπικού απέναντί τους, νοµικά ζητήµατα κτλ) να έχει ορισµένες δεξιότητες
(όπως, µοίρασµα καθηκόντων, διεξαγωγή συνεντεύξεων, επίλυση κρίσεων κτλ) και
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συγκεκριµένη νοοτροπία (κατανόηση της αξίας των εθελοντών, ανεκτικότητα,
διαπολιτισµική συνειδητοποίηση, κτλ).
Για αυτό το λόγο, είναι καλύτερο το άτοµο που αναλαµβάνει αυτό το ρόλο να
παρακολουθήσει και κάποια σεµινάρια εκπαίδευσης. Στις χώρες όπου οι ∆ΕΥ είναι
πιο κοινή, υπάρχουν συνήθως δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί που προσφέρουν
εκπαίδευση για τους συντονιστές εθελοντών. Στην Ευρώπη, οι πιο κοινές πηγές
τέτοιων υπηρεσιών είναι οι εκάστοτε Εθνικές Υπηρεσίες του προγράµµατος «Νέα
Γενιά σε ∆ράση». Μπορείτε να τους βρείτε στο:
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html
Σε αυτά τα σεµινάρια ο συντονιστής των εθελοντών µπορεί να µάθει πώς να
σχεδιάζει κάποιο πρόγραµµα και την περιγραφή της εργασίας του κάθε εθελοντή,
πώς να καταλαβαίνει και να στηρίζει τους εθελοντές, πώς να ξεκαθαρίζει καλύτερα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους κτλ.
Η. Τι να κάνετε αν…/Μερικές πρακτικές συµβουλές για πρόληψη και
διαχείριση κρίσεων
Πρόληψη κρίσεων
Η δηµιουργία συγκρούσεων και κρίσεων σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας είναι
κάτι λίγο πολύ κοινό. Ιδιαίτερα, όταν µιλάµε για νέους ανθρώπους που ζουν και
εργάζονται σε µια ξένη χώρα, µακριά από καθετί οικείο σε αυτούς. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι πολιτιστικές διαφορές, το άγνωστο και η ανασφάλεια αυξάνουν τις
πιθανότητες παρεξηγήσεων και συγκρούσεων.
Είναι πολύ σηµαντικό για τους εθελοντές από το εξωτερικό να νιώθουν
καλοδεχούµενοι και «σα στο σπίτι τους» από την πρώτη στιγµή που φτάνουν σε
ένα µέρος. Παρακάτω, θα βρείτε µερικές συµβουλές για το τι µπορείτε να κάνετε
όταν έρχεται ένας εθελοντής και στην αρχή της εθελοντικής του θητείας για να τον
κάνετε να νιώσει ευπρόσδεκτος και ασφαλής.
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Καταλαβαίνοντας και κατανοώντας τις ανάγκες του εθελοντή

Πηγή: Maslow, A. (1970) Motivation and Personality. New York: Harper and Row
Η πυραµίδα των αναγκών του Maslow δείχνει τα πέντε επίπεδα των ανθρωπίνων
αναγκών. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, αν οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου (τα
πρώτα τρία επίπεδα της πυραµίδας) δεν καλύπτονται, το άτοµο αισθάνεται
ανασφάλεια και στεναχώρια και δεν µπορεί να προχωρήσει στην κάλυψη των δύο
τελευταίων επιπέδων της πυραµίδας, τον αυτοσεβασµό και την αυτό-πραγµάτωση.
Με άλλα λόγια, αυτό που µας βοηθά να καταλάβουµε η πυραµίδα των αναγκών του
Maslow σε σχέση µε το θέµα µας, είναι ότι αν δε βοηθήσουµε τον εθελοντή στην
κάλυψη των φυσικών του αναγκών, δηλαδή στο να αισθάνεται ασφαλής και στο να
αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, ο εθελοντής δε θα είναι ικανοποιηµένος και, συνεπώς,
δε θα µπορέσει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να πάρει όσα περισσότερα
µπορεί από αυτή την εµπειρία.
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Εδώ θα βρείτε µερικές πρακτικές συµβουλές για το τι µπορείτε να κάνετε όταν
έρθουν οι εθελοντές για να τους βοηθήσετε να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και να τους
βοηθήσετε να προσαρµοστούν στο καινούργιο τους περιβάλλον.5

Όταν έρχονται οι εθελοντές
• Καλωσόρισµα

Είναι καλό αν µπορείτε να υποδεχτείτε τον εθελοντή σας στο αεροδρόµιο/ σταθµό
του τραίνου, ιδιαίτερα στην περίπτωση µακροχρόνιας ∆ΕΥ – αυτό θα κάνει τον
εθελοντή να νιώσει ευπρόσδεκτος και ασφαλής. Φροντίστε πρώτα τις άµεσες
ανάγκες του: πείνα και δίψα, τουαλέτα ή ντους, τηλεφώνηµα στους γονείς κτλ.
Μετά µπορείτε να οργανώσετε ένα πάρτυ υποδοχής ή δείπνο στο οποίο θα
συµµετέχουν τα βασικά στελέχη του οργανισµού σας και όσοι θα έχουν άµεση
επαφή µε τον εθελοντή. Φροντίστε να ασχοληθείτε µε τον εθελοντή από την πρώτη
στιγµή που θα έρθει. Μπορεί να µην έχετε πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα µπορείτε να
αφιερώσετε µισή ώρα για τα πράγµατα που αναφέραµε παραπάνω, για να του
εξηγήσετε τι θα γίνει από εδώ και µπρος και για να πάτε τον εθελοντή σε ένα µέρος
στο οποίο µπορεί να ηρεµίσει και να ξεκουραστεί λίγο. Ποτέ µην αφήνετε τους
εθελοντές µόνους τους κατά τις πρώτες ώρες µετά την άφιξή τους! Ο συντονιστής
των εθελοντών θα πρέπει να είναι µαζί τους από την αρχή. Τα παρακάτω θα πρέπει
να ταχτοποιηθούν το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου οι εθελοντές να νιώσουν
ασφαλείς και προσαρµοστούν στο χώρο και τη δουλειά. Όταν έρχονται οι
εθελοντές, συνήθως, πιστεύουν ότι το πρόγραµµα αντιστοιχεί 100% σε αυτό που
ήταν γραµµένο στο χαρτί και ότι όλα είναι τέλεια, οργανωµένα και καλά
προετοιµασµένα. Ακόµα κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι σηµαντικό να συζητήσετε
τα σχετικά θέµατα µε τους εθελοντές και να τους πληροφορήσετε για το πώς έχουν
τα πράγµατα. Είναι σηµαντικό να καταλάβουν ότι νοιάζεστε για αυτούς και ότι έχετε
τη διάθεση να βρείτε λύσεις για τα πράγµατα που δεν είναι τέλεια ακόµα. Οι
εθελοντές µπορεί να χαρούν στην ιδέα ότι το πρόγραµµα είναι ακόµα ευέλικτο και
µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις επιθυµίες τους, τις ανάγκες και τις
δυνατότητες τους.

Πράγµατα µε τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε τις πρώτες 2 µέρες

• Εισαγωγή
Πρώτη γνωριµία των εθελοντών µε τα υπεύθυνα άτοµα στην οργάνωση καθώς και
µε το υπόλοιπο προσωπικό και εθελοντές. Εξηγήστε τους το ρόλο του κάθε ατόµου,
ποιος άλλος έχει σχέση µε το πρόγραµµα, αλλά δε δουλεύει στην οργάνωση κτλ.

5

Τις συµβουλές αυτές θα τις βρείτε στο T-Kit 5 για τη ∆ιεθνή Εθελοντική Υπηρεσία
(www.training-youth.net)
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• Τεχνικές πτυχές
Εξηγήστε τους τους κανόνες που σχετίζονται µε τη διαµονή τους και τους τυχόν
συγκατοίκους που βρίσκονται ήδη εκεί ή θα έρθουν αργότερα. Ξεκαθαρίστε τους τα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την καθηµερινότητά τους: που θα τρώνε,
χαρτζιλίκι (εάν είναι διαθέσιµο), ασφάλεια, µαθήµατα γλώσσας, διακοπές,
δυνατότητα να παίρνουν τηλέφωνο (από το γραφείο ή στην πόλη), που θα βρουν
ξένες εφηµερίδες, πρόσβαση στο Internet κτλ.
• Η οργάνωση υποδοχής
Παρουσιάστε τους στόχους, τις δραστηριότητες, τη δοµή και τα άτοµα που
σχετίζονται µε την οργάνωσή σας. Είναι σηµαντικό να εξηγήσετε το πλαίσιο και τους
ευρύτερους στόχους αυτών που κάνετε. Μερικές φορές µπορεί οι εθελοντές να
απογοητεύονται όταν τους βάζετε να κάνουν πράγµατα χωρίς να έχουν ιδέα ποιος
είναι ο τελικός στόχος του προγράµµατος. Είναι σηµαντικό οι εθελοντές να
καταλάβουν πως το να βγάζει κανείς φωτοτυπίες ή να µαγειρεύει για πολλά άτοµα ή
να κουβαλάει πέτρες είναι σηµαντικό για την επίτευξη ενός µεγαλύτερου στόχου και
ότι αυτή η συγκεκριµένη πράξη αποτελεί πολύτιµη και σηµαντική συνεισφορά στο
πρόγραµµα.
• Το σχέδιο εργασίας
∆είξτε στους εθελοντές τον τόπο εργασίας τους, περιγράψτε το αρχικό πρόγραµµα,
εξηγήστε τυχόν αλλαγές και ποιος άλλος θα δουλεύει στο πρόγραµµα και βάλτε το
πρόγραµµα µέσα στο πλαίσιο των συνολικών δραστηριοτήτων σας. Επιτρέψτε
στους εθελοντές να σχολιάσουν και να εκφράσουν τις ιδέες τους. Οι εθελοντές θα
πρέπει να νιώσουν ότι το πρόγραµµα τους ανήκει και ότι µπορούν να συνεισφέρουν
µε τη δική τους προσωπικότητα και εµπειρία.
• Κίνητρα
Εξηγήστε στους εθελοντές γιατί αποφασίσατε να φιλοξενήσετε εθελοντές από το
εξωτερικό και τι εµπειρία έχετε σε αυτό τον τοµέα. Ζητήστε τους να σας εξηγήσουν
τι τους ώθησε σε αυτό και τι περιµένουν από το πρόγραµµα. Έχετε υπόψη σας,
όµως, ότι για λόγους ευγένειας οι εθελοντές µάλλον δεν θα έχουν το κουράγιο να
είναι πολύ ξεκάθαροι σε αυτό το θέµα τις πρώτες µέρες. Είναι σηµαντικό να
ξαναγυρίζετε στο θέµα αυτό σε τακτά χρονικά διαστήµατα ως µέρος της
συνεχιζόµενης υποστήριξης των εθελοντών. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να
διαπραγµατευτείτε τις προσδοκίες σας και αυτές των εθελοντών σας, αρκετές φορές
κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
• Η περιοχή και η χώρα
Άλλοι εθελοντές στον οργανισµό σας ή µια οµάδα νέων της περιοχής θα µπορούσαν
να οργανώσουν µια βραδιά ή µια εκδροµή στην οποία θα δείξουν στους εθελοντές
την τοπική πραγµατικότητα και θα γνωριστούνε µεταξύ τους. Μπορούν να
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οργανώσουν µια ξενάγηση στην πόλη και να πάνε µε τους εθελοντές σε ένα ωραίο
µέρος για να διασκεδάσουν το βράδυ. Μπορείτε, επίσης, να τους εξηγήσετε και
τυχόν ιδιαίτερους κανόνες και παραδόσεις που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους.
• ∆ιαπολιτιστική µάθηση
Μπορεί να είναι χρήσιµο να έχετε µια συνεδρία σαν αυτή που προτάθηκε για το
σεµινάριο πριν την αναχώρηση, στην οποία θα συµµετέχουν οι εθελοντές και νέοι
της περιοχής. Αυτό θα σας δώσει αρκετές πληροφορίες για το υπόβαθρο των
εθελοντών και θα τους εισάγει στην πραγµατικότητα της κοινότητας που τους
φιλοξενεί. Αργότερα, µπορείτε να ζητήσετε από τους εθελοντές να µοιραστούν
κάποια στοιχεία του πολιτισµού τους µε εσάς: να µαγειρέψουν κάποιο παραδοσιακό
τους φαγητό, να οργανώσουν µια βραδιά για να δείξουν την κατάσταση στη χώρα
τους κτλ.
• Παρουσίαση του εθελοντή και της οργάνωσής του
Θα µπορούσατε να δώσετε στους εθελοντές σας τη δυνατότητα να µιλήσουν για το
υπόβαθρό τους και την οργάνωσή τους. Είναι σηµαντικό να έχετε µια ξεκάθαρη ιδέα
για την προηγούµενη εµπειρία τους, το είδος προγραµµάτων/οργανώσεων µε το
οποίο είχαν σχέση για να µπορέσετε να καταλάβετε ποια στοιχεία τις δικής σας
οργάνωσης τους είναι ξένα και καινούργια. ∆ώστε στους εθελοντές την ευκαιρία να
εξηγήσουν τι σηµαίνει στη χώρα τους να είναι κανείς «εθελοντής», «ηγέτης»,
«συντονιστής», «µέλος διοικητικού συµβουλίου». Αφήστε τους να σας εξηγήσουν τι
είδους προγράµµατα διαχειρίζονται οι οργανώσεις αποστολής τους. Το να
ξεκαθαρίσετε αυτά τα θέµατα θα σας βοηθήσει να αποφύγετε παρεξηγήσεις που
βασίζονται σε διαφορετικές ερµηνείες της έννοιας «εθελοντισµός».
Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις συγκρούσεις. Αν ο εθελοντής νιώθει
απαραίτητος και έχει διάθεση για δουλειά, είναι λιγότερο πιθανό να δηµιουργηθούν
µεγάλες συγκρούσεις και προβλήµατα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ενδείξεις
για το αν κάτι δεν πάει καλά: αδικαιολόγητες απουσίες του εθελοντή, ένταση,
µείωση της ποσότητας και της ποιότητας της εργασίας του, µακροχρόνιες σιωπές,
φωνές κτλ.
Είναι σηµαντικό να προσπαθήσετε να καταλάβετε αν κάτι δεν πάει καλά στα πρώιµα
στάδια του προβλήµατος, αποφεύγοντας έτσι την κλιµάκωσή του. Όταν καταλάβετε
ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπαθήστε να µιλήσετε στον εθελοντή, να τον κάνετε να
σας εξηγήσει το πρόβληµα και να προσπαθήσετε µαζί του να βρείτε µια λύση. ∆εν
υπάρχει σχεδόν τίποτα που δεν µπορεί να λυθεί. Προσπαθήστε να τον κάνετε να
σκεφτεί θετικά. Καλό θα ήταν, επίσης, να έχετε περισσότερους από έναν εθελοντή,
ώστε ο εθελοντής να νιώθει ότι ανά πάσα στιγµή υπάρχει κάποιος ο οποίος
βρίσκεται στη ίδια κατάσταση και µπορεί να τον καταλάβει.
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Με λίγα λόγια:
¾ Προσπαθήστε να αποτρέψετε τις κρίσεις πριν αυτές συµβούν,
χρησιµοποιώντας τις συµβουλές που αναφέραµε παραπάνω και ό,τι άλλο
θεωρείτε ότι µπορεί να βοηθήσει.
¾ Σε περίπτωση κρίσης, µην πανικοβάλλεστε. Θυµηθείτε ότι είναι καθήκον
σας να µιλήσετε στον εθελοντή και να του δείξετε τη θετική πλευρά των
πραγµάτων. Ο εθελοντής δε θα έχει πάντα τη διάθεση να ανοιχτεί. Κάντε
τον να νιώσει άνετα.
¾ Προσπαθήστε να έχετε παραπάνω από έναν εθελοντή (αν είναι δυνατόν).
Αυτό θα τους δώσει την ασφάλεια ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ακόµα
άτοµο στην οργάνωση το οποίο βρίσκετε στην ίδια θέση.
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Προγράµµατα, οργανώσεις και δίκτυα ∆ΕΥ

Όνοµα
Co-ordinating
Committee of
International
Voluntary Service
(CCIVS)

Association of
Voluntary Service
Organisations
(AVSO)

Action d’Urgence
Internationale
(AUI)

United Nations
Volunteers (UNV)

Ιστοσελίδα

∆ιάρκεια
προγράµµατος

Βασικά θέµατα και
δραστηριότητες

Όριο ηλικίας

www.unesco.org/ccivs

Βραχυπρόθεσµη
και
µακροπρόθεσµη

Ειρήνη
Βιώσιµη ανάπτυξη
∆ιαπεριφερειακές ανταλλαγές

Χωρίς όριο

Μακροπρόθεσµη

Νοµικό καθεστώς εθελοντών
Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Συµπερίληψη εθελοντών µε
µειονεκτήµατα

Κυρίως κάτω των
30

www.aui-ong.org

15 µέρες - 1
χρόνος

Φυσικοί κίνδυνοι
(σύντοµες αποστολές)
Αναπτυξιακά προγράµµατα
– διαχείριση φυσικών
καταστροφών

Ελάχιστο 18

www.unv.org

Κυρίως
µακροπρόθεσµες
και µεσαίας
διάρκειας

Ειρήνη, διαρκής ανάπτυξη

25-40

www.avso.org
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Όνοµα

International
Cultural Youth
Exchange (ICYE)

European
Federation of
Intercultural
Learning (EFIL)
Voluntariato
Internazionale
Donna Educazione
Svilupo (VIDES)

Ιστοσελίδα

www.icye.org

www.afs.org/efil

www.vides.org

∆ιάρκεια
προγράµµατος

Βασικά θέµατα και
δραστηριότητες

Όριο ηλικίας

6 - 12 µήνες

Εκπαίδευση για τη βελτίωση της
ποιότητας της µακροπρόθεσµης
εθελοντικής υπηρεσίας.. Σεµινάρια
πάνω σε θέµατα όπως η
κινητικότητα των νέων.

18 - 28

Μακροπρόθεσµη

Ανταλλαγή σχολείων µέσης
εκπαίδευσης, EVS, εκπαιδευτικά
σεµινάρια

15 (το λιγότερο για
ανταλλαγή
σχολείων), 30 (το
πολύ για EVS)

1 µήνας έως 2
χρόνια

Ειρήνη, ανακούφιση χρεών,
προαγωγή γυναικών, παιδιά των
δρόµων, παγκοσµιοποίηση και
αλληλεγγύη

Ελάχιστο 21 για
µακροπρόθεσµα,
διαφορετικά από 17
έως 35
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Όνοµα

Voluntary Service
Overseas (VSO)

Ιστοσελίδα

www.vso.org.uk

∆ιάρκεια
προγράµµατος

Βασικά θέµατα και
δραστηριότητες

Όριο ηλικίας

2 χρόνια

Βραδιές πληροφόρησης
Παγκόσµια εκπαίδευση
∆ίκτυα Εκπαιδευτών
∆ραστηριότητες σε θέµατα όπως
το AIDS

30-35

Ειρήνη
Κοινωνική αλλαγή
Βιώσιµη
ανάπτυξη
Περιβάλλον

Ελάχιστο 18

Κινητικότητα, διαπολιτιστική
µάθηση

18-30

Youth Action for
Peace

www.yap.org

Βραχυπρόθεσµη
και
µακροπρόθεσµη

European
Voluntary Service

www.neagenia.gr

Μακροπρόθεσµη

Πηγή: T-Kit on International Voluntary Service, θα το βρείτε στο: www.training-youth.net
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ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Gabriela Scheiner
E-mail: ctprespa@otenet.gr
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Σπύρος Κελλίδης
E-mail: SKellidis@anko.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
CASE STUDY 1
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΜΚΟ/ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚτΠ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΜ ΜΕ ΑΛΟΓΟ ΣΤΟ
DOEBLEN
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1. Θεωρία του Μάρκετινγκ
Εισαγωγή
Γενικά, το µάρκετινγκ συνδέεται µε την επιθυµία µιας ΜΚΟ/Οργάνωσης της ΚτΠ
(εφεξής οργάνωση) να έχει µια καλή θέση στην αγορά και να προσελκύσει το
ενδιαφέρον του κοινού για το έργο της.
Εξ ορισµού, µάρκετινγκ είναι η διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης µιας έννοιας
που περιλαµβάνει τον καθορισµό των τιµών, την υποστήριξη και το µάρκετινγκ των
ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών προκειµένου να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για την
επίτευξη ατοµικών στόχων ή στόχων της οργάνωσης (βλέπε Marketing News, March
1, 1985, Vol. 19, No. 5, S. 1). Ο ορισµός αυτός θα διευκρινιστεί παρακάτω,
εξετάζοντας κάποια πρακτικά παραδείγµατα από την περίπτωση του
„Traditionsverein Döbelner Pferdebahn e.V.“ (παραδοσιακό τραµ µε άλογο του
Doeblen).
Το καλό µάρκετινγκ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση µιας οργάνωσης
και την εξασφάλιση της µακροχρόνιας λειτουργίας της. Το µάρκετινγκ βοηθάει στο
να γίνουν γνωστοί και κατανοητοί οι στόχοι και το όραµα µιας οργάνωσης, να
βρεθούν νέοι συνεργάτες και εθελοντές καθώς και να αυξηθούν τα έσοδα της
οργάνωσης (προσέλκυση χορηγών, διαφήµιση προϊόντων της οργάνωσης κτλ).
Όσον αφορά τον οικονοµικό τοµέα, πχ την πώληση των προϊόντων της οργάνωσης,
είναι φανερό ότι οι πελάτες είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση των πωλήσεων.
Καθώς το µάρκετινγκ αποτελείται από µια πληθώρα δραστηριοτήτων, θα
προσπαθήσουµε εδώ να εξηγήσουµε τα απαραίτητα βήµατα αναλύοντας ορισµένα
πρακτικά παραδείγµατα.
Για να έχει επιτυχία το µάρκετινγκ θα πρέπει να υπάρχει µια ξεκάθαρη στρατηγική
που περιλαµβάνει των καθορισµό των παρακάτω:
1.

στόχοι – τι θέλει να προσφέρει/πετύχει η οργάνωση

2.

οµάδες στόχοι – ποια είναι τα ενδιαφερόµενα άτοµα/πελάτες

3.

στρατηγική – πως θα επιτευχθούν οι στόχοι

Σε µια στρατηγική µάρκετινγκ αυτά τα ερωτήµατα θα πρέπει να απαντηθούν. Όχι
απαραίτητα µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά όσο το δυνατόν πιο
περιεκτικά. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας είναι κρίσιµη για την υποστήριξη µιας
επιτυχηµένης ύπαρξης της οργάνωσης. ∆ε θα πρέπει, όµως, να ξεχνάµε ότι ο λόγος
που εστιάζουµε στον οικονοµικό τοµέα είναι για να διευκολύνουµε την επίτευξη των
γενικών κοινωνικών στόχων της οργάνωσης.
Στις παρακάτω ενότητες θα περιγράψουµε αναλυτικά τρεις σηµαντικές πτυχές µιας
επιτυχηµένης στρατηγικής µάρκετινγκ.
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Στόχοι
Στην ιδέα του µάρκετινγκ, θα καταγράψουµε ορισµένες δηλώσεις, οι οποίες θα
περιλαµβάνουν το στόχο για την οικονοµική ενδυνάµωση της οργάνωσης. Αυτοί οι
στόχοι προσδιορίζονται ως εξής:
-

βελτιωµένη εισχώρηση των προϊόντων και υπηρεσιών της οργάνωσης
στην αγορά

-

απόκτηση νέων πελατών (πχ άτοµα που ενδιαφέρονται για σεµινάρια
εκπαίδευσης)

-

άνοιγµα νέων αγορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
οργάνωσης

-

ανάπτυξη νέων στόχων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

-

εστίαση σε νέες οµάδες στόχους που δεν µπορούσε να προσεγγίσει η
οργάνωση στο παρελθόν

Μέσα από τους βασικούς στόχους µπορούν να βγουν και άλλοι στόχοι. Αυτοί θα
µπορούσαν να αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των
υπηρεσιών ή σε αλλαγές στο περιεχόµενό τους. Ένας από τους πιο σηµαντικούς
στόχους είναι η δηµοσιοποίηση της οργάνωσης. Όσο πιο γνωστή είναι µια
οργάνωση, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, τόσο πιθανότερο είναι να αυξηθούν τα
έσοδά της. Η αναγνωρισιµότητα εξασφαλίζει τη µακροχρόνια επιβίωση της
οργάνωσης και τη συνέχιση του έργου της. Έτσι, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί
και στη θετική εικόνα της οργάνωσης.

Οµάδες – στόχοι
Ο καθορισµός των οµάδων - στόχων βασίζεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρει η οργάνωση. Οµάδες στόχοι είναι τα άτοµα στα οποία απευθύνονται οι
δράσεις και δραστηριότητες της οργάνωσης. Τα σηµάδια που τις διαφοροποιούν θα
µπορούσαν να είναι από τη µια πλευρά, κοινωνικό-δηµογραφικά, όπως η ηλικία ή ο
τόπος διαµονής, και, από την άλλη, ψυχογραφικά χαρακτηριστικά όπως η
καταναλωτική συµπεριφορά ή ο τρόπος που αντιµετωπίζουν το προϊόν (πχ
φιλόζωοι).
Ένας ακριβής καθορισµός των οµάδων στόχων επιτρέπει την οργάνωση
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, τον καθορισµό των στρατηγικών επικοινωνίας και
το υλικό µε το οποίο η οργάνωση θα προωθεί το έργο της.
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Στρατηγική
Η στρατηγική µάρκετινγκ θα καθοριστεί ανάλογα µε τους στόχους µάρκετινγκ. Η
διαδικασία αυτή περιέχει αρκετές δεσµεύσεις. Οι πιο σηµαντικές πτυχές της
στρατηγικής µάρκετινγκ θα πρέπει να απαντάνε στα ακόλουθα ερωτήµατα:
1. Ποιο µέλος της οργάνωσης είναι υπεύθυνο για το µάρκετινγκ;
2.

Πότε θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι;

3.

Τι βήµατα πρέπει να γίνουν;

4.

Με ποιον θα επιδιώξουµε συνεργασία προκειµένου να πετύχουµε τους
στόχους µας;

5.

Τι προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούνται/ παράγονται/ προσφέρονται;

6.

Ποιοι κάνουν επιτυχηµένη προώθηση;

7.

Τι εκδηλώσεις θα πρέπει να οργανωθούν όσον αφορά στο µάρκετινγκ;

8.

Τι κεφάλαια είναι διαθέσιµα για αυτό;

9.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες, τα καθήκοντα και τι γίνεται εθελοντικά;

Τα σχέδια µάρκετινγκ µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά ανάλογα µε το τι
προσφέρει η κάθε οργάνωση.
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2.

Η ιδέα µάρκετινγκ της ένωσης «παραδοσιακού
τραµ µε άλογο του Doeblen» („Traditionsverein
Döbelner Pferdebahn e.V.“)

2.1 Η ένωση του «Παραδοσιακού Τραµ µε Άλογο του
Doeblen»
Αρχικά, θα σας παρουσιάσουµε την ένωση και τους στόχους της.

2.1.1 Η ιστορία του τραµ µε άλογο στο Doeblen
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η πόλη έζησε µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη, γνωστή και ως
“Gründerzeit”. Εξαιτίας αυτού, το Doeblen έγινε σηµαντικό µέρος σύνδεσης
σιδηροδρόµων. Η απόσταση µεταξύ του κέντρου της πόλης και του σταθµού των
τραίνων, όµως, ήταν 2 χιλιόµετρα. Εκείνα τα χρόνια, το τραµ ήταν πολύ δηµοφιλής
τρόπος αστικών µετακινήσεων. Έτσι, σχεδιάστηκε ένα τραµ το οποίο το κινούσε ένα
άλογο, αντίστοιχο µε την τεχνολογική ανάπτυξη εκείνης της εποχής. Μεταξύ 1892
και 1926 το τραµ, κινούµενο από ένα άλογο, µετέφερε ηµερησίως περίπου 500
επιβάτες σε µια απόσταση 2,5 χιλιοµέτρων. 12 άλογα κινούσαν 7 επιβατικά βαγόνια,
3 ταχυδροµικά και 2 οχήµατα ρίψης αλατιού (για να µην πιάνουν πάγο οι ράγες).
Αποµεινάρια των γραµµών µπροστά στο δηµαρχείο στο “Obermarkt” θύµιζαν το
τραµ µέχρι τα µέσα του 2006.

Παλιά κάρτα που δείχνει το τραµ µε άλογο στο
“Obermarkt” στο Döbeln δίπλα στο δηµαρχείο
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2.1.2 Η αναβίωση
Η ιδέα αναβίωσης του τραµ µε άλογο γεννήθηκε το 2001, µε στόχο η πόλη του
Doeblen να γίνει πιο ελκυστική. Αυτό το εγχείρηµα – σχεδόν µοναδικό στην Ευρώπη
– θα ενίσχυε την εικόνα της πόλης και θα αναβάθµιζε οικονοµικά τους εµπόρους και
τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, προσελκύοντας τουρίστες. Τον Ιανουάριο του 2002,
ιδρύθηκε η ένωση του Παραδοσιακού Τραµ µε Άλογο του Doeblen(Traditionsverein
Döbelner Pferdebahn e. V.) για να υλοποιήσει αυτή την ιδέα.

2.1.3 Οι στόχοι της Ένωσης
2.1.3.1. Κατασκευή και λειτουργία του ιστορικού τραµ µε
άλογο
Ο πρώτος στόχος της ένωσης ήταν να κτίσει µια διαδροµή για το τραµ στο κέντρο
της πόλης του Doeblen, όπου το ιστορικό τραµ θα µεταφέρει τους επιβάτες µε
χαλαρή ταχύτητα για να µπορέσουν να απολαύσουν την πόλη και τις οµορφιές της.
Από τη µια µεριά, φιλοδοξεί να προσελκύσει τουρίστες από όλη τη Γερµανία που θα
θέλουν να γνωρίσουν αυτό το κοµµάτι της ιστορίας του Doeblen, και από την άλλη
οικογένειες µε παιδιά από το Doeblen και τα περίχωρά του. Φυσικά, µπορούν να
οργανωθούν και ειδικές διαδροµές για ενώσεις, σχολεία, εταιρίες κτλ, κατόπιν
συνεννόησης.

2.1.3.2. Ίδρυση του µουσείου του τραµ µε άλογο
Πρώτα από όλα, έπρεπε να επαναφέρουµε το τραµ στη µνήµη των κατοίκων, των
τοπικών αρχών και των τοπικών επιτροπών. Για να γίνει αυτό, µελετήσαµε την
ιστορία του τραµ και συλλέξαµε, επεξεργαστήκαµε και καταγράψαµε αντικείµενα και
πληροφορίες τις οποίες φιλοδοξούµε να παρουσιάσουµε στο ενδιαφερόµενο κοινό.
Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε να ιδρύσουµε και ένα µουσείο για το τραµ µε άλογο.
Καθώς υπήρχαν τραµ µε άλογα σε περισσότερες από 90 πόλεις και έχουν παραµείνει
αρκετά αντικείµενα από αυτά, δεν ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθεί το σχέδιο
αυτό.
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Το µουσείο του τραµ µε άλογο στο Doeblen

2.1.3.3. Αύξηση της ελκυστικότητας της πόλης
Με την επίτευξη των στόχων µας θα αυξηθεί και η ελκυστικότητα της πόλης. Το
Doeblen είναι η µόνη πόλη της Γερµανίας στην οποία ένα ιστορικό τραµ µε άλογα
περνούσε µέσα από το κέντρο της πόλης. Σε µια εποχή όπου όλα κινούνται πολύ
γρήγορα, όπως στη δική µας, ένα τέτοιο ιστορικό µέσο µεταφοράς ακτινοβολεί µια
µοναδική γοητεία σε ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και ενδιαφερόντων.
Παρόλο που το τραµ µε άλογο είναι η µητέρα όλων των αστικών µετακινήσεων της
περιοχής µας, µέχρι σήµερα δεν υπήρχε τίποτα που να παρουσιάζει και να τιµά την
ιστορία του. Ο συνδυασµός της αναβίωσης του τραµ και της δηµιουργίας του
µουσείου θα αυξήσει την τουριστική αξία της περιοχής. Επιπλέον, συνδυάζοντας τα
παραπάνω µε άλλα σχετικά αξιοθέατα στα περίχωρα της πόλης θα µπορούσε να έχει
θετική επίπτωση σε όλη την περιοχή.

2.2 Η ιδέα µάρκετινγκ για το τραµ µε άλογο και το
µουσείο του στο Doeblen
Παρακάτω θα σας παρουσιάσουµε σηµαντικά στοιχεία της ιδέας µάρκετινγκ της
ένωσης „Traditionsverein Döbelner Pferdebahn e.V.“.

2.2.1 Προσανατολισµός και στόχοι
Με το µάρκετινγκ µπορούν να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
Αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης από την αύξηση της τουριστικής κίνησης,
αύξηση των πωλήσεων στα µαγαζιά της περιοχής, στα εστιατόρια κτλ.
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Στήριξη της ανανέωσης της ιδέας µιας επιτυχηµένης κοινότητας µε ισχυρή αυτόεκτίµηση καθώς και τόνωση του αισθήµατος περηφάνιας των κατοίκων για την πόλη
και την περιοχή τους.
Αύξηση της φήµης της πόλης και της τουριστικής της κίνησης, κάτι που θα
µπορούσε να οδηγήσει και στην αύξηση των επενδύσεων στην πόλη και στην
ευρύτερη περιοχή.
Ο πρώτος στρατηγικός στόχος του µάρκετινγκ εστιάζει στη λειτουργία του τραµ
καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία του µουσείου. Εκτός από τους γενικούς
στόχους που αναφέραµε παραπάνω, βασικός στόχος είναι και η προσέλκυση πολλών
ανθρώπων στο Doeblen προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιώσιµη δραστηριότητα και
λειτουργία του τραµ και του µουσείου.
Τα απαραίτητα µέτρα για την επίτευξη των στόχων του µάρκετινγκ πρέπει και θα
ληφθούν από την ίδια την οργάνωση – σίγουρα, όµως, µια σχετική προώθηση
µπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
Τίθενται οι παρακάτω στόχοι οι οποίοι υλοποιούνται από συγκεκριµένες δράσεις:
1.

Το τραµ και το µουσείο του θα γίνουν γνωστά τουλάχιστον στη Γερµανία,
αλλά ακόµα και στην Ευρώπη ή παγκόσµια.
Λέξη κλειδί: δηµόσιες σχέσεις

2.

Πηγαίνοντας βόλτα µε το τραµ µε άλογο οι επισκέπτες θα έχουν µια
πραγµατικά όµορφη και αυθεντική εµπειρία και επισκεπτόµενοι το µουσείο,
θα µάθουν ενδιαφέροντα πράγµατα για την ιστορία του.
Λέξη κλειδί: εκδηλώσεις

3.

Λόγω της υψηλής τους ποιότητας οι εµπειρίες αυτές θα τους µείνουν
αξέχαστες. Σε αυτό θα βοηθήσουν και τα διάφορα αναµνηστικά (σουβενίρ)
που θα είναι διαθέσιµα σε διαφορετικά είδη και τιµές.
Λέξη κλειδί: αναµνηστικά (σουβενίρ)

4.

Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών θα δώσει στους επισκέπτες την επιθυµία να
επισκεφτούν ξανά το µέρος αυτό και οι ίδιοι οι επισκέπτες θα
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της δηµοσιότητας διηγούµενοι στους
φίλους και γνωστούς τους τις θετικές τους εµπειρίες από το µέρος.
Λέξη κλειδί: πολλαπλασιαστές

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος µάρκετινγκ βασίζεται στη συνειδητοποίηση ότι οι
γενικοί στόχοι της ένωσης δεν µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την ίδρυση του
τραµ µε άλογο και του µουσείου, θα πρέπει να υπάρχει και µια ισχυρή σχέση µε
άλλους θεσµούς τοπικών και εθνικών αρχών. Τέτοιοι θεσµοί µπορεί να είναι η
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εµπορικά σωµατεία, σύλλογοι ιδιοκτητών
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εστιατορίων και ξενοδοχείων, πολιτιστικά και αθλητικά ιδρύµατα της πόλης και της
περιοχής, τοπικές και εθνικές τουριστικές ενώσεις κ.α.

2.2.2 Ανάλυση της αγοράς
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ακόµα συγκεκριµένη ανάλυση αγοράς για το τραµ και
το µουσείο.
Παρόλα αυτά, για την πρώτη στρατηγική γραµµή θα µπορούσαµε να
χρησιµοποιήσουµε τις προηγούµενες εµπειρίες µας. Τα τελευταία χρόνια, η ένωση
δηµιούργησε διαφορετικά βιβλιαράκια και σουβενίρ για τους τουρίστες. Κοιτάζοντας
τις πωλήσεις, µπορούµε να καθορίσουµε ρεαλιστικές ποσότητες και τιµές. Μπορούµε,
επίσης, να χρησιµοποιήσουµε προτάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου µας, τις
οποίες θα αντλήσουµε ρωτώντας τους ενδιαφερόµενους τουρίστες καθώς και
µελετώντας τις εµπειρίες παρόµοιων οργανισµών.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για τα εγκαίνια, τον Ιούνιο του
2007, αναπτύχθηκαν και ορισµένες άλλες ενδιαφέρουσες ιδέες οι οποίες
αναπτύσσονται συνεχώς και προσαρµόζονται ανάλογα µε τη ζήτηση και τις τιµές της
αγοράς.
Για τη δεύτερη στρατηγική γραµµή, όµως, δεν υπάρχουν συγκεκριµένες εµπειρίες.
Θα πρέπει να βασιστούµε σε σχετικά αποτελέσµατα άλλων αναλύσεων αγοράς
καθώς και σε γενικές εµπειρίες από τη συµµετοχή σε προγράµµατα του
περιφερειακού µάρκετινγκ.
Τουρισµός εξαιτίας “του Doeblen και τον αξιοθέατών του” δεν υπάρχει. Εποµένως, η
χρήση τέτοιου τουρισµού δεν είναι σχετική στην περίπτωσή µας. Με το τραµ και το
µουσείο του δηµιουργείται κάτι το οποίο είναι πραγµατικά µοναδικό, τουλάχιστον
στην Ευρώπη. Εξαιτίας αυτού, η πόλη του Doeblen θα γίνει σίγουρα πιο γνωστή.
Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής γραµµής, η ένωση δεν µπορεί να δράσει
από µόνη της, αλλά θα πρέπει να γίνει µια συγχρονισµένη προσπάθεια από τοπικούς,
περιφερειακούς και εθνικούς τοµείς για ένταξη του σχεδίου αυτού σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο µάρκετινγκ (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο).

2.2.3 Οµάδες-στόχοι
Θα πρέπει να ξεχωρίσουµε τις παρακάτω οµάδες-στόχους:
Οµάδα-στόχος 1: επισκέπτες/ άτοµα που θέλουν να επισκεφτούν το τραµ ή το
µουσείο περιστασιακά ή τυχαία. Είναι επισκέπτες που έρχονται στο Doeblen για
άλλους λόγους και µαθαίνουν για την ύπαρξη του τραµ και του µουσείου επιτόπου.
Σε αυτή την οµάδα-στόχο ανήκουν:
-

Μεµονωµένοι επισκέπτες
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-

Άτοµα σε επαγγελµατικό ταξίδι

-

Εκδροµείς και άτοµα που έρχονται για σύντοµες διακοπές στην περιοχή

Οµάδα-στόχος 2: Είναι οι επισκέπτες που έχουν διάφορους λόγους για να
επισκεφτούν την περιοχή, ένας από τους οποίους – όχι απαραίτητα ο βασικός – είναι
να γνωρίσουν το τραµ και το µουσείο, σε συνδυασµό, πχ. µε ψώνια, αθλητικές
δραστηριότητες, άλλες εκδηλώσεις κτλ.
Σε αυτή την οµάδα-στόχο θα µπορούσαν να ανήκουν:
-

Οικογένειες, οικογένειες µε παιδιά

-

Φίλοι, οµάδες τακτικών επισκεπτών

-

Οµάδες νέων, γυναικών ή ηλικιωµένων

-

Αθλητές και οµάδες αθλητών,

-

Πολιτιστικές και χορευτικές οµάδες, χορωδίες

-

Σχολικές τάξεις

-

Οµάδες πολιτικών, καλλιτεχνών, επιστηµόνων και επιχειρηµατιών

-

Οµάδες τουριστών που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τον πολιτισµό
πόλεων κτλ. (επισκέπτες από όλη τη Γερµανία και το εξωτερικό)

Οµάδα-στόχος 3: Είναι οι επισκέπτες που έρχονται στο Doeblen αποκλειστικά για να
επισκεφτούν το τραµ και το µουσείο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:
-

Επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία και την τεχνική ανάπτυξη
των αστικών µετακινήσεων σε ράγες

-

Επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία και την τεχνική ανάπτυξη
µετακινήσεων µε τραµ µε άλογο

-

Επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία της ανατροφής αλόγων και
της χρήσης των αλόγων

Αν και αυτή η οµάδα-στόχος είναι αρκετά µικρή, το µάρκετινγκ για την προσέλκυσή
της είναι πολύ σηµαντικό:
Αυτή η οµάδα-στόχος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διαφήµιση για τις επισκέψεις
στο τραµ και στο µουσείο ως πολλαπλασιαστής που γνωρίζει καλά το αντικείµενο.
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την οµάδα είναι διατεθειµένα να ξοδέψουν
περισσότερα χρήµατα από το µέσο όρο για σηµαντικές και κατάλληλες πληροφορίες
και για τα ανάλογα σουβενίρ. Από αυτή την οµάδα µπορεί να προκύψουν νέα µέλη
της ένωσης και χορηγοί.
Για να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα από αυτή την οµάδα στόχο θα πρέπει η
λειτουργία του τραµ και του µουσείου να είναι αυθεντική και να έχει αυθεντικά
οχήµατα και εκθέµατα.
95

2.2.4 Μάρκετινγκ που δεν εστιάζει σε συγκεκριµένες
οµάδες-στόχους
Θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριµένα µέτρα µάρκετινγκ για να γίνουν πιο
γνωστά και πιο ελκυστικά το κέντρο της πόλης και η περιοχή.
Εποµένως, θα πρέπει να δούµε ξεκάθαρα ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της περιοχής
και να τα κάνουµε γνωστά χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους µάρκετινγκ.
Επιφανειακά, η δηµιουργία της «εικόνας» της πόλης δε συνδέεται στενά µε το τραµ
και το µουσείο. Αλλά θα δηµιουργηθεί στενή σχέση µε το σλόγκαν «καθετί που είναι
χρήσιµο για την πόλη και την περιοχή είναι χρήσιµο και για το τραµ και το µουσείο
του – και το ανάποδο». Ένας µεγάλος αριθµός διαφορετικών «εικόνων» της πόλης
θα µπορούσαν να υποστηριχθούν από την ένωση, όσον αφορά σε θέµατα
µάρκετινγκ. Η εικόνα «Περιοχή του Doeblen – ένας ενδιαφέρον τόπος στην καρδιά
της Σαξονίας» είναι ένα παράδειγµα. «∆ηµιουργείται µία συνειδητή σχέση µε την
παράδοση του Doeblen και των περιχώρων του ως περιοχή µε επιτυχία στις
επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία. Το τραµ δηµιουργήθηκε τότε σε αυτή την
επιτυχηµένη τοποθεσία και, εποµένως, η αναβίωσή του συνδέεται µε την ανάµνηση
αυτής της εποχής.»

2.2.5 Μάρκετινγκ εστιασµένο στις οµάδες-στόχους
Όταν σχεδιάζουµε µια στρατηγική µάρκετινγκ θα πρέπει να πάρουµε και κάποια
µέτρα που θα βασίζονται σε συγκεκριµένες προσδοκίες των τουριστών. Παρακάτω
θα καθοριστούν διαφορετικές πτυχές του µάρκετινγκ.

2.2.5.1 Μάρκετινγκ για την οµάδα-στόχο 1
Για αυτή την οµάδα στόχο, η άρτια λειτουργία του τραµ, µια ενδιαφέρουσα
επίσκεψη στο µουσείο και µια µεγάλη ποικιλία σουβενίρ αποτελούν προτεραιότητες.
Αυτού του είδους το µάρκετινγκ υποστηρίζεται από τα παρακάτω µέτρα:
α) λέξη κλειδί: ”δηµόσιες σχέσεις“:
-

Πληροφόρηση των πολιτών για την πρόοδο του τραµ και του µουσείου,
χρησιµοποιώντας τα τοπικά ΜΜΕ (εφηµερίδες, τοπικά κανάλια κτλ)

-

∆ηµοσιοποίηση σηµαντικών γεγονότων, χρησιµοποιώντας εθνικά ΜΜΕ και,
ιδιαίτερα, την τηλεόραση

-

Χρήση περιοδικών της περιφέρειας για την πληροφόρηση των πολιτών που
ενδιαφέρονται γενικά για εκδηλώσεις στην περιοχή

-

Χρήση των κατάλληλων τεχνικών περιοδικών, όπως τα περιοδικά «Αστικές
µετακινήσεις», «το περιοδικό του τραµ», κτλ.
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-

Παροχή ενηµερωµένου πληροφοριακού υλικού για το προϊόν µας σε διάφορα
µέρη, όπως κέντρα πληροφόρησης της πόλης, στα γραφεία της ένωσης και σε
δελτία τύπου που αποστέλλονται σε τοπικές εφηµερίδες

-

Παροχή αυτοκόλλητων µε συνοπτικές πληροφορίες για το τραµ για την
αλληλογραφία της οργάνωσης

-

Προετοιµασία και χρήση ενός επίσηµου γραµµατοσήµου, το οποίο θα µπορούσε
να ενδιαφέρει τους φιλοτελιστές

-

Εγκατάσταση διαφηµιστικών πινακίδων στα τραµ

-

Τοποθέτηση διαφηµίσεων στο φυλλάδιο της ίδιας της ένωσης

-

Προβολή των χορηγών µε αποτελεσµατικό τρόπο, πχ. βάζοντας πλακέτες µε τα
ονόµατα των χορηγών σε καθίσµατα στα οχήµατα του τραµ, χρησιµοποιώντας
τα ονόµατα στις πινακίδες, αναφέροντας τα ονόµατα στο φυλλάδιο της ένωσης
κτλ.

β) λέξη κλειδί “εκδηλώσεις“
-

Πρόσληψη ενός ξεναγού της πόλης, ο οποίος, στα διαλείµµατα της διαδροµής,
θα κάνει ξενάγηση σε ενδιαφέροντα σηµεία της διαδροµής

-

Στάσεις για φωτογράφηση των “ιστορικών χαρακτήρων” (ελεγκτές,
αστυνοµικούς κτλ)

-

Ειδικές διαδροµές (για γάµους, τα εγκαίνια µιας εταιρίας, γενέθλια κτλ)

γ) λέξη κλειδί "σουβενίρ“
Παροχή µιας ευρείας γκάµας σουβενίρ που θα καλύπτουν τη διαφορετική ζήτηση σε
ποιότητα και αυθεντικότητα.
Κάποια από αυτά είναι:
-

Πρωτότυπα κοµµάτια των γραµµών του τραµ µε άλογο του Doeblen (µε
πιστοποιητικό προέλευσης)

-

Κοπή νοµισµάτων σαν αυτά που χρησιµοποιούνταν ως µέσο πληρωµής στο
τραµ (σε χαλκό ή ασήµι)

-

Εκτύπωση ιστορικών καρτ-ποστάλ

-

Μινιατούρες των βαγονιών του τραµ

-

Φυλλάδια και DVD

-

Ηµερολόγια µε φωτογραφίες ή γκραβούρες του τραµ

-

Μια ειδική µπύρα, η “Kutscherbräu“, µε το έµβληµα του τραµ

-

∆ιάφορα φυτικά ποτά µε το έµβληµα του τραµ µε άλογο
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-

Υψηλής ποιότητας σοκολατάκια, µε το όνοµα “Döbelner Pferdeäppel“ µέσα σε
ένα µικρό τσίγκινο κουτάκι

2.2.5.2 Μάρκετινγκ για την οµάδα-στόχο 2
Για αυτή την οµάδα στόχο, οι κύριες δραστηριότητες της πρώτης στρατηγικής
γραµµής συνδέονται µε την ανάπτυξη των προτεινόµενων «εικόνων» της πόλης του
Doeblen.
Αυτή η οµάδα-στόχος είναι η µεγαλύτερη και µπορεί να φέρει τη µεγαλύτερη
αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και τα πιο ενδιαφέροντα οικονοµικά
αποτελέσµατα. Εποµένως, οι δράσεις µάρκετινγκ που υλοποιούµε επικεντρώνονται
κυρίως σε αυτή την οµάδα. Οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν το σχεδιασµό υλικού
(πχ. φυλλάδια, CDs/DVDs) που πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για τη
δυνατότητα να κάνουν βόλτα µε το τραµ µε άλογο και να επισκεφτούν το µουσείο.
Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστούν ολοκληρωµένες προσφορές που θα
συνδυάζουν την επίσκεψη στο τραµ και/ή το µουσείο µε τις εικόνες της πόλης. Τα
εµπλεκόµενα µέρη (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, µαγαζιά, παροχείς
υπηρεσιών, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ) θα συµπεριληφθούν σε
αυτό κάνοντας προσφορές. Η διαφήµιση γίνεται στο ίντερνετ, σε διευθύνσεις που
πληροφορούν τους ενδιαφερόµενους για τις προσφορές που παρέχονται αλλά και
δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ρωτήσει και να πάρει απαντήσεις σχετικές µε
τις προσφορές, τη διαθεσιµότητα και τον τρόπο κράτησης εισιτηρίων.

2.2.5.3 Μάρκετινγκ για την οµάδα-στόχο 3
Κανονικά, είναι δύσκολο να παρθούν µέτρα µάρκετινγκ που να απευθύνονται
αποκλειστικά σε αυτή την οµάδα-στόχο. Εδώ, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
βρίσκονται τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στο τραµ και το µουσείο. Αυτό που
είναι σηµαντικό για τους ανθρώπους αυτούς είναι ικανές και αξιόπιστες πληροφορίες
που αφορούν στην ιστορία, την τεχνολογία και τη λειτουργία του τραµ και των
εκθεµάτων που βρίσκονται στο µουσείο. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό που
προσλαµβάνεται να δουλέψει στο τραµ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον βασικές
γνώσεις για αυτό. Το προσωπικό του µουσείου θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει
αρκετά πράγµατα σχετικά. Παρόλο που η επίδραση του µάρκετινγκ σε αυτή την
οµάδα υποθέτουµε ότι θα είναι περιορισµένη, σχεδιάζουµε τη λήψη των ακόλουθων
µέτρων:
-

∆ικτύωση µε εγκαταστάσεις που ασχολούνται µε θέµατα ιστορίας και
τεχνολογικής ανάπτυξης τοπικών συγκοινωνιών σε ράγες, την ιστορία και
την ανάπτυξη µεταφορικών µέσων που σέρνονται από άλογα, το ρόλο των
αλόγων στην οικονοµία, την τεχνολογία, τις µεταφορές ή το στρατό
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-

Συλλογή πληροφοριών για υπάρχοντα δίκτυα στα διαθέσιµα µέσα και κοινή
προετοιµασία θεµατικών τουριστικών προσφορών

-

Προετοιµασία ελκυστικών προσφορών µαζικού τουρισµού που θα
περιλαµβάνουν το ταξίδι και τη διαµονή, καθώς τα µέλη αυτής της οµάδαςστόχου ανήκουν συχνά σε συνδικάτα ή λέσχες και, εποµένως, οργανώνουν
οµαδικά ταξίδια

- ∆ηµιουργία συγκεκριµένων κινήτρων που θα τους ωθήσουν να επιστρέψουν

και που θα µας επιτρέψουν να προσελκύσουµε και νέους επισκέπτες σαν
αυτά που χρησιµοποιούνται για την προώθηση συνδροµών για περιοδικά, πχ.
εκπτώσεις, δώρα κτλ.

2.2.6 Προετοιµασία ενός σχεδίου για τη λειτουργία
Για την υλοποίηση του σχεδίου µάρκετινγκ, θα πρέπει να καταγράψουµε τα
συγκεκριµένα βήµατα που θα ακολουθήσουµε.
Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον:
-

Περιγραφή της δραστηριότητας

-

Καθορισµό των ατόµων που είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση
συγκεκριµένων καθηκόντων

-

Περιγραφή των απαραίτητων δικτύων

-

Κατανοµή των ευθυνών

-

Περιγραφή των απαραίτητων τεχνολογικών, οργανωτικών και οικονοµικών
πόρων καθώς και περιγραφή της προετοιµασίας τους

-

Καθορισµό χρονοδιαγράµµατος

-

Λήψη µέτρων διοικητικού και λογιστικού ελέγχου

Αυτό το λειτουργικό σχέδιο θα αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες και
υφιστάµενες απαιτήσεις και θα ταξινοµηθεί σε βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα.
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3. Υλοποίηση του σχεδίου µάρκετινγκ της ένωσης
„Traditionsverein Döbelner Pferdebahn e.V.“ στην
πράξη µε παραδείγµατα
3.1 Εισαγωγή
Παρακάτω, θα σας παρουσιάσουµε τα πιο σηµαντικά βήµατα για την υλοποίηση του
σχεδίου µάρκετινγκ της ένωσης. Οι εµπειρίες µας έχουν δείξει ότι είναι σηµαντικό οι
στόχοι να βασίζονται µε το πότε, µε ποιον και µε το ποια δραστηριότητα εκτελείται.
Υπάρχουν σηµαντικά και ουσιώδη βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για να
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων µας. Να ένα πρακτικό παράδειγµα:
Κατά τη διάρκεια µιας προγραµµατισµένης εκδήλωσης επί τη ευκαιρία των
αποκαλούµενων “Bäckerglückswochen“, ζητήθηκε από την ένωση να βρίσκεται στην
αγορά µαζί µε το ιστορικό βαγόνι του τραµ και το προσωπικό της για να
παρουσιάσει την πρωτοβουλία της. Αυτή η εκδήλωση οργανώθηκε και προωθήθηκε
από έναν τοπικό φούρνο. ∆εν είχαµε άµεσο οικονοµικό όφελος από αυτό, καθώς οι
διαδροµές έγιναν δωρεάν και δεν υπήρχαν χορηγοί. Εποµένως, χάσαµε και λεφτά
από την εκδήλωση. 14 µέρες µετά, η ένωση έκανε επίσηµες διαδροµές µε το όχηµα
του τραµ. Το συγκεκριµένο σαββατοκύριακο ήρθαν ορισµένοι επισκέπτες
αποκλειστικά λόγω της παραπάνω εκδήλωσης, για να ζήσουν την εµπειρία µιας
βόλτας µε το ιστορικό αυτό όχηµα. Εποµένως, η συµµετοχή µας στην εκδήλωση
αυτή είχε τελικά θετικό αντίκτυπο για την ένωση.
Αυτή η θετική εµπειρία µπορεί να επιβεβαιωθεί χρησιµοποιώντας πάρα πολλά
συγκεκριµένα παραδείγµατα. Άρα, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούµε το
µάρκετινγκ σαν ένα σχεδιασµένο και στοχευµένο µέτρο για την επίτευξη των
οικονοµικών στόχων.
Και ένα δεύτερο σχόλιο πριν συνεχίσουµε: είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας για
την οικονοµική επιτυχία της ένωσης, η πρωτότυπη ιδέα ή ο στόχος της ένωσης να
είναι πραγµατικά πειστικός.
Η ιδέα της αναβίωσης του ιστορικού τραµ µε άλογο είναι τόσο µοναδική ώστε
µπορούµε να έχουµε βλέψεις για µακροπρόθεσµη επιτυχία στην υλοποίηση των
στόχων της ένωσης.
Με βάση το µάρκετινγκ της ένωσης, θα σας δώσουµε κάποιες συµβουλές και
προτάσεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και από άλλες οργανώσεις.
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3.2 Η ιδέα
Όπως περιγράψαµε παραπάνω, η ιδέα της αναβίωσης του τραµ µε άλογο στηρίζεται
στην ιστορία της πόλης του Doeblen. Οι στόχοι της ένωσης είναι µακροπρόθεσµοι
και είναι δύσκολο να επιτευχθούν, καθώς απαιτούν συνεχείς προσπάθειες για να
πραγµατοποιηθούν. Αλλά, ακριβώς εξαιτίας αυτού, η ένωση αξίζει ειδικής προσοχής
– τόσο από τους πολίτες, όσο και από εκπροσώπους των ΜΜΕ, από τις τοπικές
αρχές, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η ίδρυση έγινε τον Ιανουάριο του 2002. Τότε
δεν υπήρχαν ράγες, άλογα, οχήµατα αλλά ούτε και χρήµατα και η ένωση είχε µόλις
25 πολύ πρόθυµα µέλη.

3.3 Το πρώτο όχηµα
Το καλοκαίρι του 2003 µπορέσαµε να διασώσουµε ένα από τα πρωτότυπα ιστορικά
οχήµατα του τραµ από το 1897.
Η απόκτηση του οχήµατος είχε αρκετό ενδιαφέρον για τα ΜΜΕ αλλά και η ένωση
είχε φροντίσει να ενηµερώσει τα ΜΜΕ εγκαίρως. Η είδηση δηµοσιεύτηκε σε
σηµαντικές περιφερειακές εφηµερίδες και παρουσιάστηκε στα τοπικά τηλεοπτικά
κανάλια.
Από αυτό καταφέραµε δύο πράγµατα:
1.

Η απόκτηση δεν είχε κόστος για την ένωση, καθώς η δηµοσίευση από τα
ΜΜΕ χρησίµευσε ως διαφήµιση για την επιχείρηση «διάσωσης».

2.

Ξαφνικά όλοι γνώριζαν και µιλούσαν για την ένωση.

Για να µεταφερθεί το όχηµα, το οποίο µέχρι τότε άνηκε σε ιδιώτη, έπρεπε να
χτίσουµε και πλατφόρµα µε έξοδα της ένωσης. Αυτό το καταφέραµε µε εθελοντική
εργασία και εξασφαλίζοντας δωρεάν κατασκευαστικά υλικά από φίλους της ένωσης.

101

Όχηµα του 1897

3.4 Η ταινία µικρού µήκους
Το θέµα «Αναβίωση του τραµ µε άλογο» έγινε εθνικού ενδιαφέροντος µετά την
προβολή µιας ταινίας µικρού µήκους για το Doeblen και την ένωση. Το τηλεοπτικό
κανάλι πήρε την ιδέα για τη δηµιουργία αυτής της ταινίας από την ίδια την ένωση –
αφού στείλαµε ένα γράµµα στο σταθµό.

3.5 Αγορές και εκδηλώσεις
Ήταν πολύ σηµαντικό για εµάς να παρουσιάσουµε την ένωση και τους στόχους της
σε αγορές και εκδηλώσεις. Μια µεγάλη ποικιλία σουβενίρ και προϊόντα που
παρουσιάζουν την ένωση µε κοµψό τρόπο και την κρατάνε στη µνήµη των πελατών,
είχε επιλεχθεί από πολύ νωρίς. Τα παρακάτω προϊόντα δηµιουργήθηκαν (που
διατίθενται στις αγορές αλλά και µέσω διαδικτύου στο www.doebelnerpferdebahn.de):
- Πληροφοριακό υλικό: φυλλάδια, DVD
- Καρτ-ποστάλ: µε ιστορικά και σύγχρονα θέµατα
- ποτά: µια µπύρα µε το έµβληµα του τραµ µε άλογο και µια σειρά
αλκοολούχων ποτών µε κατάλληλα ονόµατα, όπως “Kutscherwärmer”
- σοκολάτα: µια σοκολάτα συσκευασµένη σε ένα µικρό σιδερένιο κουτάκι
(„Pferdeäppel“) και πλάκες σοκολάτας µε ιστορικά µοτίβα στη συσκευασία
- νοµίσµατα: τα αρχικά νοµίσµατα που χρησιµοποιούσαν στο τραµ έχουν
επανεκδοθεί σε χαλκό και ασήµι και δίνονται µε πιστοποιητικό αυθεντικότητας
- κοµµάτια από τις ράγες: πρωτότυπα κοµµάτια από τις ράγες έχουν πριονιστεί
και έχουν στερεωθεί σε ένα ξύλινο βάθρο
- άλλα: µικρά αντικείµενα όπως πέταλα αλόγων, µινιατούρες των οχηµάτων από
ξύλο, κτλ.
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Το φυλλάδια της ένωσης, 115 σελίδες

ένα αλκοολούχο ποτό

Η συµµετοχή µας στις αγορές της περιοχής αποδείχτηκε πολύ επικερδής. Από τη µια
πλευρά, γίνεται παρουσίαση της ένωσης και οι συζητήσεις που γίνονται στα ταµεία
βοηθούν στην εύρεση νέων µελών και από την άλλη, τα έσοδα από τις πωλήσεις
είναι πολύ χρήσιµα για τον οργανισµό. Οι πωλήσεις γίνονται µε εθελοντική εργασία
των µελών της ένωσης. Ετήσιες χριστουγεννιάτικες αγορές, καλοκαιρινές
εκδηλώσεις στην πόλη και περιφερειακές εµπορικές εκθέσεις αποτελούν καλές
ευκαιρίες για την προβολή της ένωσης και των προϊόντων της.

3.6 Πολιτικές αποφάσεις
Η προσπάθεια να επηρεάσουµε της πολιτικές αποφάσεις της πόλης είναι εξαιρετικά
µεγάλης σηµασίας. Όταν πρόκειται για σηµαντικές αποφάσεις, όπως για παράδειγµα
η υποβολή προσφορών για υπηρεσίες προγραµµατισµού για την αναδιαµόρφωση
των δρόµων και περιοχών, η ένωση θέλει να έχει µια θετική αντιµετώπιση από τις
επιτροπές. Αυτό απαιτεί πολλές διαλέξεις και συζητήσεις µπροστά στα άτοµα που
παίρνουν τις αποφάσεις. Η ένωση και η στόχοι της παρουσιάστηκαν στο συµβούλιο,
σε δηµόσιες εκδηλώσεις, σε συναντήσεις µε άλλες ενώσεις σηµαντικές για την
περιοχή, και σε διάφορες άλλες περιστάσεις. Μια από τις πιο σηµαντικές
προϋποθέσεις για τη λειτουργία του τραµ, η κατασκευή των γραµµών σε δηµοτικό
έδαφος, έπρεπε να αποφασιστεί από το δηµοτικό συµβούλιο: σε συνεδρίαση στις 25
Μαρτίου του 2004, αποφάσισαν ότι οι ράγες για το τραµ θα τοποθετούνταν επί τη
ευκαιρία της αναδιαµόρφωσης της αγοράς του ιστορικού κέντρου της πόλης και ότι
ο ∆ήµος θα κάλυπτε τα επιπλέον έξοδα. Αυτό ήταν µια µεγάλη επιτυχία για την
ένωση µας.

3.7 ∆ιαγωνισµοί και προγράµµατα
Το κόστος για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς είναι γενικά χαµηλό. Τον Ιούνιο του
2004 λάβαµε µέρος σε ένα διαγωνισµό που αφορούσε στην αναζωογόνηση του
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κέντρου της πόλης του Doeblen από ενεργές οργανώσεις σε συνεργασία µε τις
τοπικές αρχές του Doeblen. Αυτός ο διαγωνισµός διαφηµίστηκε από τους χορηγούς
που παρείχαν τα χρήµατα του βραβείου. Πράγµατι, η ένωση κατάφερε να πάρει το
δεύτερο βραβείο. Οι κριτές πείστηκαν ότι η αναβίωση του τραµ µε άλογο είναι ένα
σηµαντικό βήµα που θα κάνει πιο ελκυστική την πόλη του Doeblen. Το βραβείο
ήταν 17.500 Ευρώ.
Η στήριξη
προγράµµατα
περιοχής (πχ.
επίσης, σχέση

της ένωσης για µελλοντικά
και έργα από θεσµούς της
το Εµπορικό Επιµελητήριο) είχε,
µε τη δεύτερη αυτή θέση.

Με τη βοήθεια των χρηµάτων του βραβείου
µπορέσαµε να αγοράσουµε ράγες. Τις
αγοράσαµε µεταχειρισµένες από διάφορες εταιρίες µετακινήσεων σε πολύ καλές
τιµές.
Ένα από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα στο οποίο συµµετείχαµε ήταν το
πρόγραµµα SMART της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση της ένωσης για συµµετοχή
στο πρόγραµµα έγινε δεκτή από την ΕΕ και συνδέεται µε τη στήριξη του µάρκετινγκ
της ένωσης. Το 2007 η υλοποίηση των σχεδίων της ένωσης πραγµατοποιήθηκε µε
τη βοήθεια της συγχρηµατοδότησης που εξασφαλίστηκε από τη συµµετοχή µας στο
πρόγραµµα SMART. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα SMART
µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.smart-rfo.org.

3.8 Απόκτηση συνεργατών
Εξαιτίας του αυξανόµενου δηµοσίου ενδιαφέροντος για το τραµ, είχαµε την τύχη να
αποκτήσουµε πολλούς συνεργάτες. Στείλαµε αρκετά γράµµατα σε άτοµα ζητώντας
υποστήριξη στη δουλειά µας. Η απάντηση ήταν συχνά θετική και µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της ιδέας µας σε διάφορες περιπτώσεις. Για την
πρόοδο της δουλειάς µας η εικόνα που έχουµε διαµορφώσει είναι πολύ σηµαντική.
Ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών ήταν η αποκατάσταση ενός
σχεδόν κατεστραµµένου ιστορικού οχήµατος τραµ. Έγινε από µια ένωση που δίνει
προοπτικές σε ανέργους, δίνοντας τους την ευκαιρία να µάθουν µια καινούργια
τέχνη, πχ ξυλουργική κτλ. Η ένωση δε χρειάστηκε να πληρώσει τους µισθούς των
εργατών καθώς αυτοί καλύπτονταν από την κυβέρνηση µέσω ενός προγράµµατος
επαγγελµατικής κατάρτισης. Το κόστος για τα υλικά καλύφτηκε µε τη
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συγχρηµατοδότηση του ταµείου για την προστασία ιστορικών µνηµείων (το όχηµα
ανακηρύχθηκε ως ιστορικό τεχνολογικό επίτευγµα).
Οι οργανωτικές εκστρατείες συλλογής κεφαλαίων είναι ένα ακόµα αποτέλεσµα των
προσπαθειών αυτών. Οργανώθηκαν δηµοπρασίες, λοταρίες και εκδηλώσεις, τα
έσοδα από τις οποίες δοθήκαν στην ένωση.
Κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών τα ΜΜΕ πήραν συνεντεύξεις από
εκπροσώπους της ένωσης, κάτι που οδήγησε στην αύξηση του κύρους της.
∆ιάφορες συνεντεύξεις µεταδόθηκαν από περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.

3.9 Παρουσίαση της ένωσης
Μια λειτουργική και ικανοποιητική παρουσίαση της ένωσης είναι εξαιρετικά
σηµαντική για τη συνεχιζόµενη επιτυχία της. Από την αρχή, η παρουσίαση της
ένωσης δηµοσιοποιήθηκε µέσω διαδικτύου. Μέσα από το διαδίκτυο µπορούµε να
µεταδώσουµε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές µας, την
πώληση των προϊόντων µας και να προσελκύσουµε νέα µέλη.
Το πιο σηµαντικό γεγονός µέχρι στιγµής ήταν το υπαίθριο πάρτυ για τα επίσηµα
εγκαίνια του ανακαινισµένου τραµ µε άλογο, τον Ιούνιο του 2007, που οργανώθηκε
από την ένωση. Χιλιάδες επισκέπτες συµµετείχαν στην εκδήλωση και για δύο µέρες
είχαν την ευκαιρία να µάθουν για την πόλη και τις διάφορες πολιτιστικές προσφορές
της. Η ένωση προσκάλεσε και άλλες ενώσεις και οργανώσεις να συµµετέχουν στην
οργάνωση του πάρτυ. Η προσφορά, εποµένως, διευρύνθηκε και το γεγονός
απέκτησε µεγαλύτερη ποικιλία εκδηλώσεων.

Το ανακαινισµένο όχηµα το 2007
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Οι πρώτες δοκιµαστικές διαδροµές στο κέντρο της πόλης

Πάρτυ στο δρόµο τον Ιούνιο του 2007
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3.10 Περίληψη
Η θετική ανάπτυξη της ένωσης του Παραδοσιακού Τραµ µε Άλογο του Doeblen
“Traditionsvereins Döbelner Pferdebahn e.V.“ είναι αποτέλεσµα µιας καλής και
στοχευµένης δουλειάς, µιας πολύ πρωτότυπης ιδέας και µιας σειράς τυχερών
συνθηκών. Το παράδειγµα αυτό µας δείχνει, επίσης, πως µπορεί να βελτιωθεί η
οικονοµική κατάσταση µιας οργάνωσης µε µια καλή στρατηγική µάρκετινγκ. ∆εν
µπορούν όλες οι ιδέες να αντιγραφτούν, η κάθε οργάνωση θα πρέπει να
προσαρµόζει τις δικές τις ανάλογα µε τους στόχους και την ισχύ της. Αλλά σίγουρα,
ο καλός σχεδιασµός µιας στρατηγικής µάρκετινγκ είναι το κλειδί της επιτυχίας.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΕΝΩΣΗ
“Traditionsvereins Döbelner Pferdebahn e.V.“

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνοµα υπευθύνου του προγράµµατος: Jörg Lippert
E-mail: joerg.lippert@bueropro.com
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
CASE STUDY 2: ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΠΑΙ∆ΙΑ
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Buchkinder Leipzig e.V.
από παιδιά

— Βιβλία φτιαγµένα

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε αυξανόµενο αντίκτυπο
Αυτό το κείµενο θα µας συστήσει τη δουλειά της οργάνωσης Buchkinder Leipzig
e.V. Η οργάνωση Buchkinder Leipzig είναι µία µη-κερδοσκοπική, µη-κυβερνητική
οργάνωση που δουλεύει πραγµατοποιώντας εργαστήρια για τη συγγραφή και το
βιβλίο, µε παιδιά ηλικίας 4 ως 18 ετών από το 2001. Ξεκινώντας µε επτά παιδιά στο
σαλόνι του ιδρυτή του, η οργάνωση αριθµεί τώρα περί τα εκατό µέλη και
συνεργάζεται επιπλέον µε πολλά σχολεία και παιδικούς σταθµούς. Έχοντας
συµµετάσχει σε εκθέσεις βιβλίου και έχοντας παρουσιάσει µια περιοδεύουσα έκθεση
στη Γερµανία και στο εξωτερικό ήρθε σε επαφή µε πολλούς ενδιαφέροντες
ανθρώπους και ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου της. Στο µεταξύ, εννιά
οργανώσεις εφαρµόζουν την ιδέα της οργάνωσης Buchkinder και δηµιούργησαν το
εθνικό δίκτυο “Κύκλος των Φίλων της Buchkinder” (“Freundeskreis Buchkinder”).
Τα παιδιά αγαπούν τις ιστορίες…
… τις επινοούν – και τις ξεχνούν. Η οργάνωση Buchkinder Leipzig e.V. –ένα
εργαστήρι για τη συγγραφή και τη δηµιουργία βιβλίων- βοηθά παιδιά και νέους
ηλικίας 4 ως 18 ετών, αγόρια και κορίτσια να αναπτύξουν τις ιστορίες τους σε ένα
βιβλίο φτιαγµένο από αυτούς. ∆ηµιουργούν και συζητούν τις ιδέες τους, τις
καταγράφουν, τις χρωµατίζουν, τις τοποθετούν σε έντυπα και τις εκτυπώνουν µέχρι
τα πολύχρωµα αυτά προϊόντα της φαντασίας τους να βιβλιοδετηθούν. Κατόπιν, τα
παιδιά παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα, κωµικά και εν µέρει πολύ αστεία βιβλία τους σε
δηµόσιες αναγνώσεις και σε εκθέσεις βιβλίου στη Λειψία και τη Φρανκφούρτη. Και
το δικό σου βιβλίο είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος!
Πως άρχισαν όλα…
Το 1990 το πρώτο ανεξάρτητο σχολείο ιδρύθηκε στη Λειψία, ένας από τους
συνιδρυτές ήταν ο Ralph-Uwe Lange. Το να πάρεις τα παιδιά στα σοβαρά και να
τους παρέχεις χώρο και υποστήριξη για να εκφραστούν, ήταν µια πολύ σοβαρή
αξίωση. Στα πλαίσια αυτής της δουλειάς στο σχολείο τα παιδιά δηµιούργησαν
κείµενα τα οποία αντανακλούν τις ζωές τους και σύµφωνα µε το κείµενο
δηµιούργησαν εικόνες. Στο σχολείο, όλο αυτό, αποθηκεύτηκε σε φακέλους, αλλά
ήταν κυριολεκτικά σα να “ζητούσε” να γίνει βιβλίο. Το 1996 οι σχεδιαστές Katrin
Kunert και Rulo Lange ίδρυσαν το “Μολυβένιο Εκδοτικό Οίκο” (“Bleilausverlag”) στο
“Haus Steinstraße” ένα κοινωνικό-πολιτιστικό κέντρο στη Λειψία. Σε αυτό το
εργαστήρι για το βιβλίο και τη συγγραφή έγιναν τα πρώτα βιβλία.
Όσο περισσότερα παιδιά συµµετείχαν στο εργαστήρι, τόσο περισσότερη δουλειά
έπρεπε να γίνει. Το ∆εκέµβριο του 2001 ιδρύθηκε o “Κύκλος των Φίλων του
Buchkinder” (“Freundeskreis Buchkinder e.V.”) στη Λειψία, ένα µέρος της Γερµανίας
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µε παράδοση στην εκτύπωση, µε την υποστήριξη των γονιών και φίλων. Η
οργάνωση έχει γίνει αποδεκτός ως µια µη-κερδοσκοπική οργάνωση. Αυτό παρέχει
πλεονεκτήµατα στο χώρο της ασφάλισης και της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς
και στις δυνατότητες χρήσης δωρεών και µέσων κοινής ωφέλειας. Η οργάνωση είναι
µέλος της κοινωνικής προστασίας της ελεύθερης νεολαίας.
Αρχικά τα εργαστήρια γίνονταν στο σαλόνι του Rulo Lange. Το 2002 ανευρεθεί ένα
µικρό, µη ανακαινισµένο διαµέρισµα για να στεγάσει το εργαστήριο. Τώρα
υπάρχουν τρία στούντιο του Buchkinder σε διαφορετικά τµήµατα της Λειψίας και
περισσότερα από εκατό παιδιά δουλεύουν πάνω στα δικά τους βιβλία.
Ο στόχος του προγράµµατος Buchkinder
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα για τη ∆ιεθνή Αξιολόγηση του µαθητή (PISA) και άλλων
σπουδών, περίπου το 20% των µαθητών στη Γερµανία δεν µπορούν να
ανταπεξέλθουν στο διάβασµα περίπλοκων κειµένων. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις
τόσο σε σχέση µε την ικανότητα των παιδιών να γράφουν και να διαβάζουν όσο και
µε την ικανότητά τους να εκφράζονται. Και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Θέλουν να τα
παίρνουµε στα σοβαρά. Στα εργαστήρια του Buchkinder τους προσφέρετε χώρος
ώστε να βρουν την προσωπική τους έκφραση και να επιβεβαιωθούν στον “κόσµο
των µεγάλων” µέσω του κειµένου και της εικονογράφησης. Στις δηµόσιες
εκδηλώσεις όπως είναι οι αναγνώσεις στις εκθέσεις βιβλίου της Φρανκφούρτης και
της Λειψίας τα παιδιά παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
Το διάβασµα είναι µια ουσιώδης ικανότητα: τα παιδιά που διαβάζουν, και διαβάζουν
και στους άλλους, είναι ικανά να συµµετέχουν στην κοινωνική διαδικασία.
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων.
Το Γερµανικό “Ίδρυµα για την Ανάγνωση” (“Stiftung Lesen”) έχει εισάγει το
σύστηµα της προώθησης της ανάγνωσης. Τα Παιδιά του Buchkinder δουλεύουν µε
µια άλλη προσέγγιση: ένα παιδί που γράφει, διαβάζει και επίσης διαβάζει στους
άλλους. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων τα παιδιά του Buchkinder διαβάζουν τα
κείµενά τους στους άλλους. Αυτό αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη και βέβαια
συντελεί στην ανάπτυξη κι άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών. Ο καθένας που έχει
µάθει να βρίσκει τη σωστή έκφραση και να παρουσιάζει το έργο του στους άλλους,
είναι έτοιµος να συµµετάσχει στην κοινωνία σαν ενεργό µέλος της και είναι ικανός
και πρόθυµος να µάθει καθώς και µη σταµατήσει ποτέ να µαθαίνει καινούργια
πράγµατα.

Τι ακριβώς κάνουµε
Εξωσχολική δουλειά
Ο κύριος όγκος της δουλειάς γίνεται στα
πλαίσια των απογευµατινών εργαστηρίων
µας. Στην παρούσα φάση έχουµε 3
απογευµατινά εργαστήρια στα στούντιο
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του Buchkinder στο Lindenau και τρία απογευµατινά εργαστήρια στην κεντρική µας
τοποθεσία στην οδό Hans-Poeche κι ένα στην περιοχή Suedvorstadt της Λειψίας.
Κατά µέσο όρο δέκα µε δεκαπέντε παιδιά και νέοι παρακολουθούν τα σεµινάρια και
δουλεύουν δυο ώρες πάνω στο βιβλίο τους.
Συνεργασία µε σχολεία και παιδικούς σταθµούς
Μια µεγάλη πρόκληση για εµάς, τους Buchkinder, είναι να διευρύνουµε τις
συνεργασίες µας µε σχολεία, καθώς στο πλαίσιο της υιοθέτησης ολοήµερων
σχολείων στη Γερµανία τα παιδιά είναι πιο πιθανό να επιτύχουν ίσες ευκαιρίες στην
εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στα παιδιά των
κοινωνικά αδύναµων οµάδων.
Εκτός από το πρόγραµµα µαθηµάτων θέλουµε να συνεισφέρουµε στην εκπαιδευτική
διαδικασία µέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Ειδικά εδώ, οι µαθητές σπάνια διαθέτουν
το χρόνο να καταγράψουν και να εικονογραφήσουν τις ιστορίες τους. Σε αυτό το
σηµείο είναι που προσφέρει βοήθεια η οργάνωση µας. Σε αυτό το πλαίσιο,
λαµβάνουµε οικονοµική στήριξη από διαφορετικά προγράµµατα, για παράδειγµα η
συνεργασία µας µε σχολεία υποστηρίζεται από το “Γερµανικό Ίδρυµα για τα Παιδιά
και τη Νεολαία” (“Deutsche Kinder- und Jugendstiftung”), το οποίο ενισχύει τη
συνεργασία µεταξύ σχολείων και πολιτιστικών εξωσχολικών προγραµµάτων σε όλη
τη Γερµανία. Αυτή την εποχή συνεργαζόµαστε στη Λειψία µε τρία σχολεία
πρωτοβάθµιας και µε δύο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Προσφέρουµε, επίσης,
σεµινάρια και σε άλλα σχολεία. Ακόµα, έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε αίτηση
για επιπλέον στήριξη για συνεργασία µε σχολεία στο πλαίσιο της εισαγωγής του
ολοήµερου σχολείου στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας.
Οι κανόνες του Buchkinder:
Η δουλειά που κάνουµε στο Buchkinder είναι λίγο πολύ ελεύθερη. Παρόλα αυτά,
µετά από χρόνια εργασίας µε παιδιά, καταρτίσαµε τρεις βασικούς κανόνες που
εξασφαλίζουν την επιτυχία της δουλειάς:
1.

Το κείµενο και η εικόνα αποτελούν µια ενότητα: Κατά την άποψή
µας το κείµενο και η εικόνα είναι ίσης αξίας: κάθε εικόνα χρειάζεται ένα
κείµενο και κάθε κείµενο µια εικόνα.

2.

∆ε δίνουµε κατευθυντήριες γραµµές: ∆ε ζητάµε από τα παιδιά να
δουλέψουν σε συγκεκριµένα θέµατα. Ούτε διορθώνουµε την ορθογραφία
του κειµένου, εφόσον αυτό δε µας ζητηθεί. Επειδή ακριβώς δουλεύουµε µε
πολλά παιδιά που µόλις µαθαίνουν να γράφουν, ξέρουµε ότι η διόρθωση
της ορθογραφίας σταµατά την ελεύθερη και δηµιουργική συγγραφή σε
πολλές περιπτώσεις. Για τα παιδιά είναι πολύ σηµαντικό να
συνειδητοποιήσουν τη βάση της γραφής και της ανάγνωσης, να
κατανοήσουν ότι η γραπτή λέξη ακόµη και όταν είναι γραµµένη λάθος
µπορεί να γίνει κατανοητή από άλλους. Συνεπώς, τους δείχνουµε βασικά
πώς να χρησιµοποιήσουν το µέσο που λέγεται γραφή. Όσο πιο πολύ
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µεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο πολλά µαθαίνουν στο σχολείο και έτσι
αρχίζουν να δίνουν περισσότερη προσοχή στην ορθογραφία και να ζητούν
βοήθεια όταν τη χρειαστούν.
3.

Καθένας θέλει το χρόνο του: Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθµό
εργασίας. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά που συµµετέχουν στα σεµινάρια δεν
είναι της ίδιας ηλικίας, ο χρόνος που χρειάζονται για να γράψουν ένα βιβλίο
διαφέρει σηµαντικά. Συνεπώς, ο χρόνος που αφιερώνουµε σε κάθε παιδί
και η στήριξη που του παρέχουµε είναι ανάλογος µε την ηλικία και τις
ανάγκες του.

Ο αντίκτυπος της δουλειάς µας
Η εµπειρία που κερδίζουµε από τη δουλειά µας είναι ότι τα παιδιά που γράφουν τα
βιβλία τους τα διαβάζουν κιόλας και γίνονται οι ίδιοι αναγνώστες. Με το να
διαβάζουν ο ένας στον άλλον κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων, τα παιδιά εξασκούν
την ικανότητα κριτικής σκέψης όπως επίσης και τις κοινωνικές τους ικανότητες. Σε
δηµόσιες συναντήσεις, όπως είναι οι αναγνώσεις στη Λειψία και σε άλλες πόλεις,
καθώς και στις εκθέσεις βιβλίου στη Φρανκφούρτη και στη Λειψία η οργάνωση
Buchkinder έχει να κάνουν εντέλει, µε ένα ώριµο ακροατήριο.
Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης
Η προσοχή που λαµβάνουν στις δηµόσιες
αναγνώσεις δυναµώνει την αυτοεκτίµησή
των παιδιών. Τυγχάνουν σοβαρής
αντιµετώπισης και επαίνου για τη δουλειά
τους.
Υποστήριξη της κριτικής ικανότητας
Η άσκηση κριτικής είναι σηµαντική για τα
παιδιά: την επιζητούν κι επιπλέον
εκφράζονται µε κριτικό πνεύµα. Ιδιαίτερα
όσον αφορά τη δική τους δηµιουργικότητα, τα κείµενα και τη δική τους συνεισφορά,
είναι σηµαντικό να κατανοούν την κριτική σαν ένα εποικοδοµητικό στοιχείο της
δουλειάς. Έχουµε µάθει ότι τα παιδιά µπορούν να δουλέψουν ακόµη καλύτερα µε
την άσκηση κριτικής, όταν αυτή προέρχεται από άλλα παιδιά. Μέσα στα σεµινάρια
τα παιδιά µαθαίνουν ότι η κριτική είναι κάτι το φυσικό και σηµαντικό και όχι ένα
µέσο προσβολής του άλλου. ∆ουλεύοντας σε οµάδες µαθαίνουν επίσης να
αντιµετωπίζουν τις διαφορετικές απόψεις και να καθορίζουν κοινούς στόχους.
Εύρεση προσωπικού τρόπου έκφρασης
Τα παιδιά που γράφουν τις ιστορίες τους αρέσκονται στο να συγκρίνουν τη δουλειά
τους µε αυτή των άλλων. Τα παιδιά του Buchkinder αντιλαµβάνονται, µέσα στα
πλαίσια της δουλειάς µε τους άλλους, τη µοναδικότητα της δικής τους δουλειάς. Το
διάβασµα ανοίγει νέους ορίζοντες και διδάσκει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
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λεκτικής έκφρασης: αποτελεί κίνητρο να διευρύνουν και το δικό τους τρόπο
έκφρασης.
Έκθεση στη γλώσσα
Το να βρει κανείς το δικό του τρόπο έκφρασης και δηµιουργικής γραφής είναι
σηµαντική προϋπόθεση για τον αυτοπροσδιορισµό στη ζωή. Η δουλειά του
Buchkinder ευαισθητοποιεί τα παιδιά που ασχολούνται µε τη γλώσσα. Τα παιδιά
διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και ανακαλύπτουν την ποικιλία και τη δυναµική της
έκφρασης και αναπτύσσουν έναν ιδιαίτερο σεβασµό για το λόγο. Τα παιδιά του
Buchkinder δεν αποδέχονται παθητικά το λόγο, αλλά τον χρησιµοποιούν ενεργητικά
για να εκφράσουν τα δικά τους µηνύµατα µε ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο.
Οµαδική εργασία
Υπάρχουν στιγµές που ακόµη και τα παιδιά του Buchkinder βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Αυτό µπορεί να είναι µια έντονα δυσάρεστη εµπειρία, αλλά είναι κοµµάτι της ζωής,
όπως ακριβώς και η τύχη της σύλληψης µια φοβερής ιδέας. Η ιδιαίτερη φροντίδα µε
την οποία τα παιδιά αντιµετωπίζουν µεταξύ τους κάτι τέτοιο θα µπορούσε να είναι
ένα υπόδειγµα πρακτικής και για τους ενήλικους. Τα παιδιά του Buchkinder
δηµιουργούν ένα περιβάλλον χωρίς ανταγωνισµό, επειδή ακριβώς αντιλαµβάνονται
τους εαυτούς τους σα µια συλλογική ενότητα. Η δουλειά εντός της οµάδας είναι
προαιρετική και πολύ διασκεδαστική. Τα παιδιά του Buchkinder µαθαίνουν πώς να
ζητούν βοήθεια όταν τη χρειαστούν και γιορτάζουν συλλογικά την επιτυχία τους.
Αποκτώντας αίσθηση της πραγµατικότητας
Καθώς τα παιδιά του Buchkinder είναι συγγραφείς των εικόνων και των κειµένων και
παρακολουθούν τη διαδικασία της εκτύπωσης και της βιβλιοδέτησης καθώς και την
πώληση των βιβλίων τους, δουλεύουν ενεργητικά και δηµιουργικά σε ολόκληρη τη
διαδικασία της δηµιουργίας των βιβλίων τους. Στις εκθέσεις βιβλίων µπορούν να
ανακαλύψουν πως σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για αυτά και µπορούν να µάθουν
ότι είναι µέλη του τεράστιου κόσµου των βιβλίων που τους περιβάλλει. Υπό αυτές
τις συνθήκες, µερικά παιδιά του Buchkinder αποφασίζουν ακόµα και να µην γίνουν
συγγραφείς όταν µεγαλώσουν, καθώς θα έπρεπε να ικανοποιούν τα γούστα των
άλλων ανθρώπων µε τα βιβλία που γράφουν.

∆οµή χρηµατοδότησης
Συνδροµή µέλους: Η οργάνωση Buchkinder Leipzig e.V. θέλει να προσφέρει σε
όλα τα παιδιά που γίνονται µέλη της τη δυνατότητα να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο.
Για αυτόν το λόγο η συνδροµή µέλους για κάθε παιδί είναι πολύ χαµηλή: Η κανονική
µηνιαία συνδροµή είναι 15€ και η µειωµένη που ορίζεται σύµφωνα µε τις ανάλογες
κοινωνικές ενδείξεις είναι 7,50€.
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∆ιάθεση: Τα βιβλία των παιδιών κατασκευάζονται, εκτυπώνονται και δένονται σε
οµάδες των 20 αντιτύπων. Κάθε παιδί λαµβάνει το πρώτο αντίτυπο δωρεάν, ενώ τα
υπόλοιπα πωλούνται σε εκθέσεις βιβλίων, στην αγορά, στις εκθέσεις µας, στο ετήσιο
Χριστουγεννιάτικο κατάστηµά µας και, µέχρι τώρα, µε µεγάλη επιτυχία µέσω του
διαδικτύου. Οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 30€ και 40€, τιµές µε σηµείο αναφοράς τις
οµάδες – στόχους µας. Επιπλέον, εµπλουτίζουµε τη σειρά των προϊόντων µας µε
κάρτες, αφίσες, µπλουζάκια, και κονκάρδες. Από το 2004 διαθέτουµε το ηµερολόγιο
των Παιδιών του Βιβλίου (Buchkinder) που µπορεί να το βρει κανείς προς αγορά στο
διεθνές εµπόριο βιβλίων.
Συνεργασία µε τον επιχειρηµατικό τοµέα και δωρεές χρηµάτων και υλικού:
Για την παραγωγή βιβλίων η οργάνωση λαµβάνει γενναιόδωρη υποστήριξη από
καθιερωµένες εκδοτικές εταιρείες και εργοστάσια χαρτιού µέσα και γύρω από τη
Λειψία. Για παράδειγµα, η τοπική οικονοµία µας παρέχει χαρτί για τη δουλειά µας και
τα µεγάλα καταστήµατα εκτύπωσης µας προσφέρουν ανοιχτό χώρο µέσα στις δικές
τους εγκαταστάσεις εκτύπωσης για να τυπώσουµε τις κάρτες και το newsletter µας.
Επιπλέον, λαµβάνουµε δωρεές υλικού από άλλα καταστήµατα βιβλιοδεσίας και
εργοστάσια χαρτιού. Τους τάπητες που χρησιµοποιούµε µέσα στη δουλειά µε τα
παιδιά, τους βρίσκουµε σε κατεστραµµένα σπίτια στη Λειψία. Μετά από καλό
καθάρισµα έχουµε την κοπή του τάπητα που απαιτεί πολλή δουλειά αλλά καθόλου
έξοδα.
Ιδρύµατα και δηµόσια υποστήριξη: Μια σηµαντική µορφή υποστήριξης της
δουλειάς µας είναι η χρηµατοδότηση των εξόδων που αφορούν το προσωπικό. Το
γραφείο εργασίας πληρώνει επί του παρόντος 8 εργαζοµένους που ο καθένας τους
έχει ετήσιο συµβόλαιο µέσα στα πλαίσια των κρατικών προγραµµάτων για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η δοµή των συνεργατών στην οργάνωση Buchkinder,
συνεπώς, αλλάζει συχνά, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά. Ωστόσο, η επικείµενη δουλειά δε θα µπορούσε να γίνει χωρίς
αυτήν την υποστήριξη. Επιπλέον, το γραφείο για τη νεολαία πληρώνει για µία θέση
εργασίας µερικής απασχόλησης. Περαιτέρω ενίσχυση για τα προγράµµατα
αποκτάται µέσω αιτήσεων σε διάφορα ιδρύµατα.
Εθελοντισµός: Πέρα από τη µεγάλη προσφορά πολλών εθελοντών στη δουλειά µε
τα παιδιά και στη δηµιουργία των βιβλίων, η οργάνωση Buchkinder προσφέρει,
επίσης, θέσεις για πρακτική άσκηση σε µαθητές και φοιτητές. Ιδιαίτερα η
συνεργασία µε τους φοιτητές συνιστά ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για τη δουλειά µας
εφόσον δε συνεισφέρουν µόνο στο πρακτικό µέρος, δηλαδή στη συνεργασία µε τα
παιδιά αλλά συντάσσουν, επίσης, εκθέσεις και αναφορές σχετικά µε τις
δραστηριότητές µας στο πλαίσιο εργασιών τους.
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∆υνατότητα µετάδοσης της δουλειάς του Buchkinder
Από το 2002 η οργάνωση Buchkinder είναι παρούσα µε δικό της περίπτερο,
εργαστήρι τυπογραφίας και παρουσιάσεις βιβλίων στη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση
βιβλίου της Φρανκφούρτης και στη δεύτερη σηµαντικότερη έκθεση βιβλίου στη
Γερµανία, αυτή της Λειψίας. Το µεγάλο ενδιαφέρον και την εκτίµηση που κερδίζει η
δουλειά του Buchkinder από όλη την Γερµανόφωνη κοινότητα, ενέπνευσε την ιδέα
της δηµιουργίας µιας εκτενούς περιοδεύουσας έκθεσης ικανής να εκφράσει και να
παρουσιάσει τη δουλειά του Buchkinder σε ολόκληρη τη Γερµανία. Η ζήτηση και το
ενδιαφέρον υπήρξαν. Η οικονοµική υποστήριξη βρέθηκε και δόθηκε κατά τον πρώτο
χρόνο από το Πολιτιστικό Ίδρυµα της Γερµανίας (Kulturstiftung des Bundes).
Από το 2005, η περιοδεύουσα έκθεση καταγράφει τη, σχετική µε τα βιβλία τους,
δουλειά των παιδιών και παρουσιάζει αποσπάσµατα από τα βιβλία αυτά.
Στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης προσφέρουµε σεµινάρια για ενήλικες και
εργαστήρια για παιδιά. Το σεµινάριο µεταβιβάζει τη µέθοδο εργασίας του
παιδαγωγούς,
σχεδιαστές,
Buchkinder
στους
συµµετέχοντες
(κυρίως
εικονογράφους, συγγραφείς ή ενδιαφερόµενους γονείς) µε έναν πολύ πρακτικό
τρόπο: διαφορετικές τεχνικές γραφής, το κόψιµο και η εκτύπωση και απλές µέθοδοι
βιβλιοδεσίας δοκιµάζονται πρακτικά. Στο τέλος, κάθε συµµετέχων έχει φτιάξει το
δικό του βιβλίο.
Το δίκτυο του Buchkinder
Μετά από τη συµµετοχή στο σεµινάριο, ο καθένας θα είναι έτοιµος να ξεκινήσει το
δικό του εργαστήρι Buchkinder εντός της περιοχής / πόλης του. Κάπως έτσι η
περιοδεύουσα έκθεση του Buchkinder σε συνδυασµό µε το σεµινάριο αποτελεί το
σηµείο εκκίνησης για το ∆ίκτυο του Buchkinder. Η περιοδεύουσα έκθεση
προβλήθηκε µεταξύ άλλων, στα Ιδρύµατα Franckesche, στο Halle/Saale, στο
Μουσείο του Γουτεµβέργιου στο Mainz, στο Ludwig-Forum του Aachen, στο
Ινστιτούτο Γκέτε στη Νάπολη της Ιταλίας, ενώ το Σεπτέµβριο του 2007
πραγµατοποιήθηκε ένα παιδικό εργαστήρι σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Γκέτε
στο Ναϊρόµπι της Κένυας. Εργαστήρια του Buchkinder λειτουργούν ήδη στις πόλεις
Μάϊντζ, Σίνσχεµ, Βερολίνο, Βαϊµάρη, Άαχεν, Χέµνιτζ, ∆ρέσδη, Χάλε και Νάπολη.
Μέσα στα πλαίσια του προγράµµατος SMART µπορέσαµε να δουλέψουµε ώστε να
προσδώσουµε επαγγελµατικό χαρακτήρα στο υπάρχον δίκτυο του Buchkinder. Πέρα
από την αποσαφήνιση µιας κοινής δοµής για το δίκτυο καταφέραµε να συζητήσουµε
και να συµφωνήσουµε σχετικά µε την κοινή εµφάνιση και την κοινή δοµή της
δουλειάς για το δίκτυο των συνεργατών του Buchkinder: Στόχος µας είναι η
αναγνώριση του δικτύου ως µιας κοινής πρωτοβουλίας και αυτό γιατί έπρεπε να
ανακαλύψουµε ένα συνεταιριστικό σχέδιο που χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά
αντικείµενα, αλλά και το οποίο επίσης αναγνωρίζει τους διάφορους συνεργάτες του
δικτύου.
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Για αυτό αλλάξαµε το όνοµα της πρωτοβουλίας από “Κύκλος Φίλων του Buchkinder”
(Freundeskreis Buchkinder e.V) σε “Παιδιά του Βιβλίου” (Buchkinder Leipzig e.V.).
Οι συνεργάτες του δικτύου θα έχουν το όνοµα της πόλης ή της περιφέρειας στο
όνοµά τους. Για να το κάνουµε αυτό έπρεπε να αλλάξουµε το καταστατικό της
οργάνωσης. Οι επιµέρους οργανώσεις είναι µέλη του δικτύου «Κύκλος Φίλων του
Buchkinder (“Freundeskreis Buchkinder”).
Ωστόσο, η δουλειά µέσα στις πρωτοβουλίες µπορεί να διαφέρει από τη δική µας
δουλειά και από τη δική µας δοµή εργασίας ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες- και το
εκτιµούµε αυτό. Σε αυτό το σηµείο οι συνεργάτες µας του δικτύου έχουν ως σηµείο
αναφοράς τις δικές τους τοπικές και προσωπικές εµπειρίες και δυνατότητες.
Ο εκδοτικός οίκος Buchkinder
Το πιο απτό και µεγάλης διάρκειας αποτέλεσµα της δουλειάς του Buchkinder είναι,
φυσικά, τα βιβλία που φτιάχνονται και εκδίδονται µέσα στις επιµέρους οργανώσεις
του Buchkinder σε περιορισµένο αριθµό αντιτύπων. ∆ίνοντας πιο εµπορικό
χαρακτήρα στον εκδοτικό οίκο Buchkinder στη Λειψία υποστηρίζουµε τη λειτουργία
της οργάνωσης: τα κέρδη του εκδοτικού οίκου στηρίζουν οικονοµικά την οργάνωση.
Για το σκοπό αυτό, θα αναθέσουµε σε έναν εργαζόµενο τη διεύθυνση του
εκδοτικού οίκου και θα κάνουµε πιο επαγγελµατική τη διανοµή των βιβλίων και των
άλλων προιόντων µας. Ο εκδοτικός οίκος στη Λειψία θα αξιοποιηθεί, επίσης, και για
την παραγωγή και διανοµή των βιβλίων και των προϊόντων των υπολοίπων µελών
του δικτύου.
Στα πλαίσια της υποστήριξης του προγράµµατος SMART κατέστη δυνατόν να
ζητήσουµε από επαγγελµατίες συµβούλους επιχειρήσεων να συνδράµουν στην
προσπάθειά µας να αναπτύξουµε ένα επιχειρηµατικό πλάνο, βρίσκοντας τη νοµική
µορφή για µια κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία, χωρίς να χάνουµε το κύρος της
εταιρείας που λειτουργεί για το δηµόσιο κοινό συµφέρον.

Βραβεία και διακρίσεις για το Πρόγραµµα Buchkinder:
Τιµητική διάκριση "∆ράση για τη ∆ηµοκρατία και την Ανεκτικότητα 2006"
„Σύλλογος της Χρονιάς 2006“ στη Σαξονία στα πλαίσια του εγχειρήµατος για
την απονοµή βραβείων στους Ανατολικογερµανικούς Συλλόγους Ταµιευτηρίων
Οµοσπονδιακή εκλογή „Κοινωνική Εκκίνηση-Επιλογή ∆ρόµου 2005“
Ειδική Βράβευση „Βραβείο για Βιβλία Αντίκες 2006“ για την Προώθηση της
Κουλτούρας του Βιβλίου
„Μελλοντικό Βραβείο για το Νεανικό Πολιτισµό“ του Ιδρύµατος PwC 2005
Οµοσπονδιακός Νικητής „Κοινωνική Εκκίνηση-Επιλογή ∆ρόµου 2004“
Ειδικό Βραβείο: Βραβείο Νεανικής Τέχνης 2005 „αξιέπαινος-σύγχρονος“ της
Εθνικής Ένωσης για την Πολιτιστική επιµόρφωση της Νεολαίας της Σαξονίας
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Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών „∆ηµιουργία Τύπου“ για τα 10
Παιδιά της Λειψίας- & Καλλιτεχνική Έκθεση Νέων 2004“
Ειδικό Βραβείο „Mal den Wal“ Επιλογή του Συστήµατος Ύδρευσης και της
Ανώτατης Σχολής για τη Γραφική και την Τέχνη του Βιβλίου, Λειψία 2002
Απονοµή „Πιο Όµορφος Πάγκος ‘Έκθεσης“ Έκθεση Βιβλίου, Φρανκφούρτη
2002

Φίλοι και πελάτες του συνδέσµου Buchkinder:
Agentur für Arbeit / ARGE Leipzig, Amt für Wirtschaftsförderung, Arche Verlag AG
Zürich-Hamburg, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Ausstellungs- und MesseGmbH Frankfurt, Bilfinger Berger Real Estate Management GmbH, Breuninger,
Bürgerverein Lindenau, Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung, Deutsche Papier Vertriebs GmbH, Dreieck Marketing GmbH,
Architekturbüro Hoferichter, Familienstadt Leipzig e.V., Freier Kindergarten e.V.,
Friedrich-Ebert-Stiftung Leipzig, Freier Kindergarten Leipzig e.V., HausHalten e.V.,
Internet Media AG, Jugendamt Leipzig, Klingenberg Buchkunst Leipzig GmbH, Kant
Gymnasium Leipzig, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, Kulturamt Leipzig,
Kunst- und Verlagsbuchbinderei GmbH, Leipziger Messe GmbH, Lessingschule
Leipzig, LJKE Sachsen e.V., McCopy Digitaldruck- und Kopierdienstleistungen,
Nachbarschaftsschule Lindenau, Offizin Andersen Nexö Leipzig, Orga Team GmbH,
papp-O-mania, Salmann und Partner Leipzig, Sparkasse Leipzig, Sto AG Leipzig,
Verbundnetz Gas AG, Waldkindergarten Leipzig, PricewaterhouseCoopers Leipzig,
PWC Stiftung, Rotary Club Leipzig, Wirtschaftsjunioren Leipzig, 3. Grundschule
Leipzig, 56. Grundschule Leipzig

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η
ΟΡΓΑΝΩΣΗ BUCHKINDER

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Birgit Schulze Wehninck
E-mail: birgit@buchkinder.de

117

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι µια ανεξάρτητη, τοπική ΜΚΟ που βρίσκεται
στην περιοχή των συνόρων µεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. ∆ουλεύουµε προς µια ισόρροπη ανάπτυξη και στις
τρεις πλευρές των συνόρων, βασιζόµενης στην προστασία του κοινού φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου. Στόχος µας είναι η άρση των συνεπειών της αποµόνωσης της
υπαίθρου σε πολιτιστικό, οικονοµικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, παρέχοντας ευκαιρίες
απασχόλησης, υλοποιώντας δράσεις εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, προώθησης και
δικτύωσης µεταξύ των µελών της Κοινωνίας των Πολιτών και των οικονοµικών
παραγόντων. Είναι µια πρωτοβουλία που λειτουργεί σε τοπικό, διασυνοριακό και
ευρωπαϊκό πλαίσιο και υλοποιεί δράσεις στους τοµείς: Νεολαία, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και Οικονοµική Ανάπτυξη.
Βασικοί µας στόχοι είναι:
• Η άρση των συνεπειών της αποµόνωσης της υπαίθρου στις τοπικές κοινωνίες σε
πολιτιστικό, οικονοµικό και εκπαιδευτικό επίπεδο
• Η ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, η
διασύνδεση και η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη
δικτύωση
• Η δηµιουργία ευκαιριών για παιδιά και νέους να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, να
αναπτύξουν ικανότητες στις τέχνες και στις νέες τεχνολογίες και να αναλάβουν
πρωτοβουλίες
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών, Άγιος Γερµανός, 53077, Πρέσπες
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Gabriela Scheiner
E-mail: ctprespa@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 23850 51332
Φαξ: +30 23850 51210
Url: www.ctp.gr, www.ctp.gr/cab, www.welcometoprespa.com
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Α.Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας ΑΕ δηµιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου
και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό
επιστηµονικό µηχανισµό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης
Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση, η στήριξη και η συµµετοχή στην
ολοκληρωµένη περιφερειακή ανάπτυξη για την ανάδειξη της ∆υτικής Μακεδονίας σε
περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου - βιώσιµης ανάπτυξης µέσα από:

•

•

τη µελέτη, την προώθηση, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων και έργων ανάπτυξης
σε αρµονική συνεργασία και συµπληρωµατική δράση µε τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού χώρου και
τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή ενηµέρωση, την
ευαισθητοποίηση, την υποκίνηση, την ενεργοποίηση, τη συµβολή στη
διαµόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισµό των ενεργειών
για την εφαρµογή καινοτόµων αναπτυξιακών προγραµµάτων.

Η ΑΝΚΟ δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το ∆ηµόσιο και
Ιδιωτικό τοµέα, λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µέσα από έναν
ορθολογικό συνδυασµό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηµατικής δράσης και
διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωµένης ανάπτυξης
µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, µε στόχο τη δηµιουργία µιας σύγχρονης,
ισχυρής, εξειδικευµένης και οικονοµικά αυτοδύναµης εταιρείας που θα
στηρίζεται:

•
•
•

στην καινοτόµο και πρωτοποριακή προσέγγιση των δράσεών της,
στην κατάλληλη στελέχωση µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τη
συνεχή κατάρτισή του,
στη δηµιουργία σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το συνεχή
εξοπλισµό και την ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας,
119

•

•

στη σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας στις καθηµερινές επαφές µε
φορείς και πολίτες και την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις
κοινωνικές αξίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον
της εταιρείας,
στην ανάπτυξη της δικής της ποιότητας λειτουργίας µέσα από την
κατάλληλη εφαρµογή των µεθόδων της σύγχρονης οργάνωσης και
διοίκησης.

Το µήνυµα που χαρακτηρίζει την ΑΝΚΟ και δηλώνει συνοπτικά την πολιτική και
τους στόχους της εταιρείας είναι:
∆υναµικός µηχανισµός τοπικών φορέων
Ολοκληρωµένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε., Φον Καραγιάννη 1-3, 50100
Κοζάνη, Ελλάδα
Όνοµα Συντονιστή του Έργου: Σπύρος Κελλίδης
E-mail: Skellidis@anko.gr
Τηλ: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210
Url: www.anko.gr
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Ι∆ΡΥΜΑ RAMON RAY ARDID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ramon Rey Ardit είναι ένα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα/ΜΚΟ που παρέχει
υποστήριξη σε κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες.
Κύριοι τοµείς δραστηριότητας:
Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε την ενσωµάτωση νέων και ενηλίκων που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού λόγω χαµηλού επιπέδου
εκπαίδευσης και προσόντων, µαθησιακών δυσκολιών και προβληµάτων πνευµατικής
υγείας. Προσπαθούµε να τους συµπεριλάβουµε σε:
Εκπαιδευτικά προγράµµατα
Προγράµµατα κατάρτισης
Κέντρα προώθησης εργασίας
Κέντρα για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων
Σεµινάρια
Στέγες ηλικιωµένων που παρέχουν και ιατρική περίθαλψη
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Ramón Rey Ardid Foundation, C/Guillén de Castro, 2-4, 50.018
Zaragoza, Spain
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Begoña Moreno Casado
E-mail: formacion@reyardid.org
Τηλέφωνο: +34 976 79 81 21
Φαξ: +34 976 74 06 02
Url: www.reyardid.org
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “U SIEMACHY”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο οργανισµός “U Siemachy” είναι µη κυβερνητικός και µη κερδοσκοπικός. Οι στόχοι
του εστιάζονται στην πολύπλευρη στήριξη παιδιών και οικογενειών. Βοηθάει τους
νέους που αντιµετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, παρέχοντάς τους υλική,
ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο οργανισµός δίνει την ευκαιρία στα
άτοµα µε τα οποία ασχολείται να ξαναχτίσουν και να αναπτύξουν τις προσωπικές
τους δυνατότητες, τους βοηθάει να αναπτύξουν σχέσεις µε άλλους ανθρώπους και
να γίνουν αξιόλογοι πολίτες. Χάρις σε ένα δίκτυο εξειδικευµένων κέντρων, χτίζουµε
ένα σταθερό σύστηµα ενασχόλησης µε παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους.
Λειτουργούµε σε ηµερήσια βάση (µε κέντρα φροντίδας παιδιών), σε 24ωρη βάση
(στα σπίτια των οικογενειών των παιδιών και µε οµάδες αλληλοϋποστήριξης), µε
συµβουλευτικές δραστηριότητες και ψυχολογική στήριξη και µέσα από διάφορα
προγράµµατα. Το δίκτυο µε τα κέντρα µας είναι το µεγαλύτερο του είδους στην
περιοχή και ένα από τα µεγαλύτερα στην Πολωνία (αυτή τη στιγµή έχουµε την
ευθύνη περισσότερων από 1000 νέων ανθρώπων). ∆ηµιουργούµε ανοιχτές
κοινότητες νέων και ηγετικές οµάδες, µε τη βοήθεια των οποίων τα άτοµα που είναι
υπό τη φροντίδα µας γίνονται υπεύθυνα και πλήρως ενηµερωµένα µέλη της
κοινωνίας των πολιτών.
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: “U Siemachy” Association, ul. Długa 42 , 31-146 Kraków, Poland
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Agata Otrebska
E-mail: a.otrebska@siemacha.org.pl
Τηλέφωνο: +48 660 43 47 76
Φαξ: +48 12 425 07 55
Url: www.siemacha.org.pl
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ΕΝΩΣΗ “TRADITIONSVEREIN DÖBELNER
PFERDEBAHN e. V.“

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ιδέα αναβίωσης του τραµ µε άλογο γεννήθηκε το 2001, µε στόχο η πόλη του
Doeblen να γίνει πιο ελκυστική. Αυτό το εγχείρηµα – σχεδόν µοναδικό στην Ευρώπη
– θα ενίσχυε την εικόνα της πόλης και θα αναβάθµιζε οικονοµικά τους εµπόρους και
τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, προσελκύοντας τουρίστες. Τον Ιανουάριο του 2002,
ιδρύθηκε η ένωση του Παραδοσιακού Τραµ µε Άλογο του Doeblen(Traditionsverein
Döbelner Pferdebahn e. V.) για να υλοποιήσει αυτή την ιδέα.
Ο πρώτος στόχος της ένωσης ήταν να κτίσει µια διαδροµή για το τραµ στο κέντρο
της πόλης του Doeblen, όπου το ιστορικό τραµ θα µεταφέρει τους επιβάτες µε
χαλαρή ταχύτητα για να µπορέσουν να απολαύσουν την πόλη και τις οµορφιές της.
Έτσι, τουρίστες από τη Γερµανία και το εξωτερικό θα µπορέσουν να γνωρίσουν
αυτό το κοµµάτι της ιστορίας και του πολιτισµού της πόλης.
Επιπλέον, η ένωση φιλοδοξεί να ιδρύσει στο Doeblen και ένα µουσείο γύρω από το
θέµα «τραµ µε άλογα».
Τον Ιούνιο του 2007 έγιναν τα επίσηµα εγκαίνια του τραµ µε άλογο στο Doeblen, τα
οποία γιορτάστηκαν µε ένα µεγάλο υπαίθριο πάρτυ.
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Association of the Traditional Horse Tramway of Doeblen, Niedermarkt
31, Döbeln, Saxony, Germany
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Jörg Lippert
E-mail: joerg.lippert@bueropro.com
Τηλέφωνο: +49 3431 701959
Φαξ: +49 3431 701967
Url: www.doebelner-pferdebahn.de
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ “BUCHKINDER"

Τα παιδιά αγαπούν τις ιστορίες…
… τις επινοούν – και τις ξεχνούν. Στην οργάνωση Buchkinder Leipzig e.V. –
εργαστήρια σχετικά µε τη συγγραφή και την παραγωγή βιβλίων βοηθούν παιδιά και
νέους ηλικίας 4 ως 18 ετών, αγόρια και κορίτσια να αναπτύξουν τις ιστορίες τους σε
ένα βιβλίο φτιαγµένο από αυτούς. ∆ηµιουργούν και συζητούν τις ιδέες τους, τις
καταγράφουν, τις χρωµατίζουν, τις τοποθετούν σε έντυπα και τις εκτυπώνουν µέχρι
τα πολύχρωµα αυτά προϊόντα της φαντασίας τους να βιβλιοδετηθούν. Κατόπιν, τα
παιδιά παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα, κωµικά και εν µέρει πολύ αστεία βιβλία τους σε
δηµόσιες αναγνώσεις και σε εκθέσεις βιβλίου στη Λειψία και τη Φρανκφούρτη. Και
το δικό σου βιβλίο είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος!
Η οργάνωση Buchkinder Leipzig e.V. λειτουργεί από το 2001 ως µη
κερδοσκοπική οργάνωση στη Λειψία. Στα εργαστήρια µας έχουµε δηµιουργήσει και
εκδώσει πάνω από 100 βιβλία περιορισµένων αντιτύπων. Περισσότερα από 100
παιδιά δηµιουργούν αυτή τη στιγµή τα βιβλία τους στα εργαστήρια του Buchkinder
σε συνεργασία µε νηπιαγωγεία και σχολεία της Λειψίας. Σε ολόκληρη τη Γερµανία,
9 συνεργάτες µας ακολουθούν το πρότυπο µας στα πλαίσια του εθνικού δικτύου
του Buchkinder, του «Κύκλου Φίλων του Buchkinder» στο Βερολίνο, στο Aachen,
στο Mainz, στη ∆ρέσδη και τη Weimar.
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Buchkinder Association, Hans-Poeche-Straße 2, D-04103 Leipzig,
Germany
Όνοµα συντονιστή προγράµµατος: Birgit Schulze Wehninck
E-mail: birgit@buchkinder.de
Τηλέφωνο: +49 341 22 53 742
Φαξ: +49 341 30 61 777
Url: www.buchkinder.de
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