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Αγαπητά μέλη του Ιδρύματος Anna Lindh,  

Θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που διαθέσατε και μας 

τιμήσατε με την παρουσία σας στην δεύτερη εθνική συνάντηση για το τριετές πλάνο 

του ελληνικού δικτύου του ιδρύματος Anna Lindh 2019-2021, που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.  Αυτή τη φορά, η εθνική 

συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο και θα θέλαμε 

στην Καλαμάτα, και αυτό γιατί, η δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση που 

διανύουμε λόγω του COVID-19 δεν μας το επέτρεψε. Έτσι, για λόγους ασφάλειας 

και προστασίας, αποφασίσαμε να γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Παρ’ όλα αυτά, ήταν μία ιδιαίτερη και εποικοδομητική συνάντηση με 

ενδιαφέρουσες παρουσίες και προτάσεις και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 

και να συνομιλήσουμε με μέλη που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την 

Καλαμάτα. Για να γίνει η συνάντηση διαδραστική, περισσότερο πρακτική αλλά και 

διασκεδαστική, χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά το Google Jamboard. Πρόκειται 

για ένα διαδραστικό, συνεργατικό, διαδικτυακό εργαλείο της Google, με τη μορφή 

ενός ασπροπίνακα, που επιτρέπει σε ομάδες να μοιράζονται σημειώσεις, σκέψεις 

και ιδέες με έναν ελεύθερο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο. Κατά τη διάρκεια της τετράωρης συνάντησης περίπου 40 φορείς-μέλη 

παρακολούθησαν και συμμετείχαν.      

Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε ό,τι συζητήθηκε στη συνάντηση. Δείτε τα 

συνδυαστικά με την παρουσίαση jamboard, που μπορείτε να βρείτε εδώ.    

*** 

Η συνάντηση ξεκίνησε με μικρή παρουσίαση της λειτουργίας του Google Jumboard 

και με μερικά παιχνίδια γνωριμίας με στόχο την καλύτερη εξοικείωση με το 

εργαλείο. Στη συνέχεια μας συστήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και οι 

επικεφαλής των τριών focal points παρουσίασαν τον απολογισμό τους για τη χρονιά 

που πέρασε. Μετέπειτα ο Στέφανος Βαλλιανάτος, επικεφαλής του ελληνικού 

δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh, ενημέρωσε για τα εσωτερικά θέματα του 

Ιδρύματος και ακολούθως ο Αριστόδημος Παράσχου, συνεπικεφαλής του δικτύου, 

μας πληροφόρησε για τις επερχόμενες δράσεις του δικτύου και έκανε τον 

απολογισμό του προηγούμενου έτους. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να γράψουν τις δικές τους προτάσεις και σκέψεις ή/και να μοιραστούν 

χρήσιμες σε όλους μας πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην τελευταία 

σελίδα (20) του jumboard, στην ενότητα «άλλα σχόλια». Αυτά τα σχόλια θα γίνουν  

https://jamboard.google.com/d/1NICYyltnUmr7bVBhX2uTD1yyyymL_vPEPEpnmr4jo5Y/edit?usp=sharing
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τροφή για σκέψη και θα συζητηθούν από τους επικεφαλής και τα focal points για να 

δούμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε παραγωγικά. 

 

Βασικά σημεία 

Ι. Δράσεις 2019-2020 

Τον Μάιο του 2019 ξεκίνησε το νέο τριετές πρόγραμμα της συνεργασίας του 

ελληνικού δικτύου με το Ίδρυμα Anna Lindh και πρώτη προτεραιότητα μας ήταν η 

εκκαθάριση και η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών του ελληνικού δικτύου 

καθώς και οι εκλογές των focal points. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησαν οι 

δραστηριότητες του ελληνικού δικτύου οι οποίες μεταξύ άλλων περιλάμβαναν 

προσωπικές συναντήσεις με τα μέλη, open houses ανά περιφέρεια, αποστολές 

(missions) ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις δράσεις του ελληνικού δικτύου με 

σκοπό τη στρατολόγηση νέων μελών, ενημέρωση της ιστοσελίδας του δικτύου 

www.alfhellas.gr, προετοιμασία για το FORUΜ 2020 στην Κροατία το οποίο τελικά 

δεν πραγματοποιήθηκε, τη διοργάνωση και την υλοποίηση της εθνικής συνάντησης 

2019 στη Θεσσαλονίκη, παρουσία σε εκδηλώσεις κλπ.     

ΙΙ. Στρατηγική επικοινωνίας 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα οποία έχουμε δώσει μεγάλη σημασία είναι η 

διάχυση της πληροφορίας και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη. Γι΄ αυτόν τον λόγο 

έγινε ξανά μία υπενθύμιση των μέσων που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση της 

επικοινωνιακής μας στρατηγικής.  

Εκτός από τα e-mails τα οποία χρησιμοποιούμε για να σας ενημερώσουμε για το 

οτιδήποτε συμβαίνει, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας 

www.alfhellas.gr και τη σελίδα μας στο facebook 

https://www.facebook.com/anna.lindh.hellas?fref=ts όπου αναρτώνται οι δράσεις 

του δικτύου, ευκαιρίες συνεργασίας και χρηματοδότησης κα. Στο κλειστό group μας 

στο facebook https://www.facebook.com/groups/444351752419501 μπορείτε να 

αναρτάτε τις δράσεις σας ή να κάνετε ερωτήσεις, ενώ συζητάμε και θέματα που 

αφορούν το δίκτυο, ανταλλάζουμε απόψεις και προβληματικές και συντονίζουμε 

δράσεις. Εάν δεν είστε ήδη μέλη του group και θέλετε να γίνεται πρέπει στον 

σύνδεσμο που σας δόθηκε παραπάνω να πατήσετε το κουμπί «+Γίνετε μέλος της 

ομάδας».  

 

http://www.alfhellas.gr/
http://www.alfhellas.gr/
https://www.facebook.com/anna.lindh.hellas?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/444351752419501


 
Εθνική συνάντηση ελληνικού δικτύου 
Anna Lindh Foundation 2020  

 

Εθνική συνάντηση 2020 - Πρακτικά    3 

 

 
 

Επιπλέον, μην ξεχνάτε το μηνιαίο newsletter του ελληνικού δικτύου. Μέχρι τις 25 

κάθε μήνα μπορείτε να στέλνετε τα νέα και τις δράσεις σας για τον ερχόμενο μήνα 

στα focal points, σε ένα ελληνικό κείμενο έως 250 λέξεων με links που θα 

παραπέμπουν σε περισσότερες πληροφορίες. Στη συνέχεια, φτιάχνεται ένα ενιαίο 

newsletter το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα μέλη και τους εγγεγραμμένους. Εάν το 

επιθυμείτε, μπορείτε να στέλνετε το κείμενο όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα 

αγγλικά. Με βάση τα κείμενα που μας στέλνετε για το μηνιαίο newsletter 

συντάσσουμε ένα κείμενο το οποίο στέλνουμε στο Ίδρυμα για το κεντρικό 

διμηνιαίο newsletter του το οποίο αποστέλλεται σε παραπάνω από 4000 

αποδεκτές.        

Τέλος, η ιστοσελίδα του ελληνικού δικτύου παρέχει μία λειτουργία η οποίο δεν 

αξιοποιείται από τα μέλη όσο θα μπορούσε. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, όλα τα 

μέλη του δικτύου έχουν πρόσβαση με τον δικό τους προσωπικό κωδικό στο blog της 

ιστοσελίδας μας https://www.alfhellas.gr/blog, όπου μπορείτε να αναρτάτε 

οτιδήποτε θέλετε και είναι πάντα όμως σχετικό. Θα προσπαθούμε να ανεβάζουμε 

στο facebook όλες τις δημοσιεύσεις σας. Σε περίπτωση που έχετε χάσει ή ξεχάσει 

τον προσωπικό σας κωδικό, παρακαλούμε ενημερώστε μας.      

ΙΙΙ. Νέο κουμπί στην ιστοσελίδα του ελληνικού δικτύου 

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης 

(Thessdiktio) αναπτύξαμε μία πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις 

υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και τα deadlineσ τους. Μπαίνοντας 

στην ιστοσελίδα του δικτύου, επιλέγετε «Προγράμματα» και στη συνέχεια πατάτε 

το κουμπί «Ευκαιρίες χρηματοδότησης».  

 

https://www.alfhellas.gr/blog
http://www.thessdiktio.gr/
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IV. Δράσεις 2020-2021 

Για το επόμενο έτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων εργαζόμαστε πάνω σε 

διάφορες δραστηριότητες που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Συγκεκριμένα  

σχεδιάζουμε τα εξής:  

 Εθνική συνάντηση την άνοιξη του 2021 στη Ρόδο 

Η τρίτη και τελευταία εθνική συνάντηση του τριετούς πλάνου του 

ελληνικού δικτύου αναμένεται να υλοποιηθεί στη Ρόδο την ερχόμενη 

Άνοιξη. Ελπίζουμε η κατάσταση και οι συνθήκες να το επιστρέψουν και να 

μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά στο νησί των Ιπποτών, τέσσερα 

χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εκεί.  Θα 

αξιολογήσουμε τα τρία τελευταία χρόνια δραστηριότητας του δικτύου, θα 

σχεδιάσουμε το πλάνο της επόμενης τριετίας και θα δουλέψουμε πάνω σε 

νέες ιδέες και Projects. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης 

τέθηκε το ερώτημα εάν θα ήταν καλύτερα η συνάντηση της Ρόδου να είναι 

τριήμερη αντί για διήμερη. Είναι ένα θέμα προς επεξεργασία και θα 

εξαρτηθεί και από τη δική σας διαθεσιμότητα.  

 2 Capacity buildings 

Το πρώτο θα έχει θέμα την συγγραφή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, πώς να διεκδικήσουν χρηματοδότηση και πώς να 

υλοποιήσουν ένα project. Στο δεύτερο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν το πώς 

μπορούν να αξιολογούν και να μετρούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν.    

 Outreach meetings 

Δια ζώσης συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο που θα αναπληρώσουν 

δραστηριότητες που προβλεπόντουσαν να γίνουν στη δεύτερη εθνική 

συνάντηση στην Καλαμάτα, αλλά και όχι μόνο. Περισσότερες πληροφορίες 

σύντομα.    

 Open Houses 

Ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την εύρεση νέων μελών και την 

γνωριμία τους με ήδη υπάρχοντα μέλη.  

 1-2 Δια ζώσης και διαδικτυακά/ες debates/ συζητήσεις 

Πιθανότατα με φορείς μέλη άλλων εθνικών δικτύων.  

 Διαγωνισμός φωτογραφίας ή/και βίντεο 

Όπως και την προηγούμενη τριετία, έτσι και αυτή, σχεδιάζουμε τη 

διοργάνωση ενός διαγωνισμού φωτογραφίας ή/και βίντεο ανοιχτός προς το 

κοινό. Την προηγούμενη φόρα, το 2017, οι 3 πρώτοι κέρδισαν ένα ταξίδι  
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στη Ρόδο, τις ίδιες ημερομηνίες με την εθνική συνάντηση, κατά τη διάρκεια 

της οποία βραβεύτηκε και ο νικητής. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

επαναληφθεί το ίδιο και αυτή τη φόρα. Βρισκόμαστε σε σκέψεις ακόμα για 

το θέμα του διαγωνισμού και για το αν θα είναι φωτογραφία ή/και βίντεο. 

Αναμένουμε και τις δικές σας ιδέες.    

 Διαγωνισμός καλύτερης δράσης της χρονιάς  

Η επιτροπή από τα focal points και τους επικεφαλής θα ψηφήσει την 

καλύτερη δράση της χρονιάς από αυτές που πραγματοποίησαν τα μέλη και 

ο νικητήριος φορέας θα βραβευτεί. 

V. FORUM 2020 

Το FORUM που ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Απρίλιο του 2020 αναβλήθηκε 

λόγω της κατάστασης με τον COVID-19. Έτσι, αποφασίστηκε η μετατροπή του 

FORUM σε μία διαδικτυακή κατάσταση που θα έχει μεγάλη διάρκεια (VIRTUAL 

MARATHON FOR DIALOGUE IN THE EUROMED) . Πολλές από τις δραστηριότητες που 

θα γινόντουσαν στην Κροατία θα πάρουν διαδικτυακή μορφή, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει παρουσίαση προγραμμάτων, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α. Το 

πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μία  περιορισμένης μορφής συνάντηση στην 

Κροατία. Θεωρητικά, θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, όμως 

αυτό δεν έχει συμβεί. Το ελληνικό δίκτυο του Ιδρύματος θα σας ενημερώσει σχετικά 

όταν θα υπάρχουν νεότερα.  

VI. Ευκαιρίες του Ιδρύματος 

Το Ίδρυμα δεν είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός μόνο, αλλά είναι ένας 

μηχανισμός δικτύωσης και προσφοράς ευκαιριών για μία πληθώρα προγραμμάτων. 

Για περισσότερα βλ. τις σελίδες 13-14 του jumboard. Επιπλέον, μπορείτε να 

ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες άλλων φορέων, τις ευκαιρίες που υπάρχουν, 

για δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις και άλλα στο  Intercultural Dialogue Resource 

Centre, μία βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα και οπού μπορείτε 

και εσείς να προσθέσετε υλικό.  

VII. Προβληματισμοί 

 Ανάγκη για μεγαλύτερη δικτύωση  

Πολλά μέλη εξέφρασαν την επιθυμία τους για μία μεγαλύτερη δικτύωση με 

άλλα εθνικά δίκτυα, μέλη του Ιδρύματος. Το θέμα της δικτύωσης έχει 

συζητηθεί ξανά, όμως γεννάται το πρόβλημα του πώς αυτό μπορεί να γίνει 

με έναν τρόπο λειτουργικό και αποτελεσματικό. Μία ιδέα που υπάρχει είναι  

https://jamboard.google.com/d/1NICYyltnUmr7bVBhX2uTD1yyyymL_vPEPEpnmr4jo5Y/edit?usp=sharing
https://www.annalindhfoundation.org/intercultural-dialogue-hub
https://www.annalindhfoundation.org/intercultural-dialogue-hub
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η υλοποίηση debates, όμως η ατζέντα των θεμάτων για συζήτηση είναι πολύ 

μεγάλη. Εμείς τι θέλουμε, τι ιδέες υπάρχουν σχετικά και ποιοι θα πρέπει να 

είναι οι άξονες συζήτησης;     

 Πρωτοβουλίες  

Τα παραπάνω ερωτήματα έθεσαν και ένα ακόμα ζήτημα: Το ελληνικό δίκτυο 

χρειάζεται πρωτοβουλίες και ιδέες από τα μέλη. Τα μέλη του δικτύου είναι 

εξειδικευμένα σε πολλά και διαφορετικά πεδία και μπορούν να παίξουν 

έναν επιμορφωτικό ρόλο το ένα για το άλλο. Είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί μία δεξαμενή αναγκών και ιδεών και μέσα από αυτή να 

γίνονται πρωτοβουλίες από τα μέλη. Ίσως θα μπορούσε να δημιουργηθεί και 

μία ομάδα εργασίας η οποία θα συμμετέχει ουσιαστικά στην εισροή και 

επεξεργασία ιδεών.    

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας! Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.  

 

Anna Lindh Foundation Hellas 
Al. Delmouzou 8, Thessaloniki, Greece 

Alf.hellas@gmail.com 
Tel/ fax: 0030 2310 215629 

 

 


