σνάντηση Ελληνικού Δικτύοσ 2017
First Info Pack

Αγαπεηά κέιε ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh Διιάδαο.
Αξρηθά ζα ζέιακε, όπσο πάληα, λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πξνζνδνθόξα
ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα. Από ηελ ηειεπηαία καο
ζπλάληεζε πνιινί από ηνπο ζηόρνπο πνπ ηόηε ζέζακε έρνπλ ήδε εθπιεξσζεί, ελώ άιινη
νδεύνπλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπο.
ηε ζπλάληεζε απηή ζα ζέιακε αθελόο λα θαισζνξίζνπκε ηα λέα καο κέιε θαη
αθεηέξνπ έρνπκε σο θύξην ζηόρν λα πξνρσξήζνπκε ζε απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ
καο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ πξνεγνύκελε ζπλάληεζε καο,
αιιά θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθ λένπ ζηνρνζεζία ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ επόκελε
ηξηεηία.
ηελ ζπλέρεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ κπνξείηε λα βξείηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην ειιεληθό δίθηπν θαζώο θαη ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ ηνπ
ειιεληθνύ δηθηύνπ ηνλ εξρόκελν Μάην 2017 ζηελ καγεπηηθή Ρόδν!
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ….
Σν Ίδξπκα Anna Lindh είλαη ν πξώηνο θνξέαο από ηε ζύζηαζε ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο
πλεξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη από ηα 37 θξάηε κέιε ηεο. Ηδξύζεθε ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 2004 θαη ρξεκαηνδνηείηαη από θνηλνύ από ηα 37 θξάηε-κέιε ηεο πλεξγαζίαο κε ηελ
νηθνλνκηθή αξσγή θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα θνξέα πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνσζήζεη ηνλ πλεπκαηηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό δηάινγν
αλάκεζα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, θαζώο θαη ηελ πηνζέηεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο
θηινμελίαο θαη ζεβαζκνύ.
Δπηπιένλ, πξόθεηηαη γηα ηνλ πξώην Δπξσ-Μεζνγεηαθό θνξέα πνπ εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο
Δ.Δ., κε βάζε ηελ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ην ίδξπκα ζηεγάδεηαη ζηελ βηβιηνζήθε ηεο
Αιεμάλδξεηαο θαη ζην νπεδηθό Ηλζηηηνύην. Κύξηνο ζηόρνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο
είλαη λα θέξεη ζε επαθή αλζξώπνπο θαη νξγαλώζεηο ησλ δύν πιεπξώλ ηεο Μεζνγείνπ,
δίλνληαο έκθαζε ζηεn αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
επηκόξθσζεο.
Ωζηόζν, ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία, ν δηάινγνο δελ απνηειεί απηνζθνπό αιιά ην κέζνλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο μελνθνβίαο θαη θάζε είδνπο δηάθξηζεο, από
νπνπδήπνηε θη αλ πξνέξρεηαη. Μέζσ ηνπ δηαιόγνπ, ην Ίδξπκα θηινδνμεί λα εμαζθαιίζεη
ηελ ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ην ζεβαζκό ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
θαη ζηηο αξρέο πνπ πξεζβεύνπλ ηα κέιε θη νη νκάδεο ησλ θνηλσληώλ απηώλ.
Ζ λενιαία σο θνηλσληθή νκάδα, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, θαζώο θαη νη κεηαλάζηεο
απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh.
Σν Ίδξπκα ιεηηνπξγεί σο Γίθηπν Γηθηύσλ, 37 Δζληθώλ Γηθηύσλ. Μέιε απηώλ ησλ
δηθηύσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη άιινη πνιηηηζηηθνί θνξείο
πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Ηδξύκαηνο θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο
παξαθάησ ηνκείο:
-ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ,
-ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
-ηνπ εθδεκνθξαηηζκνύ, ησλ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ ξόινπ ηεο γπλαίθαο
ζηελ θνηλσλία,
-ηεο λενιαίαο,
-ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο,
-ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
-ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο
Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, επηδηώθεη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε
ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα ΜΜΔ θαζώο θαη κε άιινπο ηδησηηθνύο θαη
θπβεξλεηηθνύο πνιηηηζηηθνύο θνξείο.
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Ο ξόινο ησλ Δζληθώλ Γηθηύσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Γηα ην ιόγν απηό ην Ίδξπκα
Anna Lindh δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.
Πεξηζζόηεξα γηα Ίδξπκα Anna Lindh:
http://www.euromedalex.org/Home/En/Home.aspx
Σν Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ είλαη επηθεθαιήο θαη ζπληνληζηήο ηνπ Διιεληθνύ
Δζληθνύ Γηθηύνπ ηνπ Δπξσ-Μεζνγεηαθνύ Ηδξύκαηνο Anna Lindh γηα ηνλ Γηάινγν
κεηαμύ ησλ Πνιηηηζκώλ. πλ επηθεθαιήο ηνπ δηθηύνπ είλαη ε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή
νξγάλσζε «Δλσκέλεο Κνηλσλίεο ησλ Βαιθαλίσλ», ε νπνία ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ
πξαγκάησζε ησλ ζηόρσλ ηνπ δηθηύνπ.
Μέιε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ είλαη ειιεληθνί πνιηηηζηηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο. Γηα ηελ
πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh ζηελ Διιάδα, ην Διιεληθό Ίδξπκα
Πνιηηηζκνύ:
● ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βαζηθώλ δνκώλ θαη ησλ δηαύισλ
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ κε θνξείο εθηόο δηθηύνπ
● εθπξνζσπεί θαη πξνσζεί ηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ, ηηο απόςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh θαη ζηηο ζπλαληήζεηο
πνπ απηό νξγαλώλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
● κεξηκλά γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ.
Σν Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ από ηελ πιεπξά ηνπ, σο επηθεθαιήο ηνπ Διιεληθνύ
Δζληθνύ Γηθηύνπ από ην 2005, πξνσζεί δξαζηήξηα ην Ίδξπκα Anna Lindh ζηελ Διιάδα.
Δπηδηώθεη λα πξνζειθύζεη θαη λα εγγξάςεη σο κέιε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ ειιεληθνύο
θνξείο πνπ ελεξγνπνηνύληαη ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο
δξάζεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=46
www.usbngo.gr
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ
Οη «Δλσκέλεο Κνηλσλίεο ησλ Βαιθαλίσλ» είλαη κηα Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 2008 από κηα νκάδα δξαζηήξησλ λέσλ κε πινύζηα
εκπεηξία γύξσ από ηα εζεινληηθά πξνγξάκκαηα θαη κε θνηλσληθέο
επαηζζεζίεο. Όξακα ηνπο ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ, ε ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνλ
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εζεινληηζκό, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γύξσ από θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ε επίηεπμε ηεο
κεγαιύηεξεο πξόζβαζε ηνπο ζηε γλώζε.
Σα Βαιθάληα θαη ε Αλαηνιηθή Δπξώπε είλαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πνιιέο
πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ έλα επξύ θάζκα δξάζεσλ θαη
ελαζρόιεζεο. Ζ νξγάλσζε δεκηνπξγήζεθε ππό ηελ πίεζε ησλ αιιαγώλ ζηε πεξηνρή ησλ
Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο αλάγθεο ηεο ελαζρόιεζεο γηα ηε
δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε πεξηνρή. Βαζηθνί ηνκείο
ελαζρόιεζεο ηεο νξγάλσζεο παξακέλνπλ ε ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
ε δηνξγάλσζε αληαιιαγώλ θαη ζρεδίσλ θαηάξηηζεο, θέξλνληαο θνληά λένπο από ηα
Βαιθάληα θαη ηελ Δπξώπε, ε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη ε παξαγσγή
πνιπκέζσλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην www.usbngo.gr
Σν έηνο 2013-2014 ν θνξέαο είρε ηελ ηηκή λα νξηζηεί σο ζπλ επηθεθαιήο ηνπ ειιεληθνύ
δηθηύνπ, ξόιν ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζεη λα έρεη ην δηάζηεκα 2015 – 2017.
ΡΧΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤ 2015
ΕΘΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ
Οη ζπλαληήζεηο απηέο είλαη νη θαζηεξσκέλεο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ ηνπ
δηθηύνπ.
Όπσο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο ζα ζπλαληεζνύλ εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ/κειώλ ηνπ
ειιεληθνύ δηθηύνπ. Δίλαη κηα ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ην δίθηπν γηαηί δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
λα γλσξηζηνύλ νη θνξείο κεηαμύ ηνπο, λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ θαη
ηηο επθαηξίεο πνπ απηό δίλεη, λα κεηαθέξνπλ ηα δεηήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο
ηνπο, λα αληαιιάμνπλ θαιέο θαη θαθέο πξαθηηθέο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ θνηλά
πεδία ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζεο. Μέζα από ηηο δηεξγαζίεο ησλ εζληθώλ
ζπλαληήζεσλ έρνπλ πξνθύςεη εμαηξεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη είλαη πνιύ ζεηηθό όηη θάζε
ρξόλν έρνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξα κέιε ηα νπνία ηηκνύλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ην
δίθηπν. Σέινο θαηά ηελ ηειεπηαία κέξα ησλ ζπλαληήζεσλ γίλεηαη κηα κηθξή θαηάξηηζε
πάλσ ζε ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ δεηήζεη ηα κέιε από πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο θαη
βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπο.
- Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015 είρε πινπνηεζεί ζηελ Θεζζαινλίθε ε πξώηε ζπλάληεζε ηνπ
ηξηεηνύο πιάλνπ 2015 -2017 όπνπ ζπδεηήζεθε ε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δηθηύνπ
θαη ηνπ εηαηξηθνύ πξνθίι ηνπ, όπσο θαη πινπνηήζεθε έλα εθπαηδεπηηθό εξγαζηήξην
αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο. Ζ λέα ηζηνζειίδα ηνπ δηθηύνπ
www.alfhellas.gr έρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην δίθηπν, ηνπο θνξείο πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηθηύνπ, ηα λέα ησλ θνξέσλ θαη ηνπ δηθηύνπ θαη δηάθνξεο άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.
- Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ζηελ Αζήλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα
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«Άλεκνο Αλαλέσζεο» πινπνηήζακε ηε δεύηεξε ζπλάληεζε ηνπ εζληθνύ δηθηύνπ. Ζ
ζπλάληεζε είρε λα θάλεη κε ηελ ελεκέξσζε γύξσ από ην πξνζθπγηθό θαη ηηο δξάζεηο ησλ
θνξέσλ ηνπ δηθηύνπ ζην ζέκα απηό. Δπίζεο ζπδεηήζακε γηα ηελ επηθεηκέλε ηόηε
εθδήισζε ηνπ Forum ηεο Μάιηαο θαη ππήξμε ζπλάληεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Forum
γηα ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή εθπξνζώπεζεο. Έγηλε επίζεο αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδόηεζεο εθηόο ηνπ ηδξύκαηνο θαη ζηνπο θαλόλεο ρξεκαηνδόηεζεο. ηελ
ζπλάληεζε απηή παξαβξέζεθαλ θαη νη επηθεθαιήο ηνπ δηθηύνπ ηεο Βνπιγαξίαο νη νπνίνη
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζπλάληεζε καο σο θαιή πξαθηηθή γηα ην δηθό ηνπο δίθηπν.
Σα πξαθηηθά όισλ ησλ ζπλαληήζεσλ κπνξεί θάπνηνο λα ηα βξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
δηθηύνπ όπσο θαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ηδξύκαηνο. Φπζηθά κπνξνύλ θαη λα
απνζηαιζνύλ ζην θάζε κέινο ειεθηξνληθά κεηά από αίηεκα ηνπο.
ΤΝΑΝΣΗΗ 12-14/05/2017
ηελ ηξίηε ζπλάληεζε θαη ηειεπηαία γηα ην ηξηεηέο πιάλν δξάζεο ζεσξείηαη πνιύ
ζεκαληηθή γηαηί ζα θαηαγξαθζνύλ ηα ζέκαηα, νη πξνβιεκαηηζκνί, νη ζθέςεηο θαη
πξνηάζεηο ησλ κειώλ γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ επόκελνπ πιάλνπ δξάζεο ηνπ δηθηύνπ. Σελ
πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη σο ην θαινθαίξη, ππάξρεη αλνηρηό θάιεζκα από ηα θεληξηθά ηεο
Αιεμάλδξεηαο γηα πξνηάζεηο πξνο απηνύο γηα ην λέν πιάλν, νπόηε είλαη θαη ε επθαηξία λα
αλαδεηεζνύλ λέεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ θαιύηεξε θαη πην πνηνηηθή ιεηηνπξγία όρη κόλν
ηνπ εζληθνύ καο δηθηύνπ, αιιά θαη ηνπ ηδξύκαηνο ελ γέλεη.
ε απηή καο ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε, δελ ζα κπνξνύζακε λα κελ ηηκήζνπκε ηελ
λεζησηηθή Διιάδα θαη κάιηζηα ην λεζί πνπ έρεη πεξίπνπ 10 νξγαλώζεηο/κέιε ζην δίθηπν,
ηελ ηππνηηθή Ρόδν.
Με πιήξε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ κε επηθεθαιή ηνλ θνξέα «Σν πίηη ηεο Δπξώπεο»
θαη ηνλ Μηράιε Καβνπθιή, έρεη εηνηκαζηεί έλα ηξηήκεξν πξόγξακκα γεκάην πνιηηηζκό
θαη γλώζε.
Σελ Παξαζθεπή 12-05-2017 ζα γίλεη ην θαισζόξηζκα ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Σν άββαην 13-05-2017 ζα γίλεη ε ζπλάληεζε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ.
Σα ζέκαηα ηεο ζπλάληεζεο είλαη:
•
•
•

Απνινγηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ focal points
Απνηειέζκαηα Youth Forum ηεο Μάιηαο
πδήηεζε γηα ην πιάλν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ζε βάζνο ηξηεηίαο
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Σελ Κπξηαθή 14-05-2017 ζα δνζεί έκθαζε ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ. Δπηπιένλ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, όπσο θαη ηεο θνηλσληθνύ αληίθηππνπ ηνπ έξγνπ ησλ
θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη πσο απηό κπνξεί λα κεηξεζεί.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΔΗΛΧΕΙ
ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο ζπλάληεζεο, απνθαζίζακε λα πινπνηήζνπκε θάπνηεο παξάιιειεο
εθδειώζεηο. Έηζη απνθαζίζακε λα πινπνηήζνπκε έλαλ δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο όπνπ ε
βξάβεπζε ζα γίλεη ζηελ Ρόδν, έλα παηρλίδη ζεζαπξνύ γηα ηελ γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκό
θαη ηελ ηζηνξία ηεο κεζνγείνπ θαη ηεο Ρόδνπ θαη ηέινο κηα «Εσληαλή βηβιηνζήθε».
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα ζαο ζηαινύλ άκεζα, θαη εηδηθά γηα ηνλ δηαγσληζκό
θσηνγξαθίαο ζα ζέιακε λα ην θνηλνπνηήζεηε ζηα δίθηπα ζαο!
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
Αθνινπζήζηε ηνλ ζύλδεζκν https://goo.gl/forms/lwgFC1hzyeVxiVXJ3 όπνπ ζα
βξείηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπλάληεζε θαη ε νπνία κπνξεί λα
ζπκπιεξσζεί από Έναν/Μία εθπξόζσπν από ηνλ θάζε θνξέα/κέινο. Αλ θάπνηνο/α
επηζπκεί λα ζπλνδεπηεί, ηόηε ζα πξέπεη λα θαιύςεη ηα έμνδα ηνπ αηόκνπ πνπ ηνλ/ηελ
ζπλνδεύεη. ηελ θόξκα εθηόο ησλ ζηνηρείσλ ζαο ζα ζέιακε λα καο ζηείιεηε ηπρώλ
ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε γηα λα πεξαζηνύλ ζηα πξαθηηθά θαη λα απνζηαιζνύλ ζηηο αξρέο
ηνπ Μαΐνπ ζηα κέιε ηνπ δηθηύνπ.
ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
-Σεηάξηε 01/03/2017 – Σεηάξηε 15/03/2017 : Κάιεζκα ζπκκεηερόλησλ. Παξαθαιείζζε
λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο. http://goo.gl/forms/eaJ95VUKkl
-Γεπηέξα 20/03/2017: Δλεκέξσζε ησλ επηιερζέλησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
ζπλάληεζε. Γηεπζέηεζε πξαθηηθώλ δεηεκάησλ.
-Παξαζθεπή 12/05/2017 – Κπξηαθή 14/05/2017 : Τινπνίεζε ηεο ζπλάληεζεο
ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ –ΣΕΥΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Ζ ζπλάληεζε πινπνηείηαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh θαιύπηεη ην
100% ησλ πξαγκαηηθώλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα θζελόηεξα
κέζα κεηαθίλεζεο. Γηα άηνκα πνπ έξρνληαη από απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αεξνπιάλν, κπνξνύλ λα απνηαζνύλ ζην ζπλεξγαδόκελν
ηαμηδησηηθό γξαθείν Himalaya travel γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίνπ. Απηό όκσο ζα γίλεη
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κεηά ηελ επηινγή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θαη ηελ βεβαίσζε ηνπο όηη ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε πεξίπησζε αγνξάο από εκάο ηνπ εηζηηεξίνπ. Γηα ηα άηνκα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια κέζα (ιεσθνξείν, ηξέλν, πινίν) ζα ζαο ελεκεξώζνπκε κε ηελ
επηινγή ζαο.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κεηώζνπκε ην θόζηνο κεηαθίλεζεο γηα λα δώζνπκε ηελ
δπλαηόηεηα ζε πεξηζζόηεξα κέιε λα πάξνπλ κέξνο ζηελ ζπλάληεζε. Γηα απηό ηνλ ιόγσ
αλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θνηλό απηνθίλεην γηα ηελ κεηαθίλεζε ζαο ή αλ έρεηε λα
δηακείλεηε ζηελ Ρόδν ή αλ δελ επηζπκείηε λα έρεηε θάπνην από ηα γεύκαηα, παξαθαιώ
αλαθέξεηε ην ζηα ζρόιηα ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Σν δίθηπν αξηζκεί πιένλ 170 κέιε
θαη ζα ζέιακε ηελ παξνπζία πνιιώλ από απηνύο. Καιύπηεηαη ηελ δηακνλή θαη δηαηξνθή.
Σν πξόγξακκα ζα θαιύςεη ηελ δηακνλή ηεο Παξαζθεπήο 12/05 θαζώο θαη ηελ δηακνλή
ηνπ αββάηνπ 13/05. Θα θαιπθζεί πιήξσο ε δηαηξνθή ηνπ αββάηνπ 13/05 θαη ηνπ
κεζεκεξηαλνύ ηεο Κπξηαθήο 14/05. Θα απνλεκεζεί δίπισκα ζπκκεηνρήο γηα ηελ
εκεξίδα θαηάξηηζεο ηεο Κπξηαθήο. Σν κέξνο δηακνλήο δελ έρεη νξηζηεί αθόκα. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξσζνύλ ζύληνκα γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο.
ΠΡΟΟΥΖ!!!!
Λόγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλάληεζε ηεο Ρόδνπ, εθηόο ηνπ όηη
ζα δνζεί δπλαηόηεηα ελόο εθπξνζώπνπ από θάζε κέινο/νξγαληζκό, ζα δνζεί
πξνηεξαηόηεηα ζε απηνύο πνπ έρνπλ θάλεη παξνπζία θαη ήηαλ ελεξγνί ζην δίθηπν ηα
ηειεπηαία δύν ρξόληα!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Θα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν info pack, όπσο θαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ παξάιιεισλ
εθδειώζεσλ θαη άιια πξαθηηθά ζέκαηα.
ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νηηδήπνηε ζειήζεηε, ζα ραξνύκε λα καο ελνριήζεηε!
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει. 2310 215629 (Άξεο Παξάζρνπ)
θηλ 6974378332 (Άξεο Παξάζρνπ)
e-mail: aris.usb@gmail.com θαη info@usbngo.gr

