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Το έργο
Η παρούσα έκδοση είναι ένα από τα τελικά προϊόντα του έργου SIMCAS (Μεθοδολογία κοινωνικής ένταξης σε κρίσιμες περιοχές μέσω του αθλητισμού) που προωθείται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus Sport. Το έργο αποσκοπεί στον καθορισμό και τη δοκιμή μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που βοηθά τους αθλητικούς 
φορείς να καθορίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέτρα σε κρίσιμους διαγωνισμούς και να επιτρέπουν τη συνέχεια και την αναπαραγωγιμότητα

Συνεργάτες
US Acli -Ιταλία (συντονιστής) www.usacli.it- Champions ohne Grenzen - Γερμανία https://www.championsohnegrenzen.com/- Consell Esportiu del Pla de l'Estany-
Καταλονία - Ισπανία https://www.ceplaestany.cat/- Girl Power Organisation - Δανία https://www.girlpowerorg.com/- IREF - Ιταλία https://irefricerche.acli.it/- Οργάνωση Γη 
- Ελλάδα https://www.organizationearth.org/- Sportna Unja Slovenije - Σλοβενία https://www.sportna-unija.si/- Πανεπιστήμιο Cassino και Νότιο Λάτσιο - Ιταλία 
https://www.unicas.it/

Δικτυακός τόπος του έργου

www.simcas.eu

Άδεια
Οι πόροι του έργου που περιέχονται στο παρόν είναι διαθέσιμοι στο κοινό με την άδεια Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 
International

Συγγραφείς 
Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε από την SUS και την US Acli με τη συμβολή όλων των εταίρων του SIMCAS. 

Αποποίηση ευθύνης
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

http://simcas.eu/about/
https://www.unicas.it/
http://www.simcas.eu/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ένα έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο εκπαίδευσης του 

προσωπικού για την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης 

και τη σωστή χρήση των εργαλείων για την ένταξη των 

μεταναστών μέσω του αθλητισμού σε κρίσιμες περιοχές

ΠΑΚΈΤΟ 
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ



ΠΑΚΈΤΟ 
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Εκπαίδευση του εκπαιδευτή - Πώς να εφαρμόσει τη μεθοδολογική προσέγγιση και να χρησιμοποιήσει την 
εργαλειοθήκη Simcas

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

• Προπονητές και εκπαιδευτές

• Κοινωνικοί λειτουργοί

• Διευθυντές

• Άλλα μέλη της ομάδας του οργανισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Μεθοδολογική προσέγγιση

• Εργαλειοθήκη 

WHERE

• Πολλαπλασια
στικές 
αθλητικές 
εκδηλώσεις

• Εργαστήρια

• Ιστοσελίδα 
της SimcasΜΟΡΦΗ

• Ηλεκτρονικό έγγραφο
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• Η μεθοδολογική προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή προτάσεων και
εργαλείων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων
που πραγματοποιούνται για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών
που ζουν σε κρίσιμες περιοχές, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως
κοινωνικό μέσο.

• Με βάση τις δραστηριότητες του SIMCAS (έρευνα, ανταλλαγή εμπειριών
μεταξύ των εταίρων, πιλοτική δοκιμή, καθορισμός μεθοδολογίας), η
προσέγγιση αναπτύχθηκε για να απεικονίσει βασικές αρχές και
οργανωτικά στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα
των παρεμβάσεων και να παράσχει λίστες ελέγχου για την ανάλυση του
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου
παρέμβασης για το σχεδιασμό δράσεων με βάση το πλαίσιο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS



Τα βασικά στοιχεία
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Ανάλυση του πλαισίου στο 
οποίο θα πραγματοποιηθούν οι 
δραστηριότητες με εργαλεία 
ποιοτικής και ποσοτικής 
έρευνας και εξέταση των 
διαθέσιμων πόρων, των 
πιθανών κινδύνων και των 
δικτύων ενδιαφερομένων 
μερών.

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΤΟ 
ΠΛΑΊΣΙΟ
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Η επιλογή αθλητικών δραστηριοτήτων 
χωρίς αποκλεισμούς είναι σημαντικό να 
ξεκινήσει με μια προκαταρκτική ανάλυση 
των:

❖ τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 
συμμετέχοντα-στόχου               

❖ το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν 
χώρα

❖ διαθεσιμότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού 

ΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΈΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
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ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΌΝΕΣ!

Να καταστήσει τον 
αθλητισμό πιο προσιτό σε 
ένα ευρύτερο φάσμα 
συμμετεχόντων και να 
ευθυγραμμιστεί περισσότερο 
με τις ειδικές ανάγκες των 
μεταναστών.
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ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
Αξιοποίηση των νέων 
αθλητικών πρακτικών για να 
δοθεί έμφαση στη διάσταση 
της ολοκλήρωσης. Εξετάστε 
τα αθλήματα που 
προέρχονται από άλλους 
πολιτισμούς καθιστώντας τα 
ευκαιρία για διαπολιτισμική 
μάθηση.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ 
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Η εισαγωγή συνιστωσών 
όπως ο πολιτισμός και η 
εκπαίδευση μπορεί να 
εμπλουτίσει την ποιότητα 
των αθλητικών 
δραστηριοτήτων 
προωθώντας την ισορροπία 
μεταξύ σωματικής 
δραστηριότητας, πολιτισμού 
και προσωπικής ανάπτυξης.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ 
ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΜια διαδικασία που υιοθετεί 
τη συμμετοχή χωρίς 
αποκλεισμούς πρέπει να 
δημιουργεί δίκτυα όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων και 
να ενσωματώνει 
δραστηριότητες που 
παρέχονται από 
διαφορετικούς φορείς σε μια 
κοινή στρατηγική 
παρέμβασης.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS

ΠΡΌΣΛΗΨΗ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎΗ αναγνώριση της σημασίας 
ενός ικανού και 
εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού - αμειβόμενου και 
μη, που συνδυάζει 
διαφορετικές ικανότητες και 
δεξιότητες και συνεργάζεται 
σε ένα κοινό πλαίσιο - είναι 
ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχία μιας πρωτοβουλίας.
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ 
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 
ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΏΝΕίναι απαραίτητο για τους 
προπονητές να βελτιώσουν 
τις δεξιότητές τους στην 
ενσυναίσθηση, την 
επικοινωνία, τη διαχείριση 
της ομάδας και την 
κατανόηση, προωθώντας την 
ενσωμάτωση και τη 
διαπολιτισμική ανταλλαγή.
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ

Η ενδυνάμωση αφορά τον 
εξοπλισμό των μεταναστών 
με τις δεξιότητες, τις γνώσεις 
και την αυτοπεποίθηση που 
χρειάζονται για να αναλάβουν 
την ευθύνη και να κάνουν 
θετικές αλλαγές στη ζωή 
τους.
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ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΊΤΕ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥ
ΣΜια διατομεακή προσέγγιση 
μπορεί να είναι το κλειδί για 
τη δημιουργία σημαντικών και 
βιώσιμων βελτιώσεων.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Σε γενικές γραμμές, η 
παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση θα πρέπει να 
θεωρούνται τόσο 
πληροφοριακές όσο και 
διαμορφωτικές, διότι 
παρέχουν πληροφορίες που 
μπορούν να οδηγήσουν στη 
βελτίωση των 
δραστηριοτήτων καθώς και 
των οργανισμών. 
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ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΤΕ ΚΑΙ 
ΝΑ ΒΕΛΤΙΏΣΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΉ 
ΣΑΣ
Η χρηστή διακυβέρνηση πρέπει 
να θεωρηθεί ως μια έννοια για 
την ηγεσία ενός οργανισμού με 
δημοκρατικό και υπεύθυνο 
τρόπο, η οποία βασίζεται στις 4 
βασικές αρχές:

❖ Δημοκρατία
❖ Διαφάνεια
❖ Λογοδοσία
❖ Συμπερίληψη των 

ενδιαφερομένων μερών
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ
❖ Η οργανωτική δομή θα 

πρέπει να είναι έτοιμη να 
ανταποκριθεί σε πιθανές 
αλλαγές, τόσο εσωτερικές 
όσο και εξωτερικές.

❖ Όλες οι διαδικασίες θα 
πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες ώστε να 
ανταποκρίνονται στην 
αβεβαιότητα, 
προκειμένου να 
δ λίζ   λή 
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ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
βιώσιμων έργων είναι απαραίτητα 
για τους οργανισμούς:

❖ να προσδιορίσουν το δικό τους 
δίκτυο και να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές χρηματοδότησης 

❖ τα μέλη τους θα πρέπει να 
διαθέτουν διαφοροποιημένη 
εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη

❖ να επικοινωνούν επαρκώς τα 
επιτεύγματά τους



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS
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ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Ένα εργαλείο για την ανάλυση του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος
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Είναι ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση των οργανωτικών επιδόσεων.

Ένας κατάλογος ελέγχου για να καθοδηγήσει σε μια διαδικασία ανάλυσης της ικανότητας 

της οργάνωσης να αναπτύξει γραμμές παρέμβασης για την ένταξη των μεταναστών που 

ζουν σε κρίσιμες περιοχές.

Απαιτείται να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 5 αυτοαξιολογήσεις με τη συμμετοχή βασικών 

ατόμων από τους οργανισμούς (προπονητές, διευθυντές, εθελοντές κ.λπ.).

Ο κατάλογος ελέγχου βασίζεται στους Digennaro et al. (2019).
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Θέμα
Δεν το 
κάνουμε 
αυτό 
αυτή τη 
στιγμή: 
σκορ 1

Το 
κάνου
με 
αυτό 
με 
κάποι
ο 
τρόπο: 
σκορ 2

Το 
κάνου
με 
αυτό 
αρκετ
ά 
καλά: 
σκορ 3

Το 
κάνου
με 
αυτό 
πολύ 
καλά: 
βαθμο
λογία 
4

1. Ως οργανωτικά στελέχη, συμμετέχουμε στο συνολικό
οικονομικό προγραμματισμό και στο γενικό οικονομικό
έλεγχο.
2. Ξέρουμε πώς να διακρίνουμε μεταξύ ρυθμιστικών και
εμπορικών λειτουργιών, στους οργανισμούς μας.
3. Επανεξετάζουμε και αξιολογούμε τις οργανωτικές
επιδόσεις.
4. Εξασφαλίζουμε την ανοικτή ανταλλαγή και διαμοιρασμό
πληροφοριών και διαφορετικών απόψεων για οργανωτικά
θέματα με τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
5. Δημοσιοποιούμε τα βασικά στρατηγικά και οικονομικά
έγγραφα, τις ημερήσιες διατάξεις και τις εκθέσεις των
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
6. Είμαστε ηθικά υπεύθυνοι και φερόμαστε σε όλους δίκαια
και ισότιμα.
7. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συνήθεις λειτουργικοί κίνδυνοι
στον οργανισμό μας και πώς αυτοί αξιολογούνται και στη
συνέχεια διαχειρίζονται.
8. Διασφαλίζουμε ότι υπάρχει πολιτική σύγκρουσης
συμφερόντων και ότι οι δηλώσεις συμφερόντων
επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και
δηλώνονται σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

"Ανάπτυξη ηγεσίας μέσω της παρακολούθησης της συμμόρφωσης - Έμφαση στη διαδικασία"

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ:

Κύριο εργαλείο για τη διαχείριση και την 

αξιολόγηση των παρεμβάσεων



ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
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Η μεθοδολογία των σημαντικότερων αλλαγών είναι μια συμμετοχική 
μορφή αξιολόγησης και παρακολούθησης, επειδή πολλοί 
ενδιαφερόμενοι του έργου συμμετέχουν τόσο στην απόφαση για τα είδη 
των αλλαγών που θα καταγραφούν όσο και στην ανάλυση των 
δεδομένων. 

❖ μια μορφή παρακολούθησης, διότι πραγματοποιείται καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου του προγράμματος και παρέχει πληροφορίες 
που βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειριστούν το πρόγραμμα.

❖ μια μορφή αξιολόγησης, διότι παρέχει δεδομένα σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της απόδοσης του 
προγράμματος στο σύνολό του (Davies & Dart, 2005).



Η μεθοδολογία ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ είναι:
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• Ένα καλό μέσο για τον εντοπισμό απροσδόκητων αλλαγών, καθώς προσφέρει μια καλή 
επιστημονική πλατφόρμα για την έναρξη μιας διερευνητικής φάσης. 

• ένας καλός τρόπος για να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αξίες που επικρατούν σε μια 
δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται, και 
να γίνει μια πρακτική συζήτηση σχετικά με το ποιες από αυτές τις αξίες είναι οι πιο 
σημαντικές.

• μια συμμετοχική μορφή παρακολούθησης που δεν απαιτεί ιδιαίτερες επαγγελματικές 
δεξιότητες. Έτσι, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις παρακολούθησης, είναι εύκολη η 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τι είναι ένας 
δείκτης. Επιπλέον, δεν απαιτούνται ειδικές ερευνητικές δεξιότητες για τα άτομα που θα 
κληθούν να συλλέξουν τα δεδομένα.

• χρήσιμο για την ενθάρρυνση της ανάλυσης καθώς και της συλλογής δεδομένων, επειδή οι 
άνθρωποι πρέπει να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι μια αλλαγή είναι πιο σημαντική από 
μια άλλη.

• ένα εργαλείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού στην ανάλυση 
δεδομένων και την εννοιολόγηση του αντικτύπου. Το MSC αναμένεται να παραμείνει ως 
τεχνογνωσία για τους οργανισμούς/προσωπικό που θα συμμετάσχουν στις πιλοτικές 
εκδηλώσεις



ΜΟΝΤΈΛΟ ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS

Το Έντυπο σημαντικότερης αλλαγής μπορεί να συμπληρωθεί από τα βασικά άτομα που εμπλέκονται στη δραστηριότητα του 
έργου. Ακολουθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των πιθανών ερωτηθέντων:  Συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του έργου, 
Προσωπικό που εμπλέκεται στις δραστηριότητες του έργου, Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, κ.λπ.

Συνιστάται να συλλέγετε τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις.
ΕΝΤΥΠΟ

Όνομα του αφηγητή* _______________________ Όνομα του ατόμου που καταγράφει την ιστορία _______________________
Τοποθεσία _______________________ Ημερομηνία καταγραφής _______________________
(*Αν επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι, μην καταγράψετε το όνομά τους ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους - απλώς γράψτε 
"συμμετέχων" ή κάποια παρόμοια περιγραφή). 

Πείτε μου πώς εσείς (ο αφηγητής) αρχίσατε να εμπλέκεστε με [όνομα του έργου/δραστηριότητας] και ποια είναι η τρέχουσα 
συμμετοχή σας: 

________________________________________________________________________________
Από τη δική σας οπτική γωνία, περιγράψτε μια ιστορία που ενσαρκώνει την πιο σημαντική αλλαγή που προέκυψε από [όνομα του 
έργου/δραστηριότητας].

______________________________________________________________________________________________________

Γιατί αυτή η ιστορία ήταν σημαντική για εσάς; 

______________________________________________________________________________________________________

Πώς συνέβαλε σε αυτό (αν συνέβαλε) το έργο του προσωπικού;

______________________________________________________________________________________________________

Υπάρχει κάτι σχετικό που θέλετε να προσθέσετε;



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ SIMCAS 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 

παρέχει στρατηγικές, ενδείξεις, εργαλεία, συμβουλές και 

πρακτικά παραδείγματα για σχέδια ένταξης μεταναστών 

μέσω του αθλητισμού

ΓΙΑΤΊ 

ΠΩΣ

βελτιώνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των αθλητικών φορέων 

που συμμετέχουν στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τους 

μετανάστες που ζουν σε κρίσιμες περιοχές, με αποτελεσματικό και 

βιώσιμο τρόπο σε βάθος χρόνου
Περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογικής προσέγγισης 

για βιώσιμες παρεμβάσεις ένταξης μεταναστών και περιλαμβάνει 

εργαλεία για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση έργων που βασίζονται στον αθλητισμό.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΔΟΜΗ

ΜΈΡΟΣ 1 - ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ

ΜΈΡΟΣ 2 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS

ΜΈΡΟΣ 3 - ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΟ 

ΈΡΓΟ

ΜΈΡΟΣ 4 - ΠΙΛΟΤΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ SIMCAS

ΜΈΡΟΣ 5 - ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SIMCAS



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

πολύ συνοπτικό και σχηματοποιημένο 

περιεχόμενο, με συνδέσμους σε ιδέες, 

πρότυπα, εργαλεία/πλατφόρμες διαχείρισης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 1 - ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: περιγράφει τους λόγους για το έργο SIMCAS

ΕΡΓΟ SIMCAS: περιγράφει το έργο, τους στόχους και τις δράσεις του

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: δείχνει την εργαλειοθήκη



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 2 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ SIMCAS  

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ SIMCAS

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΚΡΊΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

▪ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ SIMCAS ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

▪ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ SIMCAS ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΎΣ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

▪ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ SIMCAS 

ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΆ ΓΚΈΤΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 2- - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS
ΟΔΗΓΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ SIMCAS

Το μέρος αυτό παρέχει χρήσιμες προτάσεις και πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των βασικών 

στοιχείων της μεθοδολογικής προσέγγισης (παράδειγμα παρακάτω)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ 

(βιβλιογραφία, χρήσιμοι σύνδεσμοι, 
θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσετε)

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ 
ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ

"Η γνώση του πλαισίου στο οποίο
δραστηριοποιούμαστε είναι απαραίτητη. Ποιοι
είναι οι δικαιούχοι μας; Πόσο χρονών είναι;
Ποιο είναι το πολιτισμικό τους υπόβαθρο; Ποιο
είναι το γλωσσικό τους επίπεδο; Ποια είναι τα
κυριότερα ψυχολογικά προβλήματα; Ποια
είναι τα κύρια κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν; Ποιο είναι το επίπεδο
κοινωνικότητας στην ομάδα; Ποια είναι τα
αθλήματα που ασκούνται ήδη από τα μέλη της
ομάδας; Ποιες δυνατότητες που δεν έχουν
ακόμη εκφραστεί μπορούμε να εντοπίσουμε
στην ομάδα; Ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες;
Η ανάλυση αφορά επίσης το ευρύτερο πλαίσιο
στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η
δραστηριότητα. Επομένως, θα διερευνήσουμε
πτυχές όπως: οι πόροι που προσφέρει το
πλαίσιο σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό
επίπεδο, οι διαθέσιμες αθλητικές
εγκαταστάσεις, το δίκτυο ενδιαφερόμενων
φορέων και οργανώσεων που μπορούμε να
κινητοποιήσουμε οι πιθανοί κίνδυνοι και οι

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού
πλαισίου υποδοχής;

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας,
όπως η ηλικία, το πολιτισμικό υπόβαθρο;

- Ποιες είναι οι γλωσσικές δεξιότητες των
συμμετεχόντων στη γλώσσα της χώρας
υποδοχής;

- Ποια είναι τα κύρια ψυχολογικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες;

- Ποια είναι τα κυριότερα κοινωνικά
προβλήματα;

- Ποιοι είναι οι πόροι του πλαισίου, όσον
αφορά τις αθλητικές δομές;

- Ποιοι είναι οι πόροι από άποψη εκπαίδευσης
και υποστήριξης;

- Ποιες τοπικές οργανώσεις μπορούμε να
εμπλέξουμε;

Θα μπορούσατε:
• δημιουργήστε ομάδες εστίασης με

τους συμμετέχοντες.
• Συνέντευξη προνομιούχων μαρτύρων

(διευθυντές της εγκατάστασης,
ψυχολόγοι, χειριστές, βασικοί
συμμετέχοντες κ.λπ.)

• δημιουργήστε μια φόρμα συλλογής
δεδομένων για την ομάδα και το
πλαίσιο

Οδηγός για όποιον θέλει μια επισκόπηση του πώς 
και πότε μπορεί να οργανώσει και να διεξάγει μια 
ομάδα εστίασης 
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/
Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guid
e.pdf

Πύλη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
παρέχονται από το HSP. ένα δίκτυο πρωτοβουλιών
καθορισμού προτύπων που υποστηρίζει την
ποιότητα και τη λογοδοσία στις ανθρωπιστικές
δράσεις προωθώντας την ανάπτυξη και την
εναρμόνιση των προτύπων
https://spherestandards.org

Βιβλιογραφική έρευνα Simcas
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-
output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 2- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΚΡΊΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ

αυτό το μέρος παρέχει χρήσιμες προτάσεις και πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των 

βασικών στοιχείων της μεθοδολογικής προσέγγισης σε διάφορες κρίσιμες περιοχές: φυλακές, 

αστικά γκέτο, προσφυγικούς καταυλισμούς (παραδείγματα παρακάτω)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΝΑ 
ΓΝΩΡΊΖΕΙ 
ΤΟ 
ΠΛΑΊΣΙΟ

- Είναι μια σταθερή ή διαρκώς μεταβαλλόμενη ομάδα;
- Είναι ομοιογενείς ομάδες από άποψη ηλικίας, καταγωγής και τύπου κράτησης; Εάν ναι, τι

είδους κρατούμενοι είναι (κρατούμενοι που τελούν υπό προδικαστική κράτηση, απλοί
κρατούμενοι, κρατούμενοι ασφαλείας, κρατούμενοι στο τέλος της ποινής τους,
υποκείμενοι σε εξωτερική τιμωρία);

- Υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι και δομές για άθληση;

- Οργανώστε μια επιθεώρηση για να ελέγξετε τους διαθέσιμους χώρους και
να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά/όρια;

- Οργανώστε μια συνάντηση με το πρόσωπο επαφής για να μάθετε
περισσότερα για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μελών της
ομάδας.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 2- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ SIMCAS
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ 

ΚΡΊΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΊ 
ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

ΑΣΤΙΚΆ ΓΚΈΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΝΑ 
ΓΝΩΡΊΖΕΙ 
ΤΟ 
ΠΛΑΊΣΙΟ

• Πού βρίσκεται ο καταυλισμός προσφύγων;
• Ποιοι είναι οι πιθανοί ανοικτοί χώροι/αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν;
• Ποιες είναι οι ανάγκες της κοινότητας όσον αφορά τον αθλητισμό;
• Προσφέρουν ήδη άλλες ΜΚΟ παρόμοιες δραστηριότητες;
• Μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλες ΜΚΟ που προσφέρουν ήδη δραστηριότητες (όχι μόνο αθλητικές) στην

κατασκήνωση;
• Ποιος μπορεί να βοηθήσει με την προβολή στην κοινότητα;
• Ποιες είναι οι γλώσσες που ομιλούνται από την κοινότητα ή τους συμμετέχοντες;
• Χρειάζεται να συμπεριλάβετε μεταφραστές στις δραστηριότητες;
• Ποιες εθνότητες θα εκπροσωπούνται στις δραστηριότητες;
• Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων διαφορετικών εθνοτικών ομάδων;
• Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια άτομα από την κοινότητα των προσφύγων για να συμμετάσχουν στη

δραστηριότητα και να δημιουργήσουν δεσμούς με την κοινότητα

• Να είστε δημιουργικοί για να χρησιμοποιήσετε τους διαθέσιμους
χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Λάβετε υπόψη τα πρακτικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι
συμμετέχοντες όσον αφορά τη μεταφορά (π.χ. πρόγραμμα σχολείων).

• Να είστε ανοιχτοί στη συνεργασία με άλλες ΜΚΟ που ήδη γνωρίζουν την
κοινότητα-στόχο.

• Βρείτε τρόπους επικοινωνίας με τους δυνητικούς συμμετέχοντες
• Σκεφτείτε ότι η ομάδα των συμμετεχόντων μπορεί να μιλάει 2 ή 3

διαφορετικές γλώσσες χωρίς να έχει μια κοινή.
• Προσδιορίστε τους συμμετέχοντες που μπορούν να έχουν ρόλο βοηθού

προπονητή για να κάνουν τη μετάφραση και να επικοινωνούν άμεσα με
τους συμμετέχοντες.

• Βεβαιωθείτε ότι η ανάμειξη των ομάδων (εθνικότητες, φύλα) δεν θα
προκαλέσει προβλήματα στην κοινότητα - κάντε το σταδιακά.

• Εντοπισμός και ενεργοποίηση των ατόμων που ενδιαφέρονται να έχουν
ρόλο στην κοινότητα και προσφορά κινήτρων για να εμπλακούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΝΑ 
ΓΝΩΡΊΖΕΙ 
ΤΟ 
ΠΛΑΊΣΙΟ

• Δυναμικό πλαίσιο (τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους; Τι ώρα τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο; Έχουν 
υποχρεώσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες);

• Πού βρίσκονται οι πλησιέστεροι καταυλισμοί προσφύγων;
• Πού υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις; Είναι εύκολα προσβάσιμες; Ποιος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει; 

Είναι δημόσιοι χώροι (υπάρχουν αποδυτήρια, άλλοι σύλλογοι που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο, έχει το 
κοινό πρόσβαση ανά πάσα στιγμή);

• Πώς συνδέονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες; Υπάρχει επαρκής φωτισμός στον 
περιβάλλοντα χώρο μετά το σκοτάδι;

• Υπάρχουν άλλες οργανώσεις που εργάζονται στην περιοχή ή/και με την ίδια ομάδα-στόχο; 
• Υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι, κοινοτικά κέντρα ή σχολεία ξένων γλωσσών με τα οποία θα μπορούσατε να 

συνδεθείτε;
• Ποια είναι η κατάσταση των συμμετεχόντων, ποιους περιορισμούς και ποια υποστήριξη έχουν; Είναι στο 

σχολείο, εργάζονται, κάνουν εκπαίδευση, βρίσκονται σε καταυλισμό ή είναι NEET; Ήρθαν με την οικογένειά 
τους, έχουν παιδιά, πόση κοινωνική υποστήριξη έχουν;

• Εμπλακείτε στην τοπική περιοχή (ρωτήστε τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
πηγαίνετε σε δραστηριότητες που μπορεί να οργανώνουν και δεν έχουν 
σχέση με τον αθλητισμό, κ.λπ.

• Πηγαίνετε σε κοινοτικά κέντρα, κατασκηνώσεις, μαθήματα ξένων 
γλωσσών κ.λπ. για να παρουσιάσετε την προσφορά δραστηριοτήτων σας. 
Μοιράστε πολύγλωσσα φυλλάδια ή, αν υπάρχει χώρος, οργανώστε μια 
προκαταρκτική συνεδρία. 

• Προσφερθείτε να μαζέψετε μια ομάδα ατόμων από ένα από αυτά τα 
μέρη για να τους συνοδεύσετε στη συνεδρία σας, ώστε να ξέρουν πώς να 
φτάσουν εκεί και να νιώσουν άνετα.

• Παρέχετε δωρεάν παιδική φροντίδα, ιδίως όταν εργάζεστε με γυναίκες 
πρόσφυγες που έχουν παιδιά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 3- ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΟ 

ΈΡΓΟΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

• Πρόλογος

• Κίνδυνοι του κοινωνικού 

σχεδιασμού

• Στάδια ενός έργου

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά και 

τους κινδύνους της 

δραστηριότητας σχεδιασμού στον 

"κοινωνικό" τομέα και τις κύριες 

φάσεις ενός έργου

ΠΡΌΤΥΠΟ ΓΙΑ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ 

ΈΡΓΟ

Το μέρος αυτό προορίζεται να παρέχει εργαλεία ικανά 

να:

• να ηγείται μιας διαδικασίας ανάλυσης της ικανότητας 

της οργάνωσης να αναπτύσσει γραμμές παρέμβασης 

για την ένταξη των μεταναστών που ζουν σε κρίσιμες 

περιοχές

• συνοδεύουν την ανάπτυξη μιας πρότασης έργου

• να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των 

συμμετεχόντων και των ενδιαφερομένων

• υποστηρίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της παρέμβασης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 3- ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΟ 

ΈΡΓΟ
ΠΡΌΤΥΠΟ ΓΙΑ ΈΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΈΡΓΟ

TOPICS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΛΈΓΞΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΉ ΣΑΣ Ο παρών κατάλογος ελέγχου προορίζεται να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα καθοδηγήσει τον
ερωτώμενο σε μια διαδικασία ανάλυσης της ικανότητας της οργάνωσης να αναπτύξει γραμμές παρέμβασης για
την ένταξη των μεταναστών που ζουν σε κρίσιμες περιοχές.

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

ΠΏΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΆΣΕΤΕ ΤΟ ΈΡΓΟ Το πρώτο έγγραφο, βοηθά στην εστίαση της παρέμβασης, στην αξιολόγηση της σκοπιμότητάς της, στη συνοχή των 
στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε σχέση με τις ανάγκες και τις δράσεις που έχουν εντοπιστεί. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ένα λειτουργικό πλέγμα για την παρουσίαση των παρεμβάσεων ένταξης των 
μεταναστών μέσω του αθλητισμού σε κρίσιμους τομείς

Σωστή ερώτηση για ένα 
αποτελεσματικό έργο

Φόρμα περιγραφής

ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΣΤΕ, ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΕΊΤΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι μια αυτοαξιολόγηση της ικανότητας της παρέμβασης να παράγει την
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τεχνική MSC είναι μια μορφή συμμετοχικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι
μια μορφή παρακολούθησης επειδή λαμβάνει χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου του προγράμματος και
παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειριστούν το πρόγραμμα. Συμβάλλει στην αξιολόγηση
επειδή παρέχει δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος στο σύνολό του

Σχέδιο αναφοράς για την ένταξη των μεταναστών σε κρίσιμες περιοχές μέσω
- Μέρος Α. Αυτό το υπόδειγμα καθοδηγεί την περιγραφή του υλοποιημένου έργου, με συνέπεια προς την

υποβληθείσα πρόταση, τονίζοντας τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες συνέχειας,
- Το μέρος Β έχει ως στόχο να διευκολύνει την επαλήθευση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών

SIMCAS στην παρέμβαση που υλοποιήθηκε.

Η πιο σημαντική αλλαγή 

Έκθεση έργου μέρος Α 

Έκθεση έργου μέρος Β
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 4- ΠΙΛΟΤΙΚΉ ΔΟΚΙΜΉ SIMCAS
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΏΝ ΔΟΚΙΜΏΝ SIMCAS

ΔΑΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥ (Οργάνωση Girl Power)

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΠΙΛΟΤΙΚΉΣ 
ΔΟΚΙΜΉΣ 

• ΑΦΉΓΗΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΏΝ ΜΈΣΩ 
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ

GERMAN PILOT TEST (Champions ohne Grenzen e.V )

GREEK PILOT TEST (Οργάνωση Γη)

ITALIAN PILOT TEST (ΗΠΑ Acli)

SLOVENIAN PILOT TEST (Αθλητική Ένωση της Σλοβενίας) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥ ΣΠΑΝΙΑΣ (Consell Esportiu del Pla de 
l'Estany) 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται 

οι πιλοτικές δοκιμές ως καλές 

πρακτικές για την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων ένταξης 

μεταναστών μέσω του 

αθλητισμού.

Μια σύντομη παρουσίαση της 

πιλοτικής δοκιμής παραπέμπει 

στο πλήρες έγγραφο και το 

βίντεο
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ
ΕΝΟ

ΜΈΡΟΣ 5- ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΜΙΑΣ ΣΩΣΤΉΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ CROWDFUNDING

Αυτό το μέρος αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης και εργαλείων για τη 

βιωσιμότητα και τη συνέχεια των αθλητικών έργων, ξεκινώντας από ένα από τα 

αποτελέσματα του έργου SIMCAS - την έκθεση για τη βιωσιμότητα.
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WHERE Δικτυακός τόπος SIMCAS www.simcas.eu/lookbook/

+ δικτυακός τόπος εταίρων

ΠΩΣ • ΕΚΤΥΠΏΣΙΜΗ ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ

• WEB TOOLKIT: διαδραστικό και εύχρηστο

ΓΛΩΣΣΑ Αγγλική εργαλειοθήκη + εργαλειοθήκη στη γλώσσα των εταίρων 

του SIMCAS (δανικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, σλοβενικά, 

ισπανικά)
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