ELIEMENTAL ΟΔΗΓΌΣ ΣΗΜΕΊΩΝ
ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ (ΣΠΚ)
ΠΏΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΏΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΜΕ
ΟΜΆΔΕΣ ΕΥΆΛΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΊΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ (ΣΠΚ);
Αυτά είναι μέρη όπου οι άνθρωποι βιώνουν
άτυπη δημόσια ζωή
• Δεν είναι σπίτι
• Δεν είναι χώρος εργασίας
• Είναι ένα μέρος όπου υπάρχει κοινωνική
αλληλεπίδραση, όπως η συνομιλία
• Είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ίσοι με άλλους
που χρησιμοποιούν επίσης τον τόπο
ΔΗΛΣΔΗ ΤΙ ΕΊΔΟΥΣ ΜΈΡΗ;
Τα καλά μέρη για το CAPS είναι ποικίλα και
μπορούν να προσδιοριστούν καλύτερα από την
ομάδα-στόχο σας. Μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Καφετέριες
• Πάρκα
• Αγορές
• Πλυντήρια ρούχων
• Βιβλιοθήκες
• Μικρά, τοπικά καταστήματα
Διαπιστώσαμε ότι οι ομάδες που είναι ευάλωτες
στον κοινωνικό αποκλεισμό ενδέχεται να μην
έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης
επειδή εκφοβίζονται από τον τόπο διεξαγωγής.
Ως εκ τούτου, αναπτύξαμε μια εργαλειοθήκη
για τον εντοπισμό των τοπικών χώρων της
κοινότητας όπου οι ομάδες-στόχοι μας θα
ήταν άνετη μάθηση. Περιορίζουμε επίσης κάθε
ομάδα εκπαίδευσης σε άτομα με παρόμοιες
εμπειρίες ζωής. Αυτή η μέθοδος έχει βοηθήσει
τα ποσοστά διατήρησης μας να παραμείνουν
υψηλά.

ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΤΑ ΣΠΚ;
• Οι άνθρωποι χρειάζονται ασφαλή μέρη όπου
μπορούν να κοινωνικοποιηθούν παράλληλα με
τη διαχείριση της καθημερινής τους ζωής• Το
ΣΠΚ επιτρέπει στους ανθρώπους ένα ασφαλές
μέρος για να εξερευνήσουν ιδέες και σχέσεις
με τις οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν
να συνεργαστούν
• Το ΣΠΚ μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους
σε νέες ευκαιρίες
• Το ΣΠΚ βοηθήσει με τη συνοχή της
κοινότητας και την ανάπτυξη
• Η πρόσβαση σε ένα ΣΠΚ μπορεί να
βελτιώσει την ευημερία των δυνητικών
ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ;
Άτομα ή ομάδες της κοινωνίας που δεν
μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
δικαιώματα, τους πόρους και τις ευκαιρίες
που άλλοι στην κοινωνία τους θεωρούν
δεδομένα. Τα δικαιώματα, οι πόροι και οι
ευκαιρίες μπορεί να περιλαμβάνουν την
εκπαίδευση, την απασχόληση ή τη στέγαση.
“Ομάδες που αντιμετωπίζουν υψηλότερο
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
από τον γενικό πληθυσμό. Οι εθνικές
μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με
ειδικές ανάγκες, οι άστεγοι, όσοι αγωνίζονται
για κατάχρηση ουσιών, οι απομονωμένοι
ηλικιωμένοι και τα παιδιά αντιμετωπίζουν
συχνά δυσκολίες που μπορούν να οδηγήσουν
σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό, όπως
χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και ανεργίας
ή υποαπασχόλησης» (di Nardo, Cortese και
McAnaney, 2010).
ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΚ;
• Οι πόροι που μπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να γίνουν λιγότερο κοινωνικά
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απομονωμένοι μπορούν να βρεθούν σε ένα
ΣΠΚ.
• Πολλά ΣΠΚ λειτουργούν ήδη ως μια άτυπη
ανταλλαγή πληροφοριών για τους χρήστες,
μέσω της παροχής ενός τόπου συνομιλίας
• Μόλις προσδιοριστούν τα ΣΠΚ, μπορούν
να προσεγγιστούν για να συμμετάσχουν σε
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση
του κοινωνικού αποκλεισμού
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΣΠΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ
ΣΑΣ
• Μια καλή ΚΓΠ είναι κάπου που είναι προσιτή,
είναι κοινωνικά και σωματικά προσβάσιμη, έχει
μια βολική τοποθεσία και είναι διαθέσιμη κατά
καιρούς κατάλληλη για την ομάδα-στόχο.
• Διαφορετικές ομάδες-στόχοι, ακόμη και αν
ζουν στην ίδια κοινότητα, θα απαιτήσει σχεδόν
σίγουρα διαφορετικά
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΣΠΚ...
Συνεργαστείτε στενά με έναν αξιόπιστο, τοπικό
ελεγκτή πύλης που έχει κάποια πρόσβαση στην
ομάδα προορισμού σας
• Σχολεία στην τοπική κοινωνία.
• Φιλανθρωπικά ιδρύματα που εργάζονται με
την ομάδα-στόχο.
• Υπάρχουσες κοινοτικές ομάδες στην περιοχή.
ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΣΠΚ...
• Κανονίστε να συναντήσετε τον τοπικό φορέα
σας.
• Εξηγήστε τι είναι μια ΣΠΚ και γιατί θέλετε να
τις αναγνωρίσετε.
• Ο θυρωρός σας μπορεί να προτείνει με
ενθουσιασμό μια σειρά από τοπικά μέρη για
ΣΠΚ.
• Να τους ευχαριστήσω γι’ αυτό, αλλά να
εξηγήσουμε τη σημασία της ομάδας-στόχου

που αισθάνεται ιδιοκτησία της ΣΠΚ. Η συμβολή
στην επιλογή της ΣΠΚ σημαίνει ότι είναι
πιθανότερο να την χρησιμοποιήσουν.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ-ΣΤΌΧΟΥ
ΣΑΣ...
• Ο τοπικός ελεγκτής πύλης μπορεί να σας
βοηθήσει να συναντηθείτε με ήδη δεσμευμένα
άτομα από την ομάδα-στόχο σας.
• Αυτοί οι άνθρωποι ελπίζουμε ότι θα σας
βοηθήσουν να προσδιορίσετε την πιο
αποτελεσματική ΚΓΠ (S) για το έργο σας.
• Για να γίνει αυτό προτείνουμε τη δημιουργία
ενός εργαστηρίου (με αναψυκτικά) για να
εξηγήσει τι βοήθεια χρειάζεστε. Δείτε τα σχέδια
των εργαστηρίων μας για www.eliemental.org
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ...
• Ας ελπίσουμε ότι ένα ή δύο άτομα από το
εργαστήριό σας θα είναι εθελοντής να κάνει
κάποια έρευνα μεταξύ της κοινότητάς τους για
τον εντοπισμό ΣΠΚ
• Στο έργο μας είχαμε πολύ περισσότερους
εθελοντές από ό, τι χρειαζόταν.
• Όλες οι ανάγκες των εθελοντών σας
είναι κάποια καθοδήγηση (που παρέχονται
στο εργαστήριο) και ένα μέσο συλλογής
πληροφοριών και την αποστολή τους πίσω σε
εσάς.
ΤΙ ΚΆΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ;
• Μιλήστε με τους φίλους και την οικογένειά τους
και είτε να καταγράφει ή να σημειώσω μερικές
σημειώσεις της συνομιλίας
• Τραβήξτε φωτογραφίες από μέρη όπου οι
άνθρωποι στην κοινότητά τους αισθάνονται
άνετα να συνομιλούν με άλλους
• Επιστρέψτε τις πληροφορίες σε εσάς
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ
ΘΈΣΕΩΝ
• Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που
παρέχονται από τον ερευνητή της κοινότητάς
σας θα είστε σε θέση να κάνετε μια σύντομη
λίστα των ΣΠΚ
• Κανονίστε να επισκεφθείτε αυτές τις
τοποθεσίες και να μιλήσετε με τους υπεύθυνους
για το ΣΠΚ σχετικά με το έργο σας και πώς
μπορούν να βοηθήσουν
ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΣΠΚ
• Το ΣΠΚ μπορεί να βοηθήσει στην πρόσβαση
σε ομάδες-στόχους με πολλούς τρόπους.
• Στο πιο βασικό επίπεδο μπορούν να είναι
χώροι ανταλλαγής πληροφοριών
- Φυλλάδια και αφίσες
- Κοινοτικοί πίνακες ανακοινώσεων
- Προφορικές πληροφορίες μέσω του
προσώπου ή των προσώπων που είναι
υπεύθυνα για την ΣΠΚ
• Ορισμένα ΣΠΚ μπορούν να προσφέρουν
χώρους για εκπροσώπους συναντήσεων από
ομάδες-στόχους
- Ιδιαίτερα καφετέριες, εσωτερικές αγορές,
μεγαλύτερα καταστήματα, σχολεία
- Μπορεί να χρειαστεί να χρεώνουν γι ‘αυτό
όμως
• Ορισμένα ΣΠΚ μπορούν να προσφέρουν
χώρους για εκπαίδευση ή εκπαίδευση
- Κοινοτικά κέντρα, βιβλιοθήκες, σχολεία,
ορισμένες μεγαλύτερες καφετέριες ή κοινοτικές
εγκαταστάσεις υγείας
- Και πάλι, μπορεί να χρειαστεί να χρεώνουν
• Ορισμένα ΣΠΚ μπορούν να μοιράζονται
εγκαταστάσεις με την ομάδα-στόχο σας
- Πληροφορική, τηλέφωνο, αντιγραφή
εκτύπωσης
- Εξοπλισμός για παιδιά, για DIY ή για
φροντιστές
• Το ΣΠΚ παρείχε επίσης μέντορες σε άτομα
στις ομάδες-στόχους μας και υποστήριξε το

έργο μας με συμβουλές
• Το ΣΠΚ μπορεί να είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να συνεργαστείτε με ομάδες
ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό.
• Προσφέρουν ευέλικτους, ασφαλείς χώρους που
επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναπτύξουν
εμπιστοσύνη, να συναντηθούν με άλλους
ανεπίσημα και να μάθουν νέες δεξιότητες
• Οι δυνατότητες μιας ΣΠΚ περιορίζονται μόνο
από τη φαντασία σας. Να είστε δημιουργικοί και
να κάνουν χρήση αυτής της μεγάλης πηγής.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν. Το έργο Eliemental θα ήθελε να
ευχαριστήσει την Free Pik (https://www.freepik.
com) για τη χρήση των ελεύθερων φορέων τους
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον οδηγό.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ
ΘΈΣΕΩΝ
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ανεπίσημα και να μάθουν νέες δεξιότητες
• Οι δυνατότητες μιας ΣΠΚ περιορίζονται μόνο
από τη φαντασία σας. Να είστε δημιουργικοί και
να κάνουν χρήση αυτής της μεγάλης πηγής.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν. Το έργο Eliemental θα ήθελε να
ευχαριστήσει την Free Pik (https://www.freepik.
com) για τη χρήση των ελεύθερων φορέων τους
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον οδηγό.
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