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Ιστοσελίδα έργου: 
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Διαδικτυακή πύλη: https://lab-social.eu/

Το έργο SOCI@LL(592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) 
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις του 
δημιουργού και η Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
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Τα εργαλεία καθοδήγησης ή διαφορετικά «Το Εγχειρίδιο

για Τοπικές Αρχές» περιλαμβάνει αρχεία για την

υποστήριξη των Τοπικών Αρχών στη δημιουργία,

διαχείριση και διατήρηση διατομεακών πλατφόρμων

κοινωνικής ένταξης βασιζόμενων σε μια αναδυόμενη

και καινοτόμα μέθοδο, τα Εργαστήρια Κοινωνικής

Ένταξης (ΕΚΕ) .

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Τι είναι το Εργαστήρι 

Κοινωνικής  Ένταξης;
Κοινο τική πρακτική /δίκτυο/ομάδα ατόμων που

συναντιούνται για να μοιρασ τούν εμπειρ ίες και να

συνεργαστούν για την αντιμετώπιση τοπικών

προκλήσεων σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας λύσεις. Τα

ΕΚΕ χρησιμοποιούνται ό λο και περισσότερο ως
στρατηγική για την αντιμετώπιση σύνθετων

κο ινωνικών προβλημάτων.

Το ΕΚΕ μπορεί να ξεκινήσει για παράδειγμα από μια

τοπική αρ χή ή ένα τοπικό /κοινο τικό οργανισμό . Ο

εμπνευστής συγκαλεί διαφορετικούς τομείς της τοπικής
κοινωνίας, τους φέρνει σε επαφή και αξιοποιε ί την

τεχνογνωσία και την ικανότη τά τους να βρίσκουν

λύ σ εις σε τοπικές προκλήσεις ως ομάδα.

Τα κύ ρ ια βή μ ατα τη ς μ εθ ο δ ο λο γίας γ ια το ΕΚΕ :

Τα ΕΚΕ  βασίζονται σε 3 κύριους άξονες:

Κο ινωνικός άξονας: Συμμετοχή δ ιαφορετικών φορέων 

από  διάφορους τομείς της κοινωνίας.

Πειρ αματικός άξονας: Επαναληπτική προσέγγιση των 

πρ ο κλήσεων μέσω δ ιαρκούς πρωτοτύπου και 
δ ιαχείρισης ενός πορτφόλιου υποσχόμενων συν -

δ η μιουργημένων λύσεων.

Συ στημικός άξονας: Επικεντρώνεται στη συστημική 

φ ύση των προβλημάτων και πιθανών λύσεων, 

αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες των υπό ανάλυση 
φ αινομένων. 

Τι είναι τα εργαλεία καθοδήγησης;
Τα εργαλεία καθοδήγησης για τα εργαστήρια κοινωνικής ένταξης

συγκεντρώνονται στο «Εγχειρίδιο για Τοπικές Αρχές για τη

δημιουργία, διαχείριση και διατήρηση διατομεακών πλατφόρμων

Κοινωνικής Ένταξης».

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αρχείο που στοχεύει στην υποστήριξη

δημιουργίας και διαχείρισης ενός ΕΚΕ.

Περιλαμβάνει:

Παρουσίαση της μεθοδολογίας για τα

ΕΚΕ,

Προκαταρκτικές δράσεις για τη

δημιουργία των ΕΚΕ και συγκέντρωση

της τεχνικής ομάδας,

Μεθοδολογία βήμα-βήμα για την

εφαρμογή ΕΚΕ,

Συμβουλές βιωσιμότητας και

πρακτικές ενθάρρυνσηςάλλωνΕΚΕ.

Βοηθητικά εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ««ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ»

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τον

τρόπο χρήσης των εργαλείων

καθοδήγησης για τα ΕΚΕ είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του SOCI@LL. Αυτό το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην

προετοιμασία και κατάρτιση άλλων

ενδιαφερομένων φορέων για τη δημιουργία και

χρήση ΕΚΕ για την αντιμετώπιση των τοπικών

προκλήσεων.
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Τα παραρτήματα της «βήμα προς βήμα

μεθοδολογικής προσέγγισης για τα

εργαστήρια» περιλαμβάνουν διάφορα

βοηθητικά εργαλεία, όπως λίστες

ελέγχου, διαδικασίες σχεδιασμού,

σχέδια συνεδριών για την πρακτική

εφαρμογή των ΕΚΕ, κοκ.

Έξι παρουσιάσεις PowerPoint έτοιμες

για να χρησιμοποιηθούν κατά τη

διάρκεια των συνεδριών υλοποίησης

των ΕΚΕ. Κάθε παρουσίαση / συνεδρία

αντιστοιχεί σε ένα βήμα της

μεθοδολογίας των ΕΚΕ.

Αυτά τα εργαλεία καθοδήγησης ε ίναι διαθέσιμα για λήψη από την ιστοσελίδα

του SOCI@LL στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιτα λικά, Πολωνικά και Πορτογαλικά. Τ ο

διαδικτυακό SOCI@LL hub διαθέτε ι φόρουμ συζήτησης όπου επιτρέπε ι τη

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων των ΕΚΕ.

http://wholeschoolsociallabs.eu/portfolio_page/guiding-tools-for-local-authorities-on-how-to-generate-foster-and-sustain-cross-sectorial-platforms-for-social-inclusion/?lang=el
http://wholeschoolsociallabs.eu/
https://lab-social.eu/

