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Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης απηχούν 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Η 

Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
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Year of 2020-2021  
Year of 2020-2021  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Το Στρατηγικό Σχέδιο “Δίκτυο Γυναικών της Υπαίθρου - The Network of Women from 

Rural Communities (NWRC)”  δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
«RWSFF - Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to 
Table» με σκοπό να λειτουργήσει ως οδηγός για την επίτευξη της αποστολής και του 

οράματος του δικτύου τα επόμενα δύο χρόνια.  

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Βασική Δράση 2: 

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων - (κωδικός έργου 2019-1-
RSO1-KA204-000854).  

Πως και από ποιόν δημιουργήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο; 

Το Στρατηγικό Σχέδιο δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου “RWSFF”: α) 

EDUFONS – Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης (Σεβρία), β) Gramigna - Ένωση Εθελοντών 
(Ιταλία), γ) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – Οργανισμός που προάγει την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Ελλάδα) και δ) Udruga ISTARSKO – 

Οργανισμός τοπικής ανάπτυξης (Κροατία). 

Οι εκπρόσωποι και τα μέλη των εταίρων συμμετείχαν στη διαδικασία δημιουργίας του 

σχεδίου και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.  

Η διαδικασία ανάπτυξης των εγγράφων διήρκησε 2 μήνες υπό τον συντονισμό του 
οργανισμού Udruga ISTARSKO.  

Η ιδέα του στρατηγικού σχεδίου προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης διακρατικής 
συνάντησης των εταίρων που έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 στην Ιταλία.  

Διάρκεια Στρατηγικού Σχεδίου 

Το Στρατηγικό Σχέδιο έχει διάρκεια 5 έτη, από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του 

2025, και θα ενημερώνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Το Δίκτυο Γυναικών της υπαίθρου (NWRC) δημιουργήθηκε για να: 

- υποστηρίξει την από κοινού συνεργασία και εργασία των γυναικών παραγωγών που 
βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης για να μάθουν νέες μεθόδους 
παραγωγής, να βοηθήσουν η μία την άλλη και να ανταλλάξουν πρακτικές. 

- συνδέσει τις γυναίκες μεταξύ τους, να τις βοηθάει να ανταλλάξουν  ιδέες και να 
μοιραστούν α) πρωτοβουλίες, β) περιφερειακές ή Ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα της 

γεωργίας και του συστήματος τροφίμων, γ) κοινωνικές καινοτομίες, και δ) 
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τεχνογνωσία σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση σε 

διάφορες περιοχές. 

 

ΣΚΟΠΟΣ του Δικτύου Γυναικών είναι να αξιοποιήσει τα προσόντα και τις ικανότητες 

των μελών του για να ενδυναμώσει τις γυναίκες της υπαίθρου  που ασχολούνται με 
την γεωργία ή την αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και για 

να λειτουργήσει ως στρατηγικό φόρουμ για συλλογική συνεργασία, συντονισμό και 
ενσωμάτωση.    

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις, το NWRC είναι έτοιμο να μοιραστεί την 

πλούσια εμπειρία του στις γυναίκες και να συμβάλει στην ενίσχυση της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

Όραμα  

Μαζί μπορούμε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες της υπαίθρου μέσω της Δια 
Βίου Μάθησης και της σύνδεσης μεταξύ τους.  

 

Αποστολή 

Αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε, να συνδέσουμε και να στηρίξουμε 

τις γυναίκες της υπαίθρου μέσω της εκπαίδευσης, της συνεργασίας, των 
ευκαιριών και πρωτοβουλιών οικονομικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρεπούς 

εργασίας και της διευκόλυνσή τους να κάνουν θετικές και βιώσιμες αλλαγές 
σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο. 
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ NWRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↓ 

Εφαρμογή και υποστήριξη στην 

εκμάθηση εργασιακών 

ικανοτήτων 

- να ξεκινήσει μια ανταλλαγή 

γνώσεων και πρωτοβουλιών για 

την ενδυνάμωση των γυναικών 

της υπαίθρου που ασχολούνται 

με την γεωργία ή την αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων 

 

↓ 

Βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

εμπειρίας από τις μαθησιακές 

κινητικότητες  (διαπροσωπική ή 

διαδικτυακή κινητικότητα) 

- υποστήριξη στη διαδικασία 

δικτύωσης και στη διαδικασία 

πρόσβασης σε κινητικότητες ή 

ανταλλαγές  

- δημιουργία προϋποθέσεων για 

την ανταλλαγή και τη διοργάνωση 

διακρατικών διαλέξεων που θα 

απευθύνονται στις γυναίκες της 

υπαίθρου 

 - ανάπτυξη προτύπων για διεθνείς 

επισκέψεις με στόχο την εκμάθηση 

και την απόκτηση/βελτίωση 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την 

παραγωγή τροφίμων και την 

αγροτική επιχειρηματικότητα 
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ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Δίκτυο Γυναικών προάγει την απασχόληση, την κοινωνικο-εκπαιδευτική και 

προσωπική ανάπτυξη, την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή μέσω της βελτίωσης των 
γλωσσικών δεξιοτήτων, την επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία, τις δεξιότητες 
κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας καθώς επίσης και δεξιότητες που σχετίζονται με 

στρατηγικές έξυπνης οικονομίας και κοινωνικής εξέλιξης. 

1. Το NWRC προάγει την εκπαίδευση των γυναικών της υπαίθρου, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν και οι ίδιες ενεργά στη διαδικασία:  

- Ενίσχυσης γνώσεων των όσον αφορά τις νέες τάσεις στην Αγροτική 
Επιχειρηματικότητα και στην “Οικονομία Φρέσκων Τροφίμων”. 

- Ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ τους. 

- Ενδυνάμωσης όσον αφορά την αγροτική οικονομία, προσαρμόζοντας μεθόδους και 

τεχνολογίες που απαιτούνται και πληρούν τα κριτήρια της κάθε χώρας για αύξηση 
της απασχόλησης και δημιουργία εισοδήματος.   

- Ανάπτυξης εναλλακτικών για βιώσιμη ανάπτυξη. 

- Υποστήριξης και ενθάρρυνσης των γυναικών, που έχουν ελάχιστες επαγγελματικές 
ευκαιρίες, ώστε να ασχοληθούν και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία  

- Υποστήριξης και της παροχής συμβουλευτικής στις γυναίκες που το χρειάζονται   

 

2. Το NWRC υποστηρίζει την διαδικασία δικτύωσης μεταξύ των γυναικών της 
υπαίθρου και την διευκόλυνσή τους για πρόσβαση σε κινητικότητες ή ανταλλαγές 
μέσω: 

- ανάπτυξης συνεργασίας και σύνδεσης των γυναικών της υπαίθρου των διάφορων 
ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες  

- καθιέρωσης ενός μηχανισμού άμεσης επαφής/επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών που 
είναι μέλη του δικτύου ώστε να ανταλλάξουν πρακτικές και γνώσεις μέσω φυσικής ή 
εικονικής επικοινωνίας  

- παροχής μηχανισμών για τη διακρατική κινητικότητα των γυναικών συμβάλλοντας 
στη μετάδοση της γνώσης 

Με αυτόν τον τρόπο, το Δίκτυο δίνει την δυνατότητα στις γυναίκες που είναι μέλη να 
οργανώνουν εικονικές ή πραγματικές συναντήσεις για να ανταλλάξουν εμπειρία και 
τεχνογνωσία ή για να οργανώσουν επισκέψεις μελέτης. Μέσω αυτής της συνεργασίας, 

θα μπορέσουν να αναπτυχθούν μοντέλα διοργάνωσης διεθνών επισκέψεων που θα 
έχουν σαν στόχο της απόκτηση γνώσης, την βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις 

διαδικασίες παραγωγής αλλά και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την αγροτική 
επιχειρηματικότητα. Η συνεργατική οικονομία είναι μία νέα τάση που μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γυναικών.  

3. Το NWRC ως διακρατικό δίκτυο διευκολύνει τη δημιουργία συνεργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών ανάπτυξης και εκπαίδευσης μέσω:  
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- δημιουργίας μίας νέας, διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας στους 

τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αγροτικής ανάπτυξης 

- παροχής μηχανισμών και δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για τη διακρατική 
κινητικότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή γνώσης και 

στην οργάνωση συνεδριών και διαλέξεων που θα απευθύνονται στις γυναίκες της 
υπαίθρου  

- οικοδόμησης νέας διατομεακής συνεργασίας 

- διευκόλυνσης της ανταλλαγής καλών πρακτικών, καθώς και στην ενθάρρυνση της 
κοινής εφαρμογής των πρακτικών αυτών 

- προώθησης της καινοτομίας και των κοινών πρωτοβουλιών 

- ανάπτυξης από κοινού εργασίας, υπηρεσιών και υποστήριξης για τη δημιουργία ενός 

συνόλου υποστήριξης  

- ανάπτυξης κατάλληλων συνδέσμων που να επιτρέπουν στα μέλη/συνεργάτες του 
δικτύου να συνδέονται μεταξύ τους  

- παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του στρατηγικού 
σχεδίου ως προς την επίτευξη των στόχων του 

Η επιτυχία του Δικτύου Γυναικών εξαρτάται τόσο από την επιτυχία των μεμονωμένων 
συνεργασιών στο επίπεδο κάθε χώρας, όσο και από τη συλλογική ικανότητα του NWRC 
να επιτυγχάνει στόχους σε ακόμη ευρύτερες γεωγραφικές κλίμακες. 

Εξωτερική επικοινωνία 

Το Δίκτυο θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στους δικαιούχους, στις επίσημες 

και άτυπες ομάδες, στα ιδρύματα και στους πολίτες μέσω ενημέρωσης. Όσοι 
ενδιαφέρονται μπορούν να μαθαίνουν τις δράσεις του δικτύου μέσω της ιστοσελίδας 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Όπως επίσης και μέσω διαφημιστικών δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν, 

εκδηλώσεων, ανοιχτών συζητήσεων, κ.λπ.  

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://ruralwomen.eu/ 

Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/RWSFFproject/ 

Και στο Instagram: https://www.instagram.com/rwsff_project/

https://ruralwomen.eu/
https://www.facebook.com/RWSFFproject/
https://www.instagram.com/rwsff_project/
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

EDUFONS – Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης 
(Σεβρία) 

https://www.facebook.com/edufons.centar/ 

 

 
 
 
 

Udruga ISTARSKO-  Οργανισμός τοπικής 
ανάπτυξης (Κροατία) 

http://www.istrian.org/hr/ 

 

 

 

Gramigna -  Ένωση Εθελοντών (Ιταλία) 

https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna 

 

IED-  Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

– Οργανισμός που προάγει την καινοτομία και 

την επιχειρηματικότητα (Ελλάδα) 

www.ied.eu 

 

 

https://www.facebook.com/edufons.centar/
http://www.istrian.org/hr/
https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna
http://www.ied.eu/

