
 Οργανισμοί 

 
Νομική οντότητα – Καθεστώς πλήρους μέλους ή εταίρου 

Το Δίκτυο είναι ανοικτό σε: 

α) Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως όσους εργάζονται με γυναίκες σε αγροτικές περιοχές 

Είτε συμμετέχουν είτε όχι στο NWRC, παράγουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες και παρέχουν υπηρεσίες που συνδέονται με τους 
στόχους του NWRC.  

 

β) Φορείς που ασχολούνται με θέματα γυναικών, ισότητας των φύλων, κοινωνικής ένταξης ή εμπλοκής στον τομέα της γεωργίας:  

- ΟΚΠ/ΜΚΟ, ενώσεις, συνεταιρισμοί, οργανώσεις, ομάδες, ιδρύματα, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, 
δημόσιοι φορείς - δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, κ.λπ. 

 

Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι ανοικτή και βασίζεται στην ελεύθερη βούληση. 

Οι δυνατότητες συνεργασίας είναι ευρέως ανοικτές, καθώς και η συμμετοχή νέων εταίρων. 

Καλούμε όλους τους οργανισμούς και τους ενδιαφερόμενους με παρόμοια ενδιαφέροντα να συμμετάσχουν! 

 

Εάν θα θέλατε ο οργανισμός σας να ενταχθεί στο NWRC, παρακαλούμε: 

- εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας με μια σύντομη περιγραφή (όπου θα αναδεικνύεται μέρος του εκπαιδευτικού σας έργου - γεωργία, 
ένταξη των γυναικών, αγροτική ανάπτυξη κ.λπ.) 

- ανεβάστε το λογότυπό σας 

- επισυνάψτε υπογεγραμμένο το Μνημόνιο Συνεργασίας – NWRC_MoU 

 

Διαβάστε το Μνημόνιο στην Πλατφόρμα και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί. 

 

 Μνημόνιο 
 

ΔΊΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ (NWRC) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ NWRC 
 

https://ruralwomen.eu/other/Memorandum.pdf


Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι 
η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο επιδραστικά και 
πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 
2020 και ERASMUS+. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje 

Η EDUFONS είναι ΜΚΟ που ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της 
κοινωνικής κοινότητας μέσω της δια βίου μάθησης, της βελτίωσης της 
ροής πληροφοριών, της προώθησης της ενεργού δημοκρατικής 
ιδιότητας του πολίτη, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της 
απόκτησης βασικών ικανοτήτων. Η έμφαση δίνεται σε τρεις τομείς: 
Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη, με οριζόντια θέματα την 
κοινωνική ένταξη και την ισότητα των φύλων. 

Η EDUFONS υποστηρίζει την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη 
για όλους και μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι έχουν τον έλεγχο 
της ζωής τους, με οικονομικό και κάθε άλλο τρόπο.Οι δραστηριότητες 
επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων, των νέων 
και των γυναικών κυρίως σε τομείς που καλύπτουν παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η 
επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, η κοινοτική ανάπτυξη, η κριτική 
σκέψη και ο γραμματισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ISTRIAN – ECOMUSEUM FROM VODNJAN" (ISTRIAN DE 
DIGNAN – ECOMUSEUM) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη 
κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην πόλη Vodnjan-Dignano, 
στην περιοχή της Ίστρια. Βασικός στόχος της οργάνωσης είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας μέσω της αύξησης 
και αξιοποίησης των πόρων της, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, την 
ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, ο σύλλογος προωθεί την έρευνα, τη φροντίδα, τη 
διατήρηση και την προβολή της ιστορικής αγροτικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και παραδόσεων. Μέσω της αξιοποίησης των προϊόντων 
της ανθρώπινης εργασίας, προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
αναγνωρίσιμη πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα του Vodnjan-
Dignan ως ενός ευημερούντος προορισμού πλούσιου σε τοπικά 

φυσικά προϊόντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramigna Associazione di Volontariato 

Η Gramigna ODV είναι μια Ιταλική ένωση που προσφέρει κοινωνική ένταξη και 
βιώσιμη ανάπτυξη για μειονεκτούντα άτομα στον τομέα της κοινωνικής 
γεωργία; (πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές, 
φυλακισμένοι) 

 

 

 

 

 

     

      

    
     

 Λάρισα, Ελλάδα 

Vodnjan, Κροατία 

Novi Bečej, Σερβία Torrecuso (BN), Ιταλία 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ISTRIAN – ECOMUSEUM FROM VODNJAN" 
(ISTRIAN DE DIGNAN – ECOMUSEUM) 

 

http://www.ied.eu/
https://www.facebook.com/ied.europe/
mailto:info@ied.eu
http://istrian.org/en/
https://www.facebook.com/ISTRIANdeDignan/
mailto:info@istrian.org
https://www.facebook.com/edufons.centar/
mailto:edufons.centar@gmail.com
https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna?lang=en
https://www.facebook.com/GramignaODV/
mailto:gramignaodv@gmail.com


ΑΕΝΟΛ ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας ΑΕ ΟΤΑ 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία νομού Λάρισας, Αναπτυξιακός Σύλλογος Ανώνυμων ΟΤΑ με 
διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Η Α.Ε." ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992, μετά από απόφαση 
των βασικών «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής της Ελασσόνας και με αφορμή την 
ανάγκη διαχείρισης - υλοποίησης του προγράμματος LEADER για την Επαρχία 
Ελασσόνας. Στόχοι της εταιρείας: Ενημέρωση πολιτικών - τοπικών φορέων για τη 
δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών - αναπτυξιακών συνθηκών και παροχή 
τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και 
προτάσεων / Συλλογή και τεκμηρίωση δεδομένων για την τρέχουσα κατάσταση και τις 
υπάρχουσες τάσεις ανάπτυξης στην περιοχή / Μελέτη σχεδιασμού νέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και μελετών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων/ Σχεδιασμός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου / Επεξεργασία και υλοποίηση δικτύωσης, διαφημιστικών 
προγραμμάτων, διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συνεντεύξεων κ.α. / Ανάπτυξη 
συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων περιφερειών σε Εθνικό και Διεθνές 
επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και αμοιβαία επωφελών 
ανταλλαγών. Πολλές δραστηριότητες της εταιρείας ωφελούν μειονοτικές ομάδες και 
μειονεκτούντα άτομα που εργάζονται ή προσπαθούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά 
με τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης »Η Τριπολίτιδα« 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης »Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ« ιδρύθηκε για την υποστήριξη της παράδοσης 
και του λαϊκού πολιτισμού από ενεργούς ντόπιους στις 15-2-1979, στη Δολίχη.  
Η ίδρυσή του έχει τους ακόλουθους σκοπούς: 
Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και ανάπτυξη αμοιβαίας βοήθειας και 
αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των χωρικών. Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού. 
Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Προσπάθειες και δράσεις για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας από τις αρχές ή οποιοδήποτε 
άλλο αρμόδιο πρόσωπο. 
Συνεργασία με παρόμοιους Συλλόγους και ομάδες (εκτός από πολιτικά κόμματα ή οργανισμούς)  
Επίσης το Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκε από τον Σύλλογο και λειτουργεί μέχρι σήμερα. 
 
 

 
 

 

Μορφωτικός Σύλλογος Τσαριτσάνης 

"Ο Μορφωτικός Σύλλογος Τσαριτσάνης" είναι πολιτιστικός σύλλογος με έδρα την Τσαριτσάνη 

του νομού Λάρισας. Ιδρύθηκε το 1978 για να καλύψει το πολιτισμικό κενό που υπήρχε, 

εκφράζοντας κυρίως το άγχος της νεολαίας της εποχής και τη δίψα τους για δημιουργία και 

πρόοδο. Μεταξύ των στόχων του Συλλόγου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού επιπέδου των 

ανθρώπων της Τσαριτσάνης, η αξιοποίηση της πλούσιας ιστορικής και λαογραφικής 

κληρονομιάς του τόπου, η διάδοση και ευρεία διάδοση πρακτικών και χρήσιμων γνώσεων για 

κάθε επιστήμη και τέχνη. Οι γυναίκες έχουν πολύ ενεργό ρόλο σε αυτόν τον σύλλογο, καθώς 

διοργανώνουν τις περισσότερες προωθητικές εκδηλώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν 

εκδηλώσεις με τοπικά πιάτα και προϊόντα και οι γυναίκες που ζουν ή προέρχονται από την 

περιοχή είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. 

Επίσης, προσπαθούν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες σχετικά με τα 

τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων. 

 

 

 

 

 

Δίκτυο Περραιβία 

Το «Δίκτυο Περραιβία» ιδρύθηκε στην Ελασσόνα το 2007 με πρωτοβουλία 54 Συλλόγων 

της Επαρχίας Ελασσόνας και Ομογενών της Επαρχίας Ελασσόνας. Είναι δευτερεύουσα 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση και τα μέλη της είναι πολιτιστικοί, αθλητικοί και 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής. Πολλά μέλη ή εθελοντές που 

δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, είναι γυναίκες, 

αγρότες ή άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Μέλη του Δικτύου Περραιβίας είναι 

ενώσεις της Επαρχίας Ελασσόνας και Σύλλογοι Ελασσόνας από όλο τον κόσμο. Στόχος 

του Δικτύου είναι να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην 

ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Επαρχίας Ελασσόνας, 

προσεγγίζοντας τα θέματα αυτά με υψηλό επιστημονικό κριτήριο. Οι σκοποί και οι 

δράσεις του Δικτύου Περραιβίας κινούνται στους τομείς: Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και 

Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

 

 

 

 

 

Eλασσόνα, Ελλάδα Eλασσόνα, Ελλάδα 

Τσαριτσάνη, Ελλάδα 

Eλασσόνα, Ελλάδα 

      

      

           

http://aenol.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009206634196
mailto:info@aenol.gr
http://mstsaritsanis.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/34225798969/
mailto:mstsaritsanis@yahoo.gr
https://dolihi.gr/
https://www.facebook.com/dolihigr-117997568260618/?ref=page_internal
https://perrevia.net.gr/
https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/
mailto:info@perrevia.net.gr


 

 

 

 

BPW (Γυναίκες Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες) Pula 

Η BPW (Business and Professional Women) είναι ένας μη κυβερνητικός διεθνής 
οργανισμός που ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1931, με ομοσπονδίες και θυγατρικές σε 112 
χώρες παγκοσμίως, ο οποίος έχει συμβουλευτικό καθεστώς πρώτης κατηγορίας σε 
οργανισμούς του ΟΗΕ. Η BPW First Croatian Club Pula είναι η πρώτη τέτοια ένωση 
στην Κροατία και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Club έχει διακόσια 
μέλη και φίλους στο νομό και σε ολόκληρη την Κροατία. Το κύριο πρόγραμμα του 
BPW Club είναι η παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών, εκπαίδευσης και άσκησης 
πίεσης. Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 3 Μαρτίου 2001. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, 
η BPW First Croatian Club Pula πραγματοποιεί τακτικά μηνιαίες συναντήσεις των 
μελών του Club, με παρουσιάσεις διαφόρων οικονομικών θεμάτων, και προωθεί τη 
δικτύωση των γυναικών μέσω των έργων Lobbying for Shopping και Pre-clusterization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga Informo 

Η INFORMO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωνίας των πολιτών που 
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Οι κύριες δραστηριότητες αφορούν τον αντίκτυπο 
της εδαφικής, επιχειρηματικής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Από την ίδρυσή της, 
το 2004, η Informo απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών και 
εργαστηρίων, καθώς και στη συμβολή στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών έργων, μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες.Η πρόκληση 
της Informo είναι να συμβάλει αποτελεσματικά στην κοινωνική ανάπτυξη μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα που παράγουν ορατές αλλαγές. Η ένωση προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και την 
ιδιότητα του πολίτη ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, 
προωθώντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας. Η εμπειρία της Informo στην 
παροχή μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει ενισχυθεί με την πολυετή εμπειρία της χάρη στη συμμετοχή στην 
ανάπτυξη της πλατφόρμας My-Europa. Τώρα η Informo συντονίζει το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης 
(IDC- ιδρυτής έργων βιώσιμης ανάπτυξης) σε συνεργασία με τον δήμο Fažana και εθνικούς και 
διεθνείς εταίρους για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
δικτύωσης. Η IDC συνεργάζεται με στόχο την εδαφική, επαγγελματική, επιχειρηματική και 
προσωπική ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης, της δικτύωσης, της 
συνεργασίας και του σχεδιασμού. Οι χρήστες του Κέντρου είναι εν δυνάμει, αρχάριοι και 
έμπειροι επιχειρηματίες, άνεργοι - ειδικά ευάλωτες ομάδες (νέοι, γυναίκες, άτομα με ειδικές 
ανάγκες...), νέοι, τοπική κοινωνία, ο δήμος, υπάλληλοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pula, Κροατία 

Vodnjan, Κροατία 

     

     

https://www.bpw.hr/en/
https://www.facebook.com/bpwpulacroatia
http://www.informo.hr
https://www.facebook.com/informo.association


Ο αγροτικός συνεταιρισμός "Lentamente" διαχειρίζεται ένα αγρόκτημα που ασχολείται με την παραγωγή 
αρχαίων σιτηρών, κριθαριού, κάνναβης, σταφυλιών, ελιών και λαχανικών χρησιμοποιώντας αμειψισπορές. 
Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2013. 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση συνθετικών χημικών 
ουσιών, ακόμη και αν δεν διαθέτει βιολογικές/βιοδυναμικές μάρκες (στη μεταβατική φάση προς το οργανικό 
καθεστώς). Ο συνεταιρισμός Lentamente λειτουργεί σε ένα δημόσιο αγρόκτημα, το "Casaldianni", που 
βρίσκεται στο Δήμο Circello, το οποίο ανήκει στο "Νοσοκομείο Rummo" του Benevento και διευθύνεται από 
το σώμα "Provincia di Benevento", σε γη που ανήκει στο ASL BN κοντά στο Benevento, στο San Marco dei 
Cavoti, στη Solopaca και στην Pietrelcina. Διαθέτουμε 2 κτίρια αλλά και δημόσια κτίρια που βρίσκονται στην 
εταιρεία Casaldianni για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έχουμε επίσης ένα σημείο πώλησης στο Benevento, 
στο κοινωνικό αγρόκτημα "Orto di Casa Betania". 
Οι δομές έχουν είσοδο στο ισόγειο και δεν έχουν σκάλες ή άλλα εμπόδια για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι 
ίδιες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι τοποθετημένες σε ένα επίπεδο, όπως και οι τουαλέτες. 
Το αγρόκτημα έχει επίσης στη διάθεσή του ένα σημείο πώλησης στην πόλη Benevento, όπου πραγματοποιεί 
άμεσες πωλήσεις συγκεντρώνοντας και την παραγωγή άλλων παραγωγών. 
 

 

 

 

 

 

 

Ιδρύθηκε το 1977 ως Cic - Ιταλική Συνομοσπονδία Αγροτών, που προέρχεται από την Εθνική 
Συμμαχία Αγροτών του 1955, το 1992 έγινε CIA - Ιταλική Συνομοσπονδία Αγροτών. Μεταξύ των 
συμφερόντων της Συνομοσπονδίας: η προστασία και η ανάπτυξη του αριθμού του γεωργού 
επιχειρηματία και της επιχείρησής του, η διασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, τα 
δικαιώματα αγροτικής εργασίας που ασκούνται ως επιχείρηση, η επιβεβαίωση του 
πρωτογενούς τομέα στο ιταλικό οικονομικό σύστημα, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
στις αγορές, η επιβεβαίωση στην κοινωνία της κουλτούρας της γης που νοείται ως περιορισμένο 
και μη αναπαραγώγιμο αγαθό για όλους.  Οι αγρότες CIA-Ιταλίας επικεντρώνονται στη βιώσιμη 
γεωργία με προσοχή στην ποιότητα, την ασφάλεια, την εκπαίδευση τροφίμων, την προστασία 
και την ενίσχυση του περιβάλλοντος, τον αγροτουρισμό, τα δάση, τη βιολογική γεωργία, την 
εναλλακτική ενέργεια· μεταξύ των τομέων της, δημοσιεύοντας επίσης και γεωργικές 
νομοθετικές πληροφορίες. Η CIA-Agricoltori Italiani έχει την εθνική της έδρα στη Ρώμη και είναι 
παρούσα σε περίπου πέντε χιλιάδες ιταλικούς δήμους, με περιφερειακά, επαρχιακά και ανα 
ζώνη γραφεία, καθώς και με αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είναι μεταξύ των μελών του COPA 
(Επιτροπή Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του WOM 
(Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών). Η Συνομοσπονδία δίνει επίσης φωνή στα περίπου 400.000 
μέλη της Εθνικής Ένωσης Συνταξιούχων ANP. Περίπου 37 χιλιάδες ο αριθμός των νέων στη 
γεωργία (Αγιά), 10 χιλιάδες γυναίκες επιχειρηματίες που εκπροσωπούνται στο "Γυναίκες στον 
Τομέα". 

 

 

 

Το Φόρουμ Νεολαίας είναι ένας φορέας συμμετοχής σε ισόβιους και δημοκρατικούς θεσμούς που 
εξασφαλίζει στους νέους τις προϋποθέσεις να παρέμβουν άμεσα στην αντιμετώπιση των δημοτικών 
πολιτικών που σχετίζονται με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κοινότητα. Το 
Φόρουμ Giovani εργάζεται για την ανάπτυξη του ανθρώπου τόσο από κοινωνική άποψη όσο και από 
την άποψη της στήριξης στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Επίσης, το Giovani Forum 
προωθεί εκπαιδευτικά και πολιτιστικά εργαστήρια για τις αγροτικές περιοχές του Torrecuso. 

 

 

 
 

 

Ο Φαντασιακός Κοινωνικός Συνεταιρισμός γεννήθηκε το 2012 και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς παρέμβασης. Η 
Επικράτεια ως ένα υλικό και άυλο σύστημα αξιών, ταυτοτήτων, χρήσεων, εθίμων, τυπικότητας, συμβόλων, σημείων, 
περιορισμών, ιστορίας και πολιτισμού, αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό υποκείμενο, ένα μη αναπαραγώγιμο κοινό αγαθό 
που πρέπει να φροντίσουμε και στο οποίο θα βασιστούν οι πολιτικές εδαφικής ανάπτυξης και η κοινωνικοοικονομική 
βιωσιμότητα.  Οι περιοχές της ενδοχώρας, είτε πρόκειται για αγροτικά είτε για αστικά προάστια, σε μια τάση που ενώνει 
την Ιταλία με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βιώνουν ένα αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο που αντικατοπτρίζεται στην 
ερήμωση που προκύπτει από την εγκατάλειψη των πλέον φτωχών και εγκαταλελειμένων κοινοτήτων.  Η απομόνωση και η 
ερήμωση των αστικών προαστίων, των χωριών και των αγροτικών περιοχών συνεπάγεται την αργή εξαφάνιση πολλών 
μορφών παραδοσιακής γνώσης που συνδέονται με τη γύρω φύση και τους τόπους, αλλά και την ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ των ανθρώπων. Σήμερα, όσοι έχουν καλό επίπεδο εκπαίδευσης, με πολιτισμικό υπόβαθρο που έχει αναπτυχθεί 
κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και ονειρεύονται μια δουλειά επαρκή για την πορεία των σπουδών και τις ανάγκες που 
απαιτούνται για μια ειρηνική ζωή, αισθάνονται αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. H δυνατότητα 
δημιουργίας μιας ευκαιρίας απασχόλησης με βάση τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, στην περιοχή αναφοράς και στις 
παραδόσεις -και συνεπώς στις ρίζες του ανήκειν- είναι ένα μη ρεαλιστικό όνειρο. Στην πραγματικότητα είμαστε 
πεπεισμένοι για τη δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων μέσω καλλιτεχνικών / ερμηνευτικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων που ενισχύουν τους τόπους και τους προστατεύουν από την εγκατάλειψη.  

 

 

 

 
 

Consorzio Sale della Terra Onlus 

Η κοινοπραξία Sale della Terra συγκεντρώνει 15 κοινωνικούς, γεωργικούς και ανανεώσιμους ενεργειακούς 
συνεταιρισμούς στην περιοχή του Benevento. Σε μια εσωτερική, περιθωριακή περιοχή, με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης, 
μόνο μια θαρραλέα επιλογή ήταν σε θέση να επανενεργοποιήσει τις γεωργικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για να 
ενισχύσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η συνεκτική γεωργία αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όχι μόνο οι τοπικοί αγρότες συμμετέχουν στο σχέδιο, αλλά και οι άνεργοι νέοι, τα 
άτομα με αναπηρίες ή ψυχιατρικές παθήσεις, οι μετανάστες που καλωσορίζονται στο σύστημα Sprar, οι άνθρωποι που 
βγαίνουν από την κοινωνική απόκλιση.  Όλοι οι εργαζόμενοι που, χάρη στην αξιοπρεπή απασχόληση και επαρκείς για τις 
ικανότητές τους, εισέρχονται στο κύκλωμα παραγωγής, περνώντας από το να είναι ένα «μείον» στην ισορροπία των 
δημόσιων οικονομικών σε αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινότητα. Κονσέρβες, μαρμελάδες και τουρσιά, λάδι, κρασί 
και μικρά διακοσμητικά είναι τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την κοινοπραξία και τα οποία λαμβάνονται μετά 
από ολόκληρο τον κύκλο επεξεργασίας, από τη σπορά έως τη συσκευασία. 

 

Lentamente Società Cooperativa Agricola 

 

Forum Giovani Torrecuso 

CIA Confederazione Italiana Agricoltori – Benevento 

Cooperativa Immaginaria 

Benevento, Ιταλία 

Torrecuso, Ιταλία 

Torrecuso (BN), Ιταλία 

Sant'Angelo a Cupolo, Ιταλία 

Benevento, Ιταλία 

     

     

     

     

    

https://consorziosaledellaterra.it/
https://www.facebook.com/consorzio.saledellaterra/
http://www.lentamentecoop.com
https://www.facebook.com/Lentamente-Societ%C3%A0-Cooperativa-Agricola-183046895225466
http://www.cia.it
https://www.facebook.com/ciabenevento
http://www.cooperativaimmaginaria.it/
https://www.facebook.com/immaginaria.coopsocialeonlus
https://www.facebook.com/Forum-Giovani-Torrecuso-1436959159930367


Ένωση Αγροτικών Γυναικών (Ruralno udruženje žena – RUŽ) 

Η RUŽ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να επιτύχει στόχους 
που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην επίτευξη βιώσιμης 
αγροτικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, βελτιώνοντας την κοινωνικοοικονομική 
θέση, την υγεία και την απασχόληση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της 
Δημοκρατίας της Σερβίας. Η ιδέα πίσω από την ίδρυσης της ένωσης RUŽ είναι να 
βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών 
περιοχών, όλοι πρέπει να συμμετάσχουμε εξίσου σε αυτή τη διαδικασία. 

Όραμα: Δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα και το 
σεβασμό της διαφορετικότητας, στην οποία οι γυναίκες ασκούν όλα τα εγγυημένα 
δικαιώματα και συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα τμήματα της ζωής στην κοινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογος Γυναικών Αγροτισσών της περιφέρειας Kolubara 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2020 για να διευκολύνει τις γυναίκες από την περιοχή της Kolubara να 
πωλούν τα προϊόντα τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Women's Market (https://zenskapijaca.rs/) 
ανήκει στο Σύλλογο Γυναικών Αγροτισσών της Περιφέρειας Kolubara και η έναρξη του 
υποστηρίχθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών της περιοχής Kolubara (ŽUKO). Η εργασιακή αρχή είναι 
απλή και εκτός από τις ηλεκτρονικές αγορές, είναι επίσης δυνατή η παράδοση στους πελάτες στην 
περιοχή Kolubara και στην πρωτεύουσα. 22 γυναίκες αγρότισσες από την περιοχή του Valjevo, του 
Ub, του Lajkovac, της Mionica, της Ljig και της Osečina πωλούν τα προϊόντα τους με αυτόν τον 
τρόπο. Εκτός από τα άμεσα ατομικά οφέλη των πωλήσεων, ο στόχος είναι οι γυναίκες να 
κατανοήσουν ότι αποτελούν μέρος μιας ομάδας και να υποστηρίξουν η μία την άλλη στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους ή στην αντιμετώπιση καθημερινών 
προβλημάτων. 

 

 

 
Σύλλογος Γυναικών "Jasike" 

Ο Σύλλογος Γυναικών «Jasike» είναι αφιερωμένος στη διατήρηση της παράδοσης και στη βελτίωση 
της θέσης και της ποιότητας ζωής και υγείας των γυναικών. Ο σύλλογος, ανεξάρτητα ή σε 
συνεργασία με σχετικούς φορείς άλλων συναφών εγχώριων και ξένων οργανισμών και εθελοντών, 
διοργανώνει κοινωνικά προγράμματα, πολιτιστικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εργαστήρια 
για γυναίκες. 

Με σύνθημα "Περισσότερες γυναίκες, περισσότερες δραστηριότητες", καλούν όλες τις γυναίκες 
από αγροτικές περιοχές να τολμήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στη ζωή των τοπικών 
κοινοτήτων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογος Γυναικών  "Ariljke" (Udruženje žena “Ariljke”) 

Ο "Ariljke" δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της ισότητας των φύλων και 
της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και κοινωνικής θέσης των 
γυναικών της υπαίθρου στην Arilje. Μέσα από επαγγελματική κατάρτιση και πρακτικά 
παραδείγματα, σε επαγγελματικά ταξίδια, σεμινάρια και φόρουμ, οι αγρότισσες από 
το έδαφος του δήμου μας έλαβαν σχετικές και εφαρμόσιμες γνώσεις στον τομέα των 
γυναικείων συλλόγων, την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της κοινότητας στην οποία 
ζουν. Ο Σύλλογος Γυναικών «Ariljke» δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τις 
υπηρεσίες μέσω βασικών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων, όπως βιολογικά φρούτα 
(σμέουρα, βατόμουρα, μύρτιλλα), λαχανικά (σπαράγγια, λάχανο, πιπεριές, ντομάτες, 
πατάτες κ.λπ.), μέλι (λιβάδι, ηλίανθος, ακακία), τυριά (από αγελαδινό και κατσικίσιο 
γάλα με προσθήκη μπαχαρικών και βιολογικών βοτάνων), γλυκόξινο χειμώνα, λικέρ 
και κρασιά από εγχώρια φρούτα και βότανα,  Αγροτουρισμού.Επίσης, 
πραγματοποιούμε πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες για τη διατήρηση 
της παράδοσής μας (τραγούδι, παραγωγή λαϊκών κοστουμιών, κέντημα, πλέξιμο και 
διάφορα χειροτεχνήματα). 

 

 

 

 

 

Arilje, Σερβία 

Јasika (Кruševac), Σερβία 

 Περιοχή Kolubara, Σερβία 

Sekurič (Rekovac), Σερβία 

     

     

          

https://www.facebook.com/ruralno.udruzenje.zena/
https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-%C5%BDena-Jasike-Jasike-246939409507192/
https://zenskapijaca.rs/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076473301474
https://www.facebook.com/ariljkeassociation


Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 

Η "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" είναι μια μη 
κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με την αγωγή του πολίτη, ίσες ευκαιρίες για ανέργους και 
απασχολούμενους όλων των ηλικιών, μετανάστες, και ειδικά για τις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, καθώς και καινοτόμες, ψηφιακές ευκαιρίες μάθησης. Οι βασικές αρμοδιότητες του 
συλλόγου είναι η υποστήριξη των ανθρώπων να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, η ενίσχυση 
της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, και η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη. Στα εργαστήριά μας, 
οι συμμετέχοντες μαθαίνουν συχνά μέσω παιχνιδιών προσομοίωσης πώς να εφαρμόζουν και να 
χρησιμοποιούν  δεξιότητες, όπως η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, οι στρατηγικές επικοινωνίας, ο διαπολιτισμικός διάλογος, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Εκπαίδευσης και Κοινωνικών Ερευνών 

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας ltd είναι μια κοινωνική 
επιχείρηση. Μας αρέσει να αναπτύσσουμε μια καλύτερη κοινωνία, παρέχοντας 
Masterclasses και Συμβουλευτική. Μας αρέσει να εμπλέκουμε τους συμμετέχοντες στη 
μάθηση κάνοντας δραστηριότητες και πραγματικές προκλήσεις.  Η μεθοδολογία μας 
ακολουθεί πάντα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στην αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων. 
Ενθαρρύνουμε την αποτελεσματική, βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη βοηθώντας 
άτομα, εμπειρογνώμονες και οργανισμούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα 
αλλαγής. Αναπτύσσουμε τον Επιταχυντή Ευρωπαϊκών Έργων και το Διεθνές Κέντρο 
Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων και την Ένωση Informo και 
το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Sophia. Μέσω αυτών των έργων βοηθάμε ειδικούς 
από οποιονδήποτε τομέα της κοινωνίας να μοιραστούν τις γνώσεις τους με το κοινό 
τους από δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της έρευνας, των ΜΜΕ, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των πολυεθνικών εταιρειών...Τα Masterclasses μας είναι 
βασισμένα στην τάξη, διαδικτυακά ή εξατομικευμένα. Οι δραστηριότητες 
συμβουλευτικής προγραμματίζονται κατόπιν αιτήματος. 

 

 

 

 

 

 

Η OTB EUROPE είναι μια εταιρεία της οποίας κύριος στόχος είναι να ενδυναμώσει τους 
πελάτες να κερδίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά επιχορηγήσεις, να βελτιώνουν 
τις επιδόσεις τους σε πρωτοβουλίες πολιτικής και να δημιουργούν βιώσιμες συνεργασίες. 
Είμαστε μια ενθουσιώδης, αποτελεσματική, άμεση και επαγγελματική δέσμη που 
οδηγείται από το σύνθημα "Οι παλιοί τρόποι δεν θα ανοίξουν νέες πόρτες". Φέρνουμε σε 
επαφή διαφορετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνική καινοτομία, 
προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε νέες πολιτικές στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή, το ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον και την 
περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αποστολή της OTB EUROPE είναι να 
αποτελέσει μια πλατφόρμα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ομάδες προβληματισμού 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα, παράλληλα με την προώθηση των 
ευρωπαϊκών αξιών, προκειμένου να οχυρωθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα.Το όραμα της OTB 
EUROPE είναι μια καινοτόμος Ευρώπη με ισότιμη πρόσβαση στη δημοκρατική και 
κοινωνική ζωή για όλους, ενωμένη με αλληλεγγύη και καθοδηγούμενη από μια δυναμική 
οικονομία βασισμένη στις κοινωνικές αξίες. Πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει στη 
δημιουργική σκέψη, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, οι οποίες 

προορίζονται να κάνουν τις κοινωνίες μας καλύτερες, πιο βιώσιμες και δίκαιες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων ASBL (EPA) είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και τη 
διεθνοποίηση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπαιδεύσεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εδρεύει στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από το 2008. Η χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα αυτού του δικτύου συνεργασίας που είναι αφιερωμένο στα ενδιαφερόμενα μέρη 
του ευρωπαϊκού έργου. 

 

 

 

 

 

 Bruxelles, Βέλγιο 

Linz, Αυστρία 

 Bruxelles, Βέλγιο  Dublin, Ιρλανδία 

     

     
     

     

Out of the box Europe 

https://otbeurope.com/about/
https://www.facebook.com/OutoftheBoxEurope/
https://academy-europa.eu/
https://www.facebook.com/EU.academy
https://europeanprojects.org/
https://www.facebook.com/EPA.MyEuropa
http://www.pb-akademie.at
https://www.facebook.com/akademiepb


 

 

 

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, MIITR Maribor 

(Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, MIITR Maribor) 

Το Διεθνές Ινστιτούτο Για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια 
ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Maribor της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά 
του είναι η έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, η κατανόηση των 
περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πρόσφατα έξυπνων και ψηφιακών 
διαστάσεων, ειδικά όταν εξετάζουμε καινοτόμες μορφές μάθησης. Ως εκ τούτου, 
αποστολή του MIITR είναι η παροχή έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, καθώς 
και η παροχή συμβουλών στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, τονίζοντας τη σημασία 
της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας, της 
κυκλικής οικονομίας, της ένταξης των νέων και της επικαιροποιημένης μη τυπικής 
ηλεκτρονικής μάθησης για την επιτάχυνση της κοινωνίας προς μια πιο βιώσιμη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISORA –  Ένωση για την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη (DISORA Association 
for Education and Social Development) 

Η Ένωση για την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ με 
στόχο να συμβάλει στην καλύτερη ένταξη και την κοινωνική κατάσταση των ευάλωτων ομάδων-
στόχων. Στο πλαίσιο διαφόρων έργων, ο σύλλογος παρέχει μη επίσημα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για νέους και ενήλικες σε θέματα όπως η βιωσιμότητα, η επιχειρηματικότητα, η 
κριτική σκέψη και οι βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού. 

Όραμα: Συμβολή σε μια πιο ανεκτική και οικονομικά ισότιμη κοινωνία. 

Αποστολή: Συμβολή στην κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των ευάλωτων ομάδων-στόχων μέσω 
της ενδυνάμωσης και της ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων τους. 

Κύριες δραστηριότητες: Παροχή ευκαιριών για άτυπη διά βίου μάθηση διαφόρων ευάλωτων 
ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι νέοι σε μειονεκτική θέση, οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, Σλοβενία 

Maribor, Σλοβενία 

      

      

http://miitr.eu/
https://www.instagram.com/miitr_maribor/
mailto:info@miitr.eu
https://disora.org/
https://www.instagram.com/disora.slovenia/
https://www.facebook.com/drustvo.disora

