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Ενημερωτικό δελτίο
Περιγραφή του Έργου
Το έργο «COMM.ON HERITAGE» Διαχέιριστής κοινοτήτας για τήν ένταξή των έυπαθων πέριοχων μέ βασή τήν
πολιτιστική κλήρονομια» έξέταζέι τροπους μέ τους οποιους ή πολιτιστική κλήρονομια συμβαλλέι στήν κοινωνική ένταξή και στήν οικονομική αναπτυξή σέ ορέινές, πέριφέρέιακές και αγροτικές πέριοχές. Οι πέριοχές αυτές έιναι έυαλωτές λογω των δήμογραφικων, κοινωνικων και οικονομικων αλλαγων. Η πολιτιστική κλήρονομια προσφέρέι πολλές έυκαιριές, αλλα ή πέριθωριοποιήσή των πέριοχων αυτων έμποδιζέι τήν κοινοτήτα να
έπωφέλήθέι απο αυτές.
Οι στοχοι του έργου έιναι:
•

Δήμιουργια έυκαιριων οικονομικής αναπτυξής που δινουν αξια στήν πολιτιστική κλήρονομια.

•

Εμπλουτισμος κινήτρων του τοπικου πλήθυσμου, προωθωντας τήν συμμέτοχή και τήν έπιχέιρήματική
προσέγγισή

•

Προωθήσή τής τοπικής αναπτυξής χωρις αποκλέισμους, ένισχυοντας τήν κοινωνική και πολιτιστική
πολυμορφια

Περιοχές Παρέμβασης

Ποιός είναι ο διαχειριστής κοινότητας?

Reggio Emilia Apennines - Italy

Το έργο στοχέυέι στή δήμιουργια του ορου
«διαχέιριστή τής κοινοτήτας» ως νέου έπαγγέλματικου
ρολου που συμβαλλέι στον έπαναπροσδιορισμο πολλων προσέγγισέων που σχέτιζονται μέ τήν κοινοτήτα
και τον τοπικο πλήθυσμο.

Idrija Town - Slovenia
Οροπέδιο Λασιθιου—Ελλαδα
Municipality of Grandola (including the Parish
of Melides) - Portugal
Paola town - Malta
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Needs Analysis — Focus groups
Ποιές έιναι οι αναγκές των κατοικων τής πέριοχής;
· Ευκαιριές έργασιας
· Υπήρέσιές και έπένδυσέις
· Καταρτισή και Εκπαιδέυσή
· Στοχέυμένές παρέμβασέις
· Ένταξή έυαλωτων ατομων
· Πέρισσοτέρές θέσέις έργασιας για φοιτήτές κοινωνικων έπιστήμων
· Ανακαινισή έγκαταλέλέιμμένων σπιτιων και κτήριων
· Βέλτιωσή συνδέσιμοτήτας των ιδρυματων
· Πέρισσοτέρές πολιτιστικές έκδήλωσέις για νέους
· Αναπτυξή του τουρισμου, ιδιαιτέρα του οικοτουρισμου
· Φέστιβαλ που συνδέονται μέ τήν τοπική πολιτιστική κλήρονομια
· Καλυτέρή γνωσή των έπιδοτήσέων και των προσκλήσέων
τής ΕΕ
· Εκσυγχρονισμος των υφισταμένων θέσμων

Τοπικές απόψεις
Η Δέσποινα Χατζακή, προέδρος του γυναικέιου
συλλογου «ΡΕΑ» αναφέρέι πως μέσα στις καλές
πρακτικές του συλλογου έιναι ή συμμέτοχή στο
διέθνές γαστρονομικο φέστιβαλ , οπου προωθουνται τα τοπικα παραδοσιακα προιοντα, καθως
και ή οργανωσή και υλοποιήσή έργαστήριων ραπτικής, πλέξιματος, ντέκουπαζ και δήμιουργιας
κοσμήματων για τις γυναικές τής κοινοτήτας,
προκέιμένου να αποκτήσουν χρήσιμές δέξιοτήτές
μέ έπαγγέλματική προοπτική.
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COMM.ON Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
C1 Εκπαίδευση
Η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα C1, που διοργανώθηκε από την L'Ovile, αναπτύχθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του
2020 μέσω τριών κύριων διαδικτυακών συναντήσεων, πρόσθετου υποστηρικτικού υλικού και μιας ομαδικής εργασίας.
Η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε σε συνεταιρισμούς της
κοινότητας ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Το θέμα εμβαθύνεται χάρη σε μια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε από
τον Ιταλό εμπειρογνώμονα Jacopo Sforzi και μερικά ενδιαφέροντα άρθρα που αξιοποιούν το θέμα αυτό σε πολλές χώρες.
Η δεύτερη συνάντηση ήταν ειδικά αφιερωμένη στο προφίλ
του διαχειριστή της κοινότητας, που ορίζεται όχι μόνο από
παραδοσιακή άποψη, με συγκεκριμένα σύνολα σκληρών και
μαλακών δεξιοτήτων, αλλά και μέσω εργασιακών πρακτικών
και συγκεκριμένης τεχνογνωσίας. Αυτό ήταν δυνατό χάρη στη συμμετοχή της ιταλικής επιχείρησης Social Seed, που αντιμετώπισε
το θέμα με μια θεωρητική εισαγωγή και ένα διαδραστικό εργαστήριο.
Μετά από αυτές τις δύο συναντήσεις, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες με στόχο την υλοποίηση των εργαλείων
που παρουσιάστηκαν και τη φαντασία συγκεκριμένων έργων στο δικό τους πλαίσιο.
Η τρίτη και τελευταία συνεδρία ήταν η ευκαιρία να μάθουμε για μερικές ιταλικές βέλτιστες πρακτικές και να παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα κάθε ομάδας εργασίας.

C2 Εκπαίδευση
Η Εκπαιδέυτική Δραστήριοτήτα C2, που αφορουσέ τήν ένσωματωσή, διοργανωθήκέ απο το RCDI, σέ δυο θέματα:
· Κατανοήσή τής προσβασιμοτήτας στήν πολιτιστική και φυσική κλήρονομια.
· Συμμέτοχή τοπικων κοινοτήτων σέ πολιτιστικές δραστήριοτήτές.
Καθέ θέμα πέριλαμβανέ τρια βήματα: ένα αρχικο σέμιναριο που πραγματοποιήθήκέ απο έιδικους, ομαδική έργασια για τήν
διέρέυνήσή πλήροφοριων και υλικου που προκυπτέι απο τις διαλέξέις των έμπέιρογνωμονων και παρουσιασή ιδέων και πιθανων λυσέων που θα έφαρμοστουν τοπικα, ένα διαδικτυακο σέμιναριο για τήν παρουσιασή των αποτέλέσματων των ομαδων
έργασιας και τή συλλογή αποψέων και συμβουλων απο τους έιδικους.
Η προσβασιμοτήτα στήν πολιτιστική και φυσική κλήρονομια βασιστήκέ στήν έμπέιρια του πολιτιστικου τοπιου τής Σιντρα, που
έχέι ταξινομήθέι απο τήν UNESCO ως Μνήμέιο Παγκοσμιας Κλήρονομιας , οπου έχουν έφαρμοστέι πολυτιμές λυσέις προσβασιμοτήτας, καλυπτοντας διαφορέτικές έιδικές αναγκές των έπισκέπτων, τοσο για πολιτιστικές οσο και για φυσικές τοποθέσιές.
Η συμμέτοχή των κοινοτήτων σέ πολιτιστικές δραστήριοτήτές αναπτυχθήκέ μέ τήν υποστήριξή τής Madalena Victorino, δασκαλου και χορογραφου (Συνέταιρισμος "Lavrar o Mar"), που παρέιχέ πολλα παραδέιγματα συμμέτοχικων καλλιτέχνικων πρακτικων, ακολουθωντας διαφορέτικές προσέγγισέις.

C3 Εκπαίδευση
Το Idrija 2020 διοργάνωσε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, εστιάζοντας στην
αξία και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μέσω της παροχής ειδικής έκδοσης και καλών πρακτικών, οι συμμετέχοντες έμαθαν για τις τοπικές εμπειρίες στη Σλοβενία. Ακολούθησε η παρουσίαση της μεθόδου TBI, μιας ενδιαφέρουσας συμμετοχικής μεθόδου που εφαρμόστηκε στο Idrija και θα χρησιμοποιηθεί στις δραστηριότητες παρακολούθησης του έργου. Μέσα από την ομαδική εργασία, οι συμμετέχοντες ερεύνησαν τις δυνατότητες
ενσωμάτωσης της μεθόδου TBI στην περιοχή τους.
Οι συμμετέχοντες έμαθαν για την οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στον αειφόρο τουρισμό, τη Σύμβαση
FARO και τις ορθές πρακτικές των συνεταιρισμών. Εισήχθησαν ψηφιακά εργαλεία για τον διαχειριστή της κοινότητας και οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε ψηφιακό εργαστήριο σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση και τη διάδοση των δραστηριοτήτων.
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Επόμενα Βήματα


Οδήγος για τον Διαχέιριστή Κοινοτήτας

Ο οδήγος απέυθυνέται σέ διαχέιριστές τής κοινοτήτας, οι οποιοι έργαζονται σέ
έυαλωτές πέριοχές, μέ σκοπο τον καθορισμο του ρολου του ΔΚ, τις μέθοδολογιές
και τέχνικές που μπορέι να χρήσιμοποιήσέι προκέιμένου να ένέργοποιήσέι τήν
κοινοτήτα και να δήμιουργήσέι έυκαιριές τοπικής κλήρονομιας και αναπτυξή χωρις αποκλέισμους.


Γνωρίστε τους
συνεργάτες του
προγράμματος

Υπεύθυνος Έργου

Τοπική κλήρονομια GeoTrail στις έυαλωτές πέριοχές

Ένα ιχνος κλήρονομιας που πέριλαμβανέι ολα τα υλικα και αυλα στοιχέια που
αντιπροσωπέυουν τήν πολιτιστική κλήρονομια, συμπέριλαμβανομένων των
στοιχέιων του παρέλθοντος και του παροντος, μέ μια διαπολιτισμική προσέγγισή
και προσέγγισή προσβασιμοτήτας.


Καινοτομος Εργαλέιοθήκή Πολιτιστικής κλήρονομιας

Μια πρακτική έργαλέιοθήκή για τήν αναλυσή και τήν αξιολογήσή των προκλήσέων και τήν ιδέοποιήσή νέων λυσέων έμπνέυσμένων απο τήν κλήρονομια μέ στοχο τήν αξιοποιήσή τής κοινωνικής, οικονομικής, πέριβαλλοντικής και πολιτιστικής αξιας τής τοπικής πολιτιστικής κλήρονομιας.


Ψήφιακή πλατφορμα συνέργασιας

Μια ψήφιακή πλατφορμα συνέργασιας, μέ στοχο τή συλλογή και τήν προβολή
διαφορέτικων ιδέων για τήν αναπτυξή των κοινοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες common-heritage.eu
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Συνεργάτης

