
Το έ ργο «COMM.ON HERITAGE» Διαχέιριστή ς κοινο τήτας για τήν έ νταξή των έυπαθω ν πέριοχω ν μέ βα σή τήν 

πολιτιστική  κλήρονομια » έξέτα ζέι τρο πους μέ τους οποι ους ή πολιτιστική  κλήρονομια  συμβα λλέι στήν κοινω-

νική  έ νταξή και στήν οικονομική  ανα πτυξή σέ ορέινέ ς, πέριφέρέιακέ ς και αγροτικέ ς πέριοχέ ς. Οι πέριοχέ ς αυ-

τέ ς έι ναι έυα λωτές λο γω των δήμογραφικω ν, κοινωνικω ν και οικονομικω ν αλλαγω ν. Η πολιτιστική  κλήρονο-

μια  προσφέ ρέι πολλέ ς έυκαιρι ές, αλλα  ή πέριθωριοποι ήσή των πέριοχω ν αυτω ν έμποδι ζέι τήν κοινο τήτα να 

έπωφέλήθέι  απο  αυτέ ς. 

Οι στο χοι του έ ργου έι ναι: 

• Δήμιουργι α έυκαιριω ν οικονομική ς ανα πτυξής που δι νουν αξι α στήν πολιτιστική  κλήρονομια . 

• Εμπλουτισμο ς κινή τρων του τοπικου  πλήθυσμου , προωθω ντας τήν συμμέτοχή  και τήν έπιχέιρήματική  
προσέ γγισή  

• Προω θήσή τής τοπική ς ανα πτυξής χωρι ς αποκλέισμου ς, ένισχυ οντας τήν κοινωνική  και πολιτιστική  
πολυμορφι α 
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Ποιός είναι ο διαχειριστής κοινότητας? 

Το έ ργο στοχέυ έι στή δήμιουργι α του ο ρου 

«διαχέιριστή  τής κοινο τήτας» ως νέ ου έπαγγέλματικου  

ρο λου που συμβα λλέι στον έπαναπροσδιορισμο  πολ-

λω ν προσέγγι σέων που σχέτι ζονται μέ τήν κοινο τήτα 

και τον τοπικο  πλήθυσμο . 
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Needs Analysis — Focus groups 

Τοπικές απόψεις 

Ποιές έι ναι οι ανα γκές των κατοι κων τής πέριοχή ς;  

· Ευκαιρι ές έργασι ας 

· Υπήρέσι ές και έπένδυ σέις 

· Κατα ρτισή και Εκπαι δέυσή 

· Στοχέυμέ νές παρέμβα σέις 

· Ένταξή έυα λωτων ατο μων 

· Πέρισσο τέρές θέ σέις έργασι ας για φοιτήτέ ς κοινωνι-
κω ν έπιστήμω ν  

· Ανακαι νισή έγκαταλέλέιμμέ νων σπιτιω ν και κτήρι ων 

· Βέλτι ωσή συνδέσιμο τήτας των ιδρυμα των 

· Πέρισσο τέρές πολιτιστικέ ς έκδήλω σέις για νέ ους 

· Ανα πτυξή του τουρισμου , ιδιαι τέρα του οικοτουρισμου  

· Φέστιβα λ που συνδέ ονται μέ τήν τοπική  πολιτιστική  κλή-
ρονομια  

· Καλυ τέρή γνω σή των έπιδοτή σέων και των προσκλή σέων 
τής ΕΕ 

· Εκσυγχρονισμο ς των υφιστα μένων θέσμω ν 

Η Δέ σποινα Χατζα κή, προ έδρος του γυναικέι ου 

συλλο γου «ΡΕΑ»  αναφέ ρέι πως μέ σα στις καλέ ς 

πρακτικέ ς του συλλο γου έι ναι ή συμμέτοχή  στο 

διέθνέ ς γαστρονομικο  φέστιβα λ , ο που προωθου -

νται τα τοπικα  παραδοσιακα  προι ο ντα, καθω ς 

και ή οργα νωσή και υλοποι ήσή έργαστήρι ων ρα-

πτική ς, πλέξι ματος, ντέκουπα ζ και δήμιουργι ας 

κοσμήμα των για τις γυναι κές τής κοινο τήτας, 

προκέιμέ νου να αποκτή σουν χρή σιμές δέξιο τήτές 

μέ έπαγγέλματική  προοπτική . 
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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. Ακολού-

θησε η παρουσίαση της μεθόδου TBI, μιας ενδιαφέρουσας συμμετοχικής μεθόδου που εφαρμόστηκε στο Idrija και θα χρησιμοποιη-

θεί 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 συμμετέ-

χοντες πήραν μέρος σε ψηφιακό εργαστήριο σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση και τη διάδοση των δρα-

στηριοτήτων. 

C3 Εκπαίδευση 

C2 Εκπαίδευση 

Η Εκπαιδέυτική  Δραστήριο τήτα C2, που αφορου σέ τήν ένσωμα τωσή, διοργανω θήκέ απο  το RCDI, σέ  δυο θέ ματα: 

· Κατανο ήσή τής προσβασιμο τήτας στήν πολιτιστική  και φυσική  κλήρονομια . 

· Συμμέτοχή  τοπικω ν κοινοτή των σέ πολιτιστικέ ς δραστήριο τήτές. 

Κα θέ θέ μα πέριλα μβανέ τρι α βή ματα: έ να αρχικο  σέμινα ριο που πραγματοποιή θήκέ απο  έιδικου ς, ομαδική  έργασι α για τήν  

διέρέυ νήσή πλήροφοριω ν και υλικου  που προκυ πτέι απο  τις διαλέ ξέις των έμπέιρογνωμο νων και παρουσι ασή ιδέω ν και πιθα-

νω ν λυ σέων που θα έφαρμοστου ν τοπικα , έ να  διαδικτυακο  σέμινα ριο για τήν παρουσι ασή των αποτέλέσμα των των ομα δων 

έργασι ας και τή συλλογή  απο ψέων και συμβουλω ν απο  τους έιδικου ς. 

Η προσβασιμο τήτα στήν πολιτιστική  και φυσική  κλήρονομια  βασι στήκέ στήν έμπέιρι α του πολιτιστικου  τοπι ου τής Σι ντρα, που 

έ χέι ταξινομήθέι  απο  τήν UNESCO  ως Μνήμέι ο Παγκο σμιας Κλήρονομια ς , ο που έ χουν έφαρμοστέι  πολυ τιμές λυ σέις προσβασι-

μο τήτας, καλυ πτοντας διαφορέτικέ ς έιδικέ ς ανα γκές των έπισκέπτω ν, το σο για πολιτιστικέ ς ο σο και για φυσικέ ς τοποθέσι ές. 

Η συμμέτοχή  των κοινοτή των σέ πολιτιστικέ ς δραστήριο τήτές αναπτυ χθήκέ μέ τήν υποστή ριξή τής Madalena Victorino, δασκα -

λου και χορογρα φου (Συνέταιρισμο ς "Lavrar o Mar"), που παρέι χέ πολλα  παραδέι γματα συμμέτοχικω ν καλλιτέχνικω ν πρακτι-

κω ν, ακολουθω ντας διαφορέτικέ ς προσέγγι σέις. 

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, πρό-
σθετου υποστηρικτικού υλικού και μιας ομαδικής εργασίας. 

Η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε σε συνεταιρισμούς της 
κοινότητας ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Το θέμα εμβα-
θύνεται χάρη σε μια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε από 
τον Ιταλό εμπειρογνώμονα Jacopo Sforzi και μερικά ενδιαφέ-
ροντα άρθρα που αξιοποιούν  το θέμα αυτό σε πολλές χώ-
ρες. 

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. 
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Επόμενα Βήματα 

 Οδήγο ς για τον Διαχέιριστή  Κοινο τήτας 

 Ο οδήγο ς απέυθυ νέται σέ διαχέιριστέ ς τής κοινο τήτας, οι οποι οι έργα ζονται σέ 

έυα λωτές πέριοχέ ς, μέ σκοπο  τον καθορισμο  του ρο λου του ΔΚ, τις μέθοδολογι ές 

και τέχνικέ ς που μπορέι  να χρήσιμοποιή σέι προκέιμέ νου να ένέργοποιή σέι τήν 

κοινο τήτα και να δήμιουργή σέι έυκαιρι ές τοπική ς κλήρονομια ς και ανα πτυξή χω-

ρι ς αποκλέισμου ς. 

  Τοπική  κλήρονομια  GeoTrail στις έυα λωτές πέριοχέ ς  

Ένα ι χνος κλήρονομια ς που πέριλαμβα νέι ο λα τα υλικα  και α υλα στοιχέι α που 

αντιπροσωπέυ ουν τήν πολιτιστική  κλήρονομια , συμπέριλαμβανομέ νων των 

στοιχέι ων του παρέλθο ντος και του παρο ντος, μέ μια διαπολιτισμική  προσέ γγισή 

και προσέ γγισή προσβασιμο τήτας. 

  Καινοτο μος Εργαλέιοθή κή  Πολιτιστική ς κλήρονομια ς 

Μια πρακτική  έργαλέιοθή κή για τήν ανα λυσή και τήν αξιολο γήσή των προκλή σέ-

ων και τήν ιδέοποι ήσή νέ ων λυ σέων έμπνέυσμέ νων απο  τήν κλήρονομια  μέ στο -

χο τήν αξιοποι ήσή τής κοινωνική ς, οικονομική ς, πέριβαλλοντική ς και πολιτιστι-

κή ς αξι ας τής τοπική ς πολιτιστική ς κλήρονομια ς. 

 Ψήφιακή  πλατφο ρμα συνέργασι ας   

Μια ψήφιακή  πλατφο ρμα συνέργασι ας, μέ στο χο τή συλλογή  και τήν προβολή  

διαφορέτικω ν ιδέω ν για τήν ανα πτυξή των κοινοτή των. 

Υπεύθυνος Έργου 

Συνεργάτης 
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