
LDA SISAK

Πάρε και εσύ μέρος στο πρόγραμμά μας:

κινητοΠοιησου
για να αποκτήσεις γνώση και εμπειρία,

γινε εθελοντησ
και βοήθησε την κοινότητα σου!

Επικοινωνία με τους εταίρους

Association of Local Democracy Agencies (ALDA)
επικοινωνία: Antonella Valmorbida
E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org
Διεύθυνση: c/o Council of Europe, 67075 Strasbourg, France
Tηλ. +33 390 214 593 - Fax +33 390 215 517
ιστοσελίδα: www.alda-europe.eu

Local Democracy Agency Sisak
επικοινωνία: Paula Rauzan
E-mail: Ldesk-si@sk.t-com.hr
Διεύθυνση: S. I A. Radica 2°, 44000 Sisak, Croatia
Tηλ. +385 44 521 227 - Fax. +385 44 521 231
ιστοσελίδα: www.Lda-sisak.hr

Non Governmental Organization “Horizont”
επικοινωνία: Teodor Bilushi
E-mail: teodor.bilushi@libero.it/sh.horizont@gmail.com
Διεύθυνση: Lagjia «Varosh» 92 Gjirokaster, Albania
Tηλ. +355 68 4023608 - Fax +355 84 263039
ιστοσελίδα: www.horizont-albania.com

KMOP - Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
επικοινωνία: Αριστέα λιαροκάπη
E-mail: european_projects@kmop.gr
Διεύθυνση: 4 σούρπη. 14562 κηφισιά, ελλάδα
Tηλ. +30 210 6234550-1
ιστοσελίδα: www.kmop.gr

ACRO - Active Creative and Reforming 
Organisation
επικοινωνία: Arxontoula Diamantopoulou
E-mail: acro.ngo@gmail.com
Διεύθυνση: ι. σιώμου 18, 52100 καστοριά, ελλάδα
Tηλ. 0030 6948661778

NF API - National Forum Alternatives, Practice, 
Initiatives
επικοινωνία: Stoyka Beleva
E-mail: apiplovidv@gmail.com
Διεύθυνση: 5, 11th August Str., 4000 Plovdiv, Bulgaria
Tηλ. 359 32 588 786
ιστοσελίδα: www.apiplovdiv.tripod.com

Identità e Dialogo
επικοινωνία: Alessandra Ricciardelli
E-mail: aricciardelli80@gmail.com
Διεύθυνση: Piazza Mignanelli 25, 00187 Roma, Italy
Tηλ. +39 339 8961676
ιστοσελίδα: www.identitaedialogo.eu

για περισσότερες πληροφορίες:
www.alda-europe.eu

Με την υποστήριξη της ευρωπαικής Ένωσης: υποστήριξη ορ-
γανισμών σε ευρωπαικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο των ενεργών πολιτών



ο οργανισμός Association of Local Democracy 
Agencies, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Horizont, στην 
Αλβανία, National Forum Alternatives, Practice, 
Initiative, στην Βουλγαρία, Local Democracy 
Agency Sisak, στην κροατία, Active Creative and 
Reforming Organisation και Κέντρο Μέριμνας Οι-
κογένειας και Παιδιού, στην ελλάδα και Identità 
e Dialogo, στην ιταλία, επιδιώκει να προωθήσει την 
συμμετοχή της κοινωνίας μέσω των ανταλλαγών 
διατηρώντας το επίπεδο της δημοκρατίας.

η ΑκΡο θα πραγματοποιήσει δυο συναντήσεις, μια 
με τους τοπικούς φορείς και μια με εθελοντές, 
παρουσιάζοντας μερικά από τα προγράμματα που 
υλοποιεί ο φορέας, στοχεύοντας στην ενθάρρυνη 
του εθελοντισμού και στην ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. ενη-
μερωθείτε για τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων 
μας, τόσο από τις ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, 
από το Facebook, όσο και από το ενημερωτικό 
newsletter που θα λάβετε μέσω mail.

Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, και 
να επισκεφθείτε τα γραφεία μας στην ι. σιώμου 18 
περιοχή Ξενία, για να ανταλλάξουμε απόψεις σε 
θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό κ.α.

Μέχρι στιγμής έχουμε επιτύχει να θέσουμε στους 
κόλπους των δράσεών μας νέους ανθρώπους 
ηλικίας 15 έως 35 ετών που είναι αποκλεισμέ-
νοι λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών περιορι-
σμών. . η ενεργή συμμετοχή αλλά και η προώθηση 
ενός ευρύτερου διαλόγου είναι τα χαρακτηριστι-
κά των δράσεων που έχουμε υλοποιήσει με στόχο 
τη διαμόρφωση ενός καλύτερου οικονομικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος για την περιοχή.

η ΑκΡο είναι μέλος ευρύτερων εθνικών ευρωπαϊ-
κών δικτύων που στόχο έχουν την προώθηση αντί-
στοιχων παρεμβάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

η κινητικότητα είναι μία από τις βασικές αξίες της 
ευρωπαϊκής Ένωσης και το βασικό θέμα που πραγ-
ματεύεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. οι Μκο θα 
ανταλλάξουν καλές πρακτικές και εμπειρίες με βα-
σικό στόχο να προωθήσουν τον εθελοντισμό στις 
κοινωνίες τους, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 
τη βοήθεια των εθελοντών θα χτίσουμε ένα ευρω-
παϊκό δίκτυο “μάθησης και ενημέρωσης” μέσα στα 
πλαίσια της κοινωνίας.

η ΑκΡο δημιουργήθηκε τον νοέμβριο του 2007 
στην ακριτική πόλη της καστοριάς. η ΑκΡο δη-
μιουργήθηκε μετά από την διαπιστωμένη ανάγκη 
νέων ανθρώπων να δραστηριοποιηθούν ενεργά 
στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να να καλύψει 
το κενό που υπάρχει στην ακριτική μας περιοχή 
όσον αφορά την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την 
ενεργοποίηση κ.α. νέων ανθρώπων σχετικά με 
την ευρώπη, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.


