
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

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

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

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

ΚΜΟΠ – 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

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

NF API - National Forum Alternatives, Practice, 
Initiatives
επικοινωνία: Stoyka Beleva
E-mail: apiplovidv@gmail.com
Διεύθυνση: 5, 11th August Str., 4023 Plovdiv, Bulgaria
Tηλ. +359 32 588 786
ιστοσελίδα: www.apiplovdiv.tripod.com

για περισσότερες πληροφορίες:
www.kmop.gr

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



ο φορέας Association of Local Democracy 
Agencies, στην γαλλία, σε συνεργασία με 6 ΜΚΟ 
από Horizont, την Αλβανία, National Forum 
Alternatives, Practice, Initiative, την Βουλγα-
ρία, Local Democracy Agency Sisak, την κροατία, 
Active Creative and Reforming Organisation, και 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, την 
ελλάδα, και Identità e Dialogo, την ιταλία, στοχεύ-
ει στην προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο 
της κοινωνίας των πολιτών ως μέσο προστασίας 
της δημοκρατίας.

το κΜοΠ θα πραγματοποιήσει μία συνάντηση με εθε-
λοντές, παρουσιάζοντας τα διαφορετικά προγράμ-
ματα που υλοποιεί ο φορέας που ως στόχο έχουν 
να ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. ταυτόχρονα θα συμμετέχει στην ανταλλα-
γή εθελοντών μεταξύ των εταίρων στα πλαίσια του 
εθελοντισμού. ενημερωθείτε για την ημερομηνία 
της εκδήλωσής μας που θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα μέσω της ιστοσελίδας μας: www.kmop.gr

στο παραπάνω ιστοχώρο, μπορείτε να βρείτε επίσης 
πληροφορίες και εκδηλώσεις σχετικά με το πρό-
γραμμα, να ενημερωθείτε για τα επιμέρους ευρωπα-
ϊκά προγράμματα που υλοποιούνται τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες 
για το φορέα μας.

Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 
της ιστοσελίδας μας και να ανταλλάξουμε απόψεις σε 
θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό και παραδείγματα 
δύο προγραμμάτων σχετικά με τον εθελοντισμό που 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε γαλλία και ε.ε:

• EVS –η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία προ-
σφέρει σε νέους ευρωπαίους πολίτες την ευ-
καιρία να συμβάλλουν στην αλλάγη του κόσμου 
και της δικής τους ζωής. τους δίνει τη μοναδι-
κή δυνατότητα να δεσμευτούν προσωπικά μέσω 
της πλήρης εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα 
εντός ή εκτός ε.ε.
για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-
action-programme/doc82_en.htm

• η γενική γραμματεία νέας γενιάς σε συνεργασία  
με τα ελληνικά ταχυδρομεία και με τον ελληνι-
κό οργανισμό τουρισμού, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος “Διακοπές και εθελοντισμός” δίνει τη 
δυνατότητα σε νέο ή νέα από 18-28 ετών να συν-
δυάσει τις διακοπές με την εθελοντική εργασία.
για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=332&cnode=47

το κέντρο Μέριμνας οικογένειας και Παιδι-
ού (κΜοΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1977 από επιστημονικά στελέχη με 
μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. σκοπός του κέ-
ντρου είναι η στήριξη της οικογένειας μέσω της 
παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, 
η στήριξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιο-
χών, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τε-
χνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

το κέντρο Μέριμνας οικογένειας και Παιδιού εί-
ναι εγκατεστημένο στην Αθήνα, το Πέραμα, και 
στη Θεσσαλονίκη. Δύο από τα οικοτροφεία του 
βρίσκονται στο Καπανδρίτι και Πολυδέντρι Ατ-
τικής και ένα στο Ξυλόκαστρο κορινθίας.

στη διάρκεια της λειτουργίας του, το κΜοΠ έχει 
υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε 
συνεργασία τόσο με διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
όσο και με εθνικούς φορείς.η κινητικότητα αποτελεί μία από τις βασικές αξίες 

της ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεντρικό θέμα που 
πραγματεύεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. οι συ-
νεργαζόμενες Μκο ανταλλάζουν καλές πρακτικές 
και εμπειρίες με βασικό στόχο να προωθήσουν τον 
εθελοντισμό στις κοινωνίες τους, αλλά και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό το τρόπο χτίζουμε ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο “ μάθησης και ενημέρωσης” στο 
πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο προ-
ωθεί τον εθελοντισμό και τη δικτύωση ως μέσα επί-
τευξηςτων στόχων του έργου.


