ECOMANAGEMENT
Γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του αύριο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ 1 : ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο ECOMANAGEMENT, γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του
αύριο είναι ένα έργο που εγγράφεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ERASMUS+ στρατηγικές συμπράξεις ενηλίκων. Η
περίοδος υλοποίησής του είναι Οκτώβριος του 2017 – Σεπτέμβριος
του 2019. Το έργο έχει σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή των πολιτών. Έχει
ως στόχο τη συνεργασία των έμπειρων τεχνιτών με τους πολίτες –
κυρίως με τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς και με
το πλατύ κοινό και τους τοπικούς φορείς. Το έργο βασίζεται στις γνώσεις και στις τεχνικές των «παλιών»
τεχνιτών της περιοχής υλοποίησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπης 2020 έξι εταίροι συνέπραξαν με
στόχο την ανάπτυξη εργαλείων για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες πρακτικές μετάδοσης των γνώσεων των
παραδοσιακών τεχνικών από γενιά σε γενιά. Στο πλαίσιο του έργου ECOMANAGEMENT θα συνταχθούν
τέσσερα ενημερωτικά δελτία και θα μοιραστούν στο πλατύ κοινό. Στα δελτία αυτά θα υπάρχουν πληροφορίες
για την πρόοδο του έργου και για τα σημαντικά σημεία της εξέλιξής του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ECOMANAGEMENT, θα εξετάσει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της διαχείρισης μιας περιοχής όπως εφαρμόστηκε κατά τις
τελευταίες δεκαετίες και θα αξιολογήσει αυτές τις επιπτώσεις με στόχο
να αναπροσαρμόσει τις πρακτικές σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης
Ο αναπροσανατολισμός αυτός θα γίνει με τη συνεργασία των παλιών
τεχνιτών – που κατέχουν τις παλιές γνώσεις – και των πολιτών και
ευάλωτων νέων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αυτές τις πλούσιες
ξεχασμένες γνώσεις που αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο, τη στιγμή που
η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι πιεστική και πανταχού
παρούσα.
Η κεφαλαιοποίηση των γνώσεων και των τεχνιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο θα δώσει την ευκαιρία όχι μόνο να συμπράξουν νέοι και λιγότερο
νέοι για την υλοποίηση ενός έργου που θα αφορά την προστασία, τη
διαχείριση και την ανάδειξη ενός κοινόχρηστου χώρου, αλλά επίσης και
να μεταφράσουν αυτή την παλιά κληρονομιά σε αναπτυξιακά εργαλεία
με χρήστες το κοινωνικό σύνολο και συγχρόνως με κινητοποίηση του
πολίτη ώστε να αποκτήσει τα μέσα εύρεσης εργασίας και να αναπτύξει
κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις, να συμμετάσχει σε
τοπικά και ευρωπαϊκά δίκτυα δράσης, σε ευρωπαϊκή κινητικότητα κ.λ.π.
Τέλος, το έργο προτείνει ένα συστηματοποιημένο διάλογο διαρκείας
μεταξύ των δημοσίων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών γύρω από τον προβληματισμό για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς καθώς και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύλλογος Alpes de Lumière (Προβηγκία-Γαλλία)
Ο σύλλογος προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον τοπικό
πληθυσμό για τον πλούτο του τόπου, προτείνοντας
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και προσωπικούς δεσμούς μεταξύ
τους με στόχο την ανάδειξη και ενδυνάμωση της περιοχής τους.
Εταιρία EuroKoncept 21 (Σλοβακία)
Στόχος της εταιρίας αυτής είναι η υποστήριξη για την
επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων πολιτών και η υλοποίηση
δράσεων τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με τη διαχείριση και
την προστασία της φυσικής κληρονομιάς.
Gatehouse Development Initiative (Σκωτία)
Είναι οργάνωση εθελοντών που υλοποιεί προγράμματα για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
που έχουν σχέση με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την
προώθηση της δομημένης και φυσικής κληρονομιάς
Ένωση κοινοτήτων Celavu Prunelli (Κορσική)
Η ένωση συνεργάζεται με φορείς για δράσεις που στοχεύουν
στην ανάπτυξη και την αειφορία μιας οικονομίας που
αναδεικνύει τους τοπικούς πόρους, την πολιτιστική κληρονομιά
και την τοπική τεχνογνωσία, μέσω της δημιουργίας
τοπικών δικτύων και αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των
πρωτοβουλιών που έχουν τοπικά αναπτυχθεί.
Red2Red Consultores, S.L (Ισπανία)
Είναι μία ιδιωτική επιχείρηση συμβούλων που ιδρύθηκε το
2000 με στόχο να γίνει σημείο αναφοράς για τις εθνικές και
τοπικές πολιτικές, να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των
δημοσίων οργανισμών και των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο
της βελτίωσης της δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής
διακυβέρνησης.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ Ηπείρου)
Η ΠΕΔ Ηπείρου είναι τοπικός, διοικητικός οργανισμός, Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με δημόσιο χαρακτήρα μη
κερδοσκοπικό. Στοχεύει κυρίως στην υλοποίηση δράσεων που
αφορούν την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή, καθώς
και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στη
Μαδρίτη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2017.
Κατά τη συνάντηση αυτή οι εταίροι
καθόρισαν τα μέσα με τα οποία θα
επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, τους
ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε
εταίρου καθώς και τον συνολικό τρόπο
οργάνωσης του δικτύου.
Ο σύλλογος Alpes de Lumière
αναλαμβάνει το συντονισμό καθ΄όλη
τη διάρκεια του έργου.Οι εταίροι θα
συνεργαστούν με παλιούς τεχνίτες,
με νέους, μετ τοπικούς φορείς και με
πολίτες για την υλοποίηση τεσσάρων
δράσεων.
Η Ένωση Κοινοτήτων Celavu Prunelli
(Κορσική) έχει την αρμοδιότητα της
συλλογικής επεξεργασίας και της
ανταλλαγής καλών πρακτικών (περίοδος
δράσης Οκτώβριος 17- Φεβρουάριος
18)
Η Εταιρία EuroKoncept 21 θα έχει την
αρμοδιότητα της συστηματοποίησης των
καταρτίσεων μεταφοράς γνώσεων από
γενιά σε γενιά (Φεβρουάριος – Μάιος
2018)
Οι σύμβουλοι Red2Red θα είναι
υπεύθυνοι για τις εθνολογικές έρευνες
πεδίου, με αποσπάσματα βίντεο από
μαρτυρίες ντόπιων. Αυτό θα αποτελέσει
και την πρώτη φάση του πειραματισμού
(Μάιος – Σεπτέμβριος 2018).
Η ΠΕΔ Ηπείρου θα είναι υπεύθυνη για
ένα σεμινάριο κατάρτισης για τις παλιές
τεχνικές και τις γνώσεις προκειμένου
να εφαρμοστούν οικολογικοί τρόποι
διαχείρισης. Αυτό θα είναι η δεύτερη
φάση πειραματισμού για τις καταρτίσεις.
Καθ’όλη τη διάρκεια του έργου η
Gatehouse Development Initiative θα
καθοδηγήσει τις δράσεις επικοινωνίας
και διάχυσης των αποτελεσμάτων του
έργου.
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Tο έργο χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η δημοσίευση αυτή είναι αποκλειστική
ευθύνη του συντάκτη και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτή.

