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Ξεπερνώντας εμπόδια 
μέσω της συνεργασίας 

Ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων χάρη στη διεθνή 
συνεργασία 

Το έργο RECulture επιδιώκει να 

εμβαθύνει τη διεθνή συνεργασία στον 

τομέα του αθλητισμού, γεγονός που 

διευκολύνεται με τη δια ζώσης 

συνάντηση των εταίρων του έργου, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 

2022 στην Πράγα υπό την φιλοξενία του 

οργανισμού NextGen. 

 

Ο βασικός στόχος του έργου RECulture 

είναι να δώσει τη δυνατότητα στην 

κοινότητα να αναπτύξει τοπικά αθλητικά 

προγράμματα σε μια προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των μεταναστών στις 

τοπικές κοινωνίες. Εξαιτίας των 

αθλητικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών 

διαφορών μεταξύ των νέων δύνανται να 

δημιουργούνται ασάφειες. Το παρόν 

έργο επιδιώκει να πυροδοτήσει 

διαρθρωτικές και συστηματικές αλλαγές 

στην Ευρώπη στον τομέα των τοπικών 

αθλητικών προγραμμάτων. 

 

 

Στη δεύτερη συνάντηση του έργου, 

εταίροι από την Τσεχία, την Ιρλανδία, 

την Κύπρο, την Πορτογαλία και την 

Ελλάδα σκοπεύουν να επικεντρωθούν 

στα αποτελέσματα που σχετίζονται με το 

έργο, ιδίως στο πρώτο πνευματικό 

παραδοτέο που αφορά στην Έρευνα 

των Βέλτιστων Πρακτικών. 

 

Αυτό το αποτέλεσμα θα παραδοθεί τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως 

μέρος της Έρευνας Βέλτιστων 

Πρακτικών, θα πρέπει να συλλεχθούν 

και να συγκριθούν παραδείγματα από 

την πρακτική μεταξύ των εταίρων. Ο 

στόχος είναι να γίνει κατανοητό τι μπορεί 

να βελτιωθεί στο μέλλον όσον αφορά το 

έργο και τον αθλητισμό. Επιπλέον, θα 

συζητηθούν οι επερχόμενες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς 

και οι συναντήσεις οι οποίες θα 

διευκολύνουν τη συνεργασία των 

εταίρων. 

Αυτό είναι το 2ο ενημερωτικό 

δελτίο του έργου RECulture, το 

οποίο στοχεύει να ενημερώσει 

τους ενδιαφερόμενους/ες για τις 

τρέχουσες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το έργο καθώς 

και για την δεύτερη διακρατική 

συνάντηση των εταίρων στην 

Πράγα. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνοψη και τι έπεται 
στην συνέχεια; 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Na co se můžeme těšit? 

Στη πρώτη διακρατική συνάντηση, οι 

εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία 

να γνωριστούν μεταξύ τους. Το έργο 

RECulture ξεκίνησε με την πρώτη του 

συνάντηση να λαμβάνει χώρα στο 

Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στις 8 

Φεβρουαρίου 2022. Οι εταίροι 

συζήτησαν για το έργο αυτό καθαυτό, 

τον σκοπό και τους στόχους του, τα 

θέματα διαχείρισης καθώς και τη 

χρηματοδότηση. Μεταξύ άλλων, 

συζητήθηκε ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες του κάθε εταίρου 

ξεχωριστά. Επιπλέον, στην πρώτη 

συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν για 

την ιστοσελίδα του έργου, την 

δημιουργία των ενημερωτικών 

δελτίων και τη διάδοσή τους. Η 

ατζέντα περιλάμβανε επίσης τις 

ομάδες-στόχους του έργου. 

 

Τώρα ο οργανισμός NextGen από την 

Πράγα, θα αναλάβει τον ρόλο του 

διοργανωτή της δεύτερης συνάντησης 

της κοινοπραξίας. Η συνάντηση θα 

πραγματοποιηθεί στο Smíchov της 

Πράγας στην οδό Štefánikova στις 7 

Ιουλίου 2022. Η ατζέντα της 

συνάντησης θα κυμαίνεται στο 

πνεύμα των επιμέρους 

αποτελεσμάτων που οι εταίροι έχουν 

ήδη δηλώσει ότι θα υλοποιήσουν από 

τη συνάντηση τους τον Φεβρουάριο. 

Θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών 

σχετικά με την υλοποίηση του έργου 

καθώς και ανασκόπηση των 

συμπερασμάτων της έρευνας των 

Βέλτιστων Πρακτικών του πρώτου 

πνευματικού παραδοτέου. 

Στο πλαίσιο της Έρευνας 

Βέλτιστων Πρακτικών, οι εταίροι θα 

πραγματοποιήσουν έναν κατάλογο 

βέλτιστων πρακτικών που θα 

αφορούν ειδικά την χώρα τους. 

Στόχος του καταλόγου είναι να 

προσφέρει καλύτερη κατανόηση 

για το πώς διαφορετικές διεθνείς 

κοινότητες αξιοποιούν αθλητικά 

προγράμματα ώστε να 

ενσωματώσουν τους πρόσφυγες 

στις τοπικές κοινότητες. Αυτό το 

αποτέλεσμα του έργου είναι κάτι 

παραπάνω από επίκαιρο όσον 

αφορά τη ρωσο-ουκρανική 

σύγκρουση και το κύμα 

μεταναστών. 

 

Οι εταίροι του έργου θα 

συζητήσουν επίσης τους όρους και 

την οριστικοποίηση των 

υπολοίπων αποτελεσμάτων που 

σχετίζονται με το έργο RECulture, 

ειδικά τη μετάφραση ορισμένων 

αποτελεσμάτων στις εθνικές 

γλώσσες των εταίρων χωρών. 

Επιπρόσθετα η ατζέντα θα 

επικεντρωθεί στην επόμενη 

περίοδο και στην διεθνή 

εκπαίδευση που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

 

Είμαστε βέβαιοι/ες ότι η διακρατική 

συνεργασία και η βαθύτερη 

ολοκλήρωση θα οδηγήσουν σε 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 

εταίρων επιτρέποντας μας κατά 

αυτόν τον τρόπο να 

δημιουργήσουμε εργαλεία για να 

συμπεριλάβουμε κοινότητες 

μεταναστών σε αθλητικά 

προγράμματα για νέους και νέες. 
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