Οδικός χάρτης: Πώς να
δημιουργήσετε μια κοινότητα
για το έργο σας στο
eParticipation (ηλεκτρονική
συμμετοχή)

Η συμμετοχή αφορά το άνοιγμα της
λήψης αποφάσεων σε μια ομάδα
ανθρώπων. Είναι μια πρόσκληση,
αλλά δεν γίνεται κάθε πρόσκληση
αποδεκτή.
Αυτός είναι ο λόγος που είναι
σημαντική η συνδρομή των ατόμων
στη διαδικασία της συμμετοχής: η
οικοδόμηση μιας κοινότητας γύρω
από το έργο σας εξασφαλίζει υψηλά
επίπεδα συμμετοχής και αποφέρει
καλά αποτελέσματα.

Γιατί είναι τόσο σημαντική μια κοινότητα;
Μια κοινότητα δεν είναι μία
μόνο συγκέντρωση και
διαρκεί για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα

●

Εάν καταφέρετε να οικοδομήσετε μια βιώσιμη κοινότητα, θα είστε σε
θέση να μοιράζεστε ιδέες και να συνεργάζεστε στα έργα σας.

●

Η συμμετοχή απαιτεί συμμετέχοντες. Το να έχετε ένα δίκτυο που σας
βοηθάει να ενεργοποιείτε την ενδιαφερόμενη νεολαία είναι εξαιρετικά
σημαντικό.

●

Οι συμμετέχοντες μπορεί να διαφέρουν από έργο σε έργο, αλλά ένα
σταθερό δίκτυο σάς βοηθάει να αντιμετωπίζετε συνεχώς ζητήματα.

●

Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε δεσμούς με υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων, υποστηρικτικούς οργανισμούς, πολλαπλασιαστές κ.λπ. από
ένα αρχικό στάδιο για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματά σας μετρούν.

Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;
Ρίξτε μια ματιά στον Οδικό Χάρτη για
την οικοδόμηση μιας Κοινότητας στο
OPIN
Ο οδηγός βήμα προς βήμα που ακολουθεί παρέχει
οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μια κοινότητα
γύρω από το θέμα της συμμετοχής σας.
Ο Οδικός Χάρτης βασίζεται στην εμπειρία της
κοινότητας των δραστηριοποιούμενων στο
eParticipation ατόμων που δημιουργήθηκε για
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ από ομοτίμων μέσω του
OPIN
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Θέστε στόχους και σκοπό
● Σκεφτείτε τι θέλετε να επιτύχετε με το έργο σας: Ποιος είναι ο στόχος
σας;
○

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: η Κοινότητα OPIN στοχεύει στην ενδυνάμωση του eParticipation σε
ολόκληρη την Ευρώπη μέσω ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ομοτίμων.

● Προσθέστε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους και δραστηριότητες.
○

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: η Κοινότητα OPIN θέλει: 1. να παρέχει μια υποδομή/ένα φόρουμ παροχής
συμβουλών στα μέλη σχετικά με τα έργα τους, ανταλλαγής εμπειριών, τεχνασμάτων και
διδαγμάτων, 2. να αποκτήσει 30-40 μέλη κοινότητας, εκ των οποίων τα 10 να είναι ενεργά,
3. να ενισχύσει το ευρωπαϊκό δίκτυο των δραστηριοποιούμενων στο eParticipation

Προσδιορίστε τις ομάδες-στόχους
Για να απαντήσετε στην ερώτηση "Ποιον πρέπει να προσεγγίσετε;" είναι
καλύτερο να ακολουθήσετε μια προσέγγιση τριών βημάτων:
1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
2: ΓΝΩΡΙΜΙΑ
3: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

Σκεφτείτε στρατηγικά αλλά
πρακτικά!

Προσδιορίστε τις ομάδες-στόχους
Βήμα 1ο: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκεφτείτε ιδέες και καταγράψτε
πιθανές κατηγορίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: λέσχες νέων,
σχολεία και εκπαιδευτικοί, άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα
ενημέρωσης νέων, προσωπικό του
δήμου, κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, οργανώσεις
νεολαίας, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών…

Προσδιορίστε
τουλάχιστον 2 ονόματα
για κάθε κατηγορία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Σκεφτείτε άτομα που
ήδη γνωρίζετε και διατηρείτε
επαφή. Οι κοντινές επαφές
ανοίγουν τις πόρτες πιο εύκολα.

Βρείτε έναν ή δύο «τοπικούς ήρωες» –
άτομα επιρροής που είναι παθιασμένα με
τον στόχο σας και μπορούν να σας
βοηθήσουν να παρακινήσετε και να
ενεργοποιήσετε τα μέλη της κοινότητας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Μιλήστε με τους
τοπικούς σας ήρωες και λάβετε
υπόψη τις συμβουλές τους.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
σχόλιά τους για να προσαρμόσετε
τους στόχους του έργου σας.

Προσδιορίστε τις ομάδες-στόχους
Βήμα 3ο: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
Είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της δεκτικότητας και της
ιδιαιτερότητας του σκοπού της κοινότητας.
Είναι χρήσιμο να κάνετε διάκριση μεταξύ του κύριου (απαραίτητου) και του
δευτερεύοντος (ευπρόσδεκτού) κοινού-στόχου:

Κύριο
Το κύριο κοινό-στόχος σας είναι τα άτομα που πρέπει να
προσεγγίσετε για να δώσετε ζωή στην κοινότητά σας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: για την κοινότητα OPIN, τα άτομα που
δραστηριοποιούνται στο eParticipation με επιτυχία
θεωρήθηκαν κύριο κοινό-στόχος, καθώς η συμβολή τους
ήταν ζωτικής σημασίας για την ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ ομοτίμων

Δευτερεύων
Το δευτερεύον κοινό-στόχος σας είναι λιγότερο σημαντικό
για το έργο σας, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Οι αρχάριοι θεωρήθηκαν δευτερεύον κοινόστόχος καθώς συμβάλλουν με πολύτιμες ερωτήσεις

Προσδιορίστε τις ομάδες-στόχους
Βήμα 2ο: ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Η γνωριμία με τα πιθανά μέλη της κοινότητάς σας είναι
ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων
και την οικοδόμηση ενός σπιτιού για την κοινότητα.
ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Μόλις κατανοήσετε ποια άτομα θέλετε να
προσεγγίσετε, σκεφτείτε τι μπορείτε να προσφέρετε
στο κοινό-στόχο σας.
● Πώς μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να
συμμετάσχουν;
● Πώς μπορούν να ωφεληθούν όντας ένα μέρος της
κοινότητας;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
• Δημιουργήστε μια διαδικτυακή
έρευνα και προσκαλέστε τα
ενδιαφερόμενα μέρη που έχετε
χαρτογραφήσει (τους πιθανούς
συμμετέχοντές σας) να
συμμετάσχουν στην κοινότητα.
• Ρωτήστε τις επιθυμίες τους (π.χ.
σχετικά με το δικό σας έργο
συμμετοχής) και συζητήστε
συγκεκριμένα θέματα.
• Σύντομες συνομιλίες ή συνεντεύξεις
μπορούν να βοηθήσουν στην
αποσαφήνιση των προσδοκιών,
των κινήτρων και στη διευκόλυνση
του σχεδιασμού των
δραστηριοτήτων.

Καθορίστε τα οφέλη
Ομάδεςστόχοι

Οφέλη και κίνητρα για τα μέλη της κοινότητας

Κύρια

- Ανταλλαγή απόψεων σε μια κοινότητα με ομοϊδεάτες
- Ευκαιρίες για νέες συνεργασίες
- Γρήγορη λήψη απαντήσεων από άτομα που είναι γνώστες
- Κανάλια διάδοσης
- Δημιουργία δεσμών με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (μια
φωνή στην πολιτική)
- Συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις
- Ιδέες για έναρξη νέων έργων

Δευτερεύοντα

- Πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες
- Δωρεάν και διαδραστική μάθηση (πρακτική «μάθηση μέσα από
την πράξη»)
- Έκφραση των φρέσκων ιδεών, της καινοτόμου νοοτροπίας, της
δημιουργικότητάς τους
- (Διεθνής) δικτύωση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

από την
Κοινότητα OPIN:

Οικοδομήστε ένα σπίτι
Βρείτε ένα μέρος όπου η κοινότητα θα μπορεί να συγκεντρώνεται και να
ανταλλάσσει ιδέες: Μπορεί να είναι ένα φόρουμ, μια τακτική συνάντηση
(διαδικτυακή ή εκτός σύνδεσης), ένα κανάλι μέσων κοινωνικής δικτύωσης…
ανάλογα με την κοινότητά σας. Χρησιμοποιήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα
στον σκοπό σας!
OPIN
προσφέρει μια ειδική ενότητα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομοτίμων με
εκκινητές από όλη την Ευρώπη: το φόρουμ της κοινότητας

https://opin.me/en/projects/opin-community
Ρίξτε μια ματιά!

Σχεδιάστε δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες ενώνουν την κοινότητα και επιτρέπουν την ανταλλαγή
απόψεων.
● Προγραμματίστε δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο και βρείτε
τον ρυθμό σας (εβδομαδιαία, μηνιαία, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις…)
● Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες της κοινότητάς σας.
Χρησιμοποιήστε μικρές έρευνες και ανεπίσημη επικοινωνία για να πάρετε
μια ιδέα σχετικά με τις ανάγκες των μελών σας.

Έναρξη
Κατά την εκκίνηση της κοινότητά σας, φροντίστε να
ανεβείτε στη σκηνή πλήρως προετοιμασμένοι. Άλλωστε, η
πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.

●

Προσπαθήστε να ακουστείτε: προσκαλέστε μέλη και διαφημίστε την
κοινότητά σας

●

Όλα τα ξεκινήματα είναι συναρπαστικά, αλλά απαιτούν επίσης προσπάθεια:
να αναμοχλεύετε τις συζητήσεις και να ανταποκρίνεστε ιδιαίτερα τακτικά
στο φόρουμ της κοινότητάς σας για να αποδείξετε την αποτελεσματικότητά
του.

●

Να είστε επίμονοι, καινοτόμοι, να δοκιμάζετε νέα πράγματα και να είστε
ανοιχτοί σε νέες συζητήσεις.

Διαχείριση της Κοινότητας
Η κοινότητα απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Μετά τη φύτευση του
σπόρου στην έναρξη, η συνεχής φροντίδα μέσω της διαχείρισης
της κοινότητας βοηθάει την κοινότητά σας να αναπτυχθεί.

●
●
●
●
●

Να είστε γρήγοροι και να ανταποκρίνεστε.
Ζητήστε από τους νέους να συμμετάσχουν στη διαχείριση της κοινότητας.
Μοιραστείτε εργασίες επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας.
Μείνετε σε επαφή με την κοινότητα και ρωτάτε συνεχώς τις επιθυμίες τους. Η
αλλαγή είναι συνεχής και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι συζητήσεις δεν θα
επικεντρώνονται γύρω από τα ίδια καυτά ζητήματα.
Προσκαλέστε ενδιαφέροντα μέλη (ειδικούς ή υπεύθυνους λήψης αποφάσεων)
στην κοινότητα για να διατηρήσετε τις συζητήσεις καινοτόμες.
Εξελιχθείτε με την κοινότητά σας και αφήστε την να αναπτυχθεί.

Κοινοτικές δραστηριότητες
Εξετάστε διαφορετικές δραστηριότητες, μορφές και κανάλια επικοινωνίας
ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας:

●
●
●
●
●
●

Ανταλλάξτε απόψεις με αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο: συναντήσεις της ομάδας του
έργου, εργαστήρια,
ανταλλαγή ιδεών ή εκπαιδευτικές συνεδρίες όπου όλοι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο
Διαδικτυακές συναντήσεις και διαδικτυακά σεμινάρια
Ανταλλαγές απόψεων ένας προς έναν
Εποπτευόμενες συζητήσεις σε ένα φόρουμ
Διανείμετε τη γνώση μέσω ενημερωτικών δελτίων, λιστών αλληλογραφίας ή μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
Αγορά συνεργασίας: ξεκινήστε νέα έργα μαζί, υποβάλετε αίτηση για κεφάλαια με μέλη της
κοινότητας

Δραστηριότητες της κοινότητας: Σειρά διαδικτυακών συναντήσεων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για να προσελκύσουμε μέλη και να επικοινωνήσουμε εντός της Κοινότητας
OPIN, οργανώσαμε διαδικτυακές συγκεντρώσεις. Τα μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια διάρκειας 1
ώρας περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέρουσες εμπειρίες και έθεσαν τις βάσεις
για μετέπειτα ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας. Νέα θέματα για περαιτέρω
συναντήσεις συλλέχθηκαν από την κοινότητα για να αναπτυχθεί η μορφή συλλογικά
Ετοιμάστηκε μια δομή για τα διαδικτυακά σεμινάρια της Κοινότητας OPIN:
1.
2.
3.
4.
5.

Πρόκληση και θέμα της συνάντησης: Ποιο είναι το θέμα της συνεισφοράς και γιατί είναι
ενδιαφέρον; Ποια είναι η πρόκληση;
Εισαγωγή σε μια λύση ή ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής: Πώς επιλύθηκε η πρόκληση; Τι
ήταν καλό σχετικά με τα παραδείγματα;
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ποιες ερωτήσεις έχουν οι συμμετέχοντες και πρέπει να
διευκρινιστούν στην ομαδική συζήτηση;
Δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων: Συζήτηση σε μικρές ομάδες (επιμέρους αίθουσες για
έως 4 άτομα) για να γνωριστούμε, ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας στη συνομιλία.
Ανατροφοδότηση: Σχόλια και νέα θέματα για επερχόμενες συναντήσεις.

Δραστηριότητες της κοινότητας: Σειρά διαδικτυακών συναντήσεων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Δείτε τις έξι πρώτες διαδικτυακές συγκεντρώσεις της Κοινότητας OPIN:

Εισαγωγή στην Κοινότητα
OPIN και πληροφορίες από το
SAFY, Σλοβενία

Εργαλεία eParticipation στο
OPIN

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ

Μια σύντομη εισαγωγή και
παρουσίαση από τη Σλοβενική
Ένωση Φίλων της Νεολαίας σχετικά
με τον τρόπο ψηφιοποίησης ενός
Παιδικού Κοινοβουλίου στη Σλοβενία
χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
πλατφόρμα συμμετοχής OPIN.

Πώς να δημιουργήσετε ένα
επιτυχημένο δίκτυο
ΒΙΝΤΕΟ

Οι προγραμματιστές του OPIN
εξηγούν πώς να χρησιμοποιήσετε το
OPIN και τα εργαλεία του
eParticipation και πώς να εκτελέσετε
ένα επιτυχημένο έργο ψηφιακής
συμμετοχής νέων.

Το Youth Horizon από τη Γεωργία
μοιράζεται εμπειρίες σχετικά με το πώς
να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο
δίκτυο πριν ξεκινήσετε ένα έργο στο
eParticipation. Η συμπερίληψη των
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των
σχολείων, των οργανώσεων νεολαίας
και των τοπικών ιδρυμάτων σε ένα
ισχυρό δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας
για τη δημιουργία ενός έργου.

Δραστηριότητες της κοινότητας: Σειρά διαδικτυακών συναντήσεων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Δείτε τις έξι πρώτες διαδικτυακές συγκεντρώσεις της Κοινότητας OPIN:

Διαδικασίες ενεργοποίησης
και εγγραφής

Διαδικασία διαβούλευσης στο
OPIN (πολιτικές για τη νεολαία)

Συμβουλές και μυστικά για
την προσέλκυση των νέων

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ

Οι διαδικασίες ενεργοποίησης και
εγγραφής μπορεί να δημιουργήσουν
δυσκολίες στους
δραστηριοποιούμενους. Το διαδικτυακό
σεμινάριο ήταν αφιερωμένο στην
ανταλλαγή προκλήσεων και ορθών
πρακτικών, καθώς και στην αναζήτηση
νέων λύσεων.

Η χρήση του OPIN και του εργαλείου
ανασκόπησης κειμένων για τη
συμμετοχή των νέων στη διαδικασία
διαβούλευσης της Εθνικής Πολιτικής
για τη Νεολαία στη Μάλτα
παρουσιάστηκε από την Agenzija
Zghazagh.

5 σημαντικές συμβουλές για να
προσελκύσετε νέους στη διαδικασία
συμμετοχής και να διευκολύνετε την
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των
κοινών-στόχων.

Ξεκινήστε τη δική σας κοινότητα
Τώρα είναι η ώρα να εφαρμόσετε τη διαδικασία οικοδόμησης κοινότητας στο
δικό σας έργο!
Επικοινωνήστε αν έχετε ερωτήσεις: community@opin.me

Θέστε στόχους και
σκοπό

Προσδιορίστ
ε τις ομάδεςστόχους

Καθορίστε
τα οφέλη

Οικοδομήσ
τε ένα σπίτι

Σχεδιάστε
δραστηρι
ότητες

Έναρξη

Κοινοτικές
δραστηριότητες
και διαχείριση

Η συμμετοχή αφορά το άνοιγμα της λήψης
αποφάσεων σε μια ομάδα ανθρώπων.
Είναι μια πρόσκληση προς αυτούς. Η οικοδόμηση
μιας κοινότητας έχει να κάνει με το να πείθεις
τους ανθρώπους να μείνουν.

