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Ο παρών απολογισμός αφορά την περίοδο 2016 έως 2019 και

Δεν κρίνεται απαραίτητο να παρατεθούν σε αυτή την εισαγωγή οι

παραθέτει ποικίλες πληροφορίες, πηγές και όλα τα οικονομικά

ποικίλες αντιξοότητες ή οι ασύμμετρες απειλές και προκλήσεις

στοιχεία

που

που αντιμετωπίσαμε ως άτομα ή ως συλλογικότητα. Ωστόσο,

και υποστηρίχθηκαν από τον οργανισμό την

κρίνεται σκόπιμο να εκφράσουμε και να υπενθυμίσουμε το αρχικό

που

αναπτύχθηκαν

αφορούν

δράσεις

και

πρωτοβουλίες

περίοδο αυτή.
Ακολουθώντας τους καταστατικούς μας σκοπούς, κάθε ενέργεια
του οργανισμού περιστρέφεται γύρω από τους άξονες της

Εισαγωγή

αστικής αναγέννησης και της πολιτικής καινοτομίας, προάγοντας

μέλημά μας, που καθόρισε και τις αρχές μας, επιβεβαιώνεται
διαρκώς μέσα από τις εμπειρίες μας, τις έρευνες και τις δράσεις
μας, τις αναλυτικές συζητήσεις με τις ομάδες και το δίκτυο

ενεργών πολιτών:

την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τις απαραίτητες θεσμικές

Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών και στη

αλλαγές για την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα μας.

λήψη αποφάσεων χρειάζεται να γίνει βιωμένη εμπειρία,

Αυτά τα τέσσερα έτη (2016-2019) ήταν μία περίοδος με
αναρίθμητες αγωνίες και αστάθμητους παράγοντες, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, για τους

ανθρώπους που συνθέτουν τη συλλογικότητα της Place Identity.
Ωστόσο, η περίοδος αυτή έφερε και πολλές μικρές νίκες και
καλλιέργησε ένα μεγάλο πείσμα στο να συνεχίσουμε να δρούμε
συλλογικά, δραπετεύοντας από την τάση του ατομοκεντρισμού

βέλτιστη πρακτική και θεσμική κατοχύρωση σε όλα τα
επίπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου μας.

Κάθε αντίλογος και ανησυχία που εγείρονται, όλο και πιο συχνά,
μπροστά σε ακραία ή φασιστικά αφηγήματα και έργα, χρειάζεται
να αξιοποιηθούν εποικοδομητικά μεν, αλλά σε καμία περίπτωση
ανασταλτικά για την πίστη μας στις αρχές της δημοκρατίας.

που μας ωθούν οι εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και
υγειονομικές κρίσεις.

Απολογισμός 2016 - 2019
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[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Η δημοκρατία δεν μπορεί να υφίσταται στη σύγχρονη εποχή αν

Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς

δεν επιτρέπει τόσο την κοινοβουλευτική, όσο και την άμεση

αναζητούμε να βρούμε πώς είναι η αρχή. Ποιά θα μπορούσε

εφαρμογή της από τους πολίτες της, σε επίπεδο κοινότητας,

να είναι η αρχή μιας δημιουργικής πολιτικής επανάστασης; Πώς

δήμου, περιφέρειας, κράτους ακόμα και διακρατικών ενώσεων. Η

θα δράσουμε για να καθιερώσουμε νέους και δημοκρατικούς

πολιτική ιστορία και επιστήμη έχει αποδείξει ότι μία ενεργή και

τρόπους διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν το δημόσιο

καλά οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία μπορεί να διασφαλίσει

συμφέρον και την δημιουργικότητα των πολιτών στα δημόσια

τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την αξιοπρέπεια και την

πράγματα, καθώς και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών

ευημερία όλων των ανθρώπων και να ανταπεξέλθει στις

και πολιτικών; Πώς θα διευρύνουμε τα πολιτικά μας δικαιώματα

προκλήσεις με τρόπους που εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

αλλά και πώς θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της φύσης και

Εισαγωγή

Μέσα από τις δράσεις μας, ανακαλύπτουμε ότι οι πιο εφικτές και

ελπιδοφόρες

αλλαγές

πραγματώνονται

κάθε

φορά

που

καθίσταται δυνατή η υπέρβαση των περιορισμών και της
πόλωσης των ιδεολογικών ή οικονομικών συστημάτων, ή του
διπόλου Κράτους - Ιδιώτη. Επίσης, ξανά και ξανά διαπιστώνουμε
ότι έλλειψη δυναμικής για την αλλαγή οφείλεται στο ότι
δυσκολευόμαστε

να

προσεγγίσουμε

τις

δυνατότητες

ενός

δημοκρατικού πολιτεύματος, να αντιληφθούμε τους ανθρώπους

ως

μέλη

μιας

κοινότητας,

ανοιχτής

και

ελεύθερης,

να

των επόμενων γενεών;

Αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τις δράσεις και
τις αντιλήψεις μας σε ένα πεδίο που βάλλεται από τη διάσπαση
των αδιαίρετων, για εμάς, εννοιών:

πόλη - πολίτης - πολιτισμός - πολιτική
σε ένα πεδίο που μπορεί να επανα-συντονιστεί από τις
δυνατότητες

της

δημοκρατίας,

από

την

δυνατότητα

των

ανθρώπων να συζητούν, να σκέφτονται και να δρουν μαζί.

διαχειριστούμε τα κοινά αγαθά ως Κοινά (Commons).

Απολογισμός 2016 - 2019
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ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΩΝ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

-

Παρατηρητήριο Πολιτών
για την αλλαγή του Συντάγματος
Εκδήλωση “Σύνταγμα & Κοινά”
Εκδήλωση “Το Δημοψήφισμα για την αλλαγή
του Συντάγματος”

▪

Προάσπιση θεσμικών αλλαγών
Παρατηρητήριο Πολιτών για την αλλαγή του Συντάγματος

Παρατηρητήριο πολιτών για την
αλλαγή του Συντάγματος
Σε
συνεργασία
με
ακτιβιστές
και
επιστήμονες
που
παρακολουθούν
συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με τη
συνταγματική αλλαγή ενεργοποιούμε τη
σελίδα Παρατηρητήριο Πολιτών για την
αλλαγή του Συντάγματος στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία
επιχειρείται η αποδελτίωση και ο
σχολιασμός της επικαιρότητας σχετικά με
την τρέχουσα συζήτηση περί αναθεώρησης
του Συντάγματος.
FACEBOOK PAGE

Ανοιχτή επιστολή σε συνεργασία με
οργανώσεις πολιτών
Ιούλιος 2016
Με αφορμή την επικείμενη κυβερνητική
πρόταση
για
την
αναθεώρηση
του
Συντάγματος, καθώς και τις μέχρι τότε θέσεις
της αντιπολίτευσης και των κομμάτων,
προωθούμε το αίτημα για ένα Σύνταγμα
πολιτών,
μέσα
από
μια
διεργασία
συνδιαμόρφωσης, η οποία θα εμπνέει την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας, θα εξασφαλίζει και
θα εγγυάται στην πράξη τη Δημοκρατία. Η
σχετική ανοιχτή επιστολή συνυπογράφεται από
6 οργανώσεις και πρωτοβουλίες της κοινωνίας
των πολιτών. Υπογραμμίζει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις και αρχές που οφείλει να έχει η
δημόσια διαβούλευση για το Σύνταγμα και
τοποθετείται σχετικά με τη μέχρι σήμερα στάση
της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων
στο ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Συνάντηση ομάδων πολιτών με την
Επιτροπή Διαλόγου για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση
14 Δεκεμβρίου 2016
Εκπρόσωποι οργανώσεων
και ομάδων
συναντήθηκαν με το μέλος της επιτροπής
διαλόγου για
το
Σύνταγμα,
κ.Ανδρέα
Δημητρόπουλο,
ομότιμο
καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Στον κ.Δημητρόπουλο παραδόθηκαν
προς ενημέρωση της επιτροπής διαλόγου :
1. Η Ανοιχτή Επιστολή οργανώσεων πολιτών
για ένα νέο Σύνταγμα.
2. Η Έκθεση αποτελεσμάτων της δημόσιας
διαβούλευσης που διενεργήθηκε από την
ιστοσελίδα της “Πρωτοβουλίας για ριζική
Συνταγματική Αλλαγή” και η παρουσίαση των
συνταγματικών εργαστηρίων “Σύνταγμα 2.0”
και
“Εμείς
οι
Πολίτες”
που
έχουν
πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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▪

Προάσπιση θεσμικών αλλαγών
Ανοιχτές Εκδηλώσεις

Το Δημοψήφισμα για την αλλαγή του
Συντάγματος ως κορυφαία συνταγματική
μεταρρύθμιση
@Παλαιά Βουλή
13/05/2017
Επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 ετών από το
Σύνταγμα του 1927, σε συνεργασία με την
«Πρωτοβουλία για ριζική συνταγματική αλλαγή», την
πρωτοβουλία «Δημοκρατία & Δημοψήφισμα» και την
«Δημοκρατική Πολιτεία», διοργανώσαμε ανοιχτή
εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή, όπου παρουσιάστηκε η
Πλατφόρμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 και τα αποτελέσματα των
πρώτων εργαστηρίων πολιτών Σύνταγμα 2.0.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Σύνταγμα & Κοινά:
από ένα Σύνταγμα για τα Κοινά σε ένα Σύνταγμα ως Κοινό
@Σχολή Καλών Τεχνών
8/10/2017
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Κοινών, πραγματοποιήθηκε σειρά ομιλιών και
ανοιχτή συζήτηση με τη μέθοδο world cafe με θέμα Σύνταγμα & Κοινά
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Συντελεστές δράσεων Πολιτεία 2.0
Μαίρη Καρατζά, Ελισάβετ Σπυρίδου, Χριστόφορος Ελευθεριάδης,
Στεφανία Ξυδιά, Εβίκα Καραμαγκιώλη, Νίκος Βράντσης
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

-

Συν-οικία Πιττάκη: Συμμετοχική Αξιολόγηση & Απεγκατάσταση
CityToolBox
CityToolBox LAB
Learning Communities for Peace
Κοινό Έδαφος
Σχεδιασμός νέων έργων προς χρηματοδότηση

▪

Δράσεις Αστικής Αναγέννησης & Συμμετοχής Πολιτών
ΣυνOικία Πιττάκη: Συμμετοχική Αξιολόγηση & Απεγκατάσταση

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Η Συν-oικία Πιττάκη αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο για την πόλη
εγχείρημα αστικής αναζωογόνησης “από τα κάτω” που ξεκίνησε το
2012 από την άτυπη τότε ομάδα Imagine the City (που εξελίχθηκε
στην ΑΜΚΕ Place Identity Clusters) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με
την ομάδα εικαστικού φωτισμού Beforelight.
Σχεδόν έξι χρόνια μετά τα εγκαίνια της Συν-οικίας Πιττάκη οι εκτενείς
προσπάθειες της ομάδας συντονισμού του έργου για την ανάληψη της
επιμέλειας και ασφάλειας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από το
Δήμο Αθηναίων απέβησαν άκαρπες.
Παρά τη συλλογή υπογραφών από κατοίκους και επιχειρηματίες της
γειτονιάς που υποστηρίζουν τη διατήρηση του έργου, παρά τη θετική
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Α’ Δημοτικής Κοινότητας ώστε η
εγκατάσταση να συνεχίσει να στολίζει και να φωτίζει, με ασφάλεια, ένα
από τα αγαπημένα στενά της Αθήνας, δεν κατέστη δυνατή η
εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής και τεχνικής υποστήριξης από τις
αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που εξαγγέλλει ο Δήμος Αθηναίων για αντίστοιχες
παρεμβάσεις, αφορούν την υποστήριξη νέων και όχι υφιστάμενων
εγκαταστάσεων, χωρίς να έχει επιλυθεί το ζήτημα της αστικής
ευθύνης.
Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε μία ανοιχτή συζήτηση
επί της οδού Πιττάκη στου Ψυρρή, η οποία εστίασε στην αξιολόγηση
του αντίκτυπου του έργου Συν-Οικία Πιττάκη μέσα από τις οπτικές
διαφορετικών ανθρώπων και φορέων: κατοίκων της γειτονιάς,
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών του κέντρου της
Αθήνας, ομάδων ενεργών πολιτών. Τον Αύγουστο του 2018
πραγματοποιήθηκε η απεγκατάσταση των φωτιστικών της Συν-οικίας
Πιττάκη, τα έξοδα της οποίας καλύφθηκαν από την Place Identity και
τους Beforelight.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απολογισμός 2016 - 2019
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▪

Δράσεις Αστικής Αναγέννησης & Συμμετοχής Πολιτών
CityToolBox

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Μία διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για όσους
επιθυμούν να αλλάξουν την πόλη τους!
Το CityToolBox παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία, πετυχημένα
παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες για νέους που επιθυμούν να
παρέμβουν στον αστικό χώρο, βάσει του συνθήματος του
προγράμματος “CIY - Change it yourself! Αλλαξε το μόνος σου!”
Στην πλατφόρμα οι ομάδες που υλοποίησαν κάθε επιμέρους
δράση περιγράφουν το έργο τους -αστικές δράσεις και
πρωτοβουλίες- προς και με την κοινότητα, ενώ εξηγούν πώς
δημιουργήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, κοινοποιήθηκε και υλοποιήθηκε
το κάθε έργο. Το σύνολο των γνώσεων και εμπειριών που
διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας μεταφράζεται σε απλά
βήματα, που μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι ενδιαφερόμενοι για
να ξεκινήσουν μια παρόμοια δραστηριότητα στη δική τους γειτονιά,
από τη βάση προς τα άνω (bottom-up).

Διάρκεια: Μάρτιος 2016 - Μάιος 2018
Ομάδα έργου:
Μαρία Κικίδου, Μαριάννα Πατελίδα
Εταίροι:
ZK/U – Zentrum für Kunst & Urbanistik (Γερμανία), House! Society
(Σλοβενία), Open Territory Foundation (Πολωνία), Place Identity
(Ελλάδα), Mjestimice svjetlo/ In Places (Κροατία), 4iS – Plataforma
para a Inovação Social (Πορτογαλία)

Χρηματοδότηση: Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships & Robert
Bosch Stiftung
Ιστοσελίδα έργου:

www.citytoolbox.net
Απολογισμός 2016 - 2019
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▪

Δράσεις Αστικής Αναγέννησης & Συμμετοχής Πολιτών
CityToolBox LAB

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Δοκιμάζοντας “εργαλεία” αστικής αναγέννησης δημιουργώντας νέες ιστορίες αστικής αλλαγής!
To CTB_Lab αποτελεί τη συνέχεια και τη μεταφορά της ψηφιακής
πλατφόρμας citytoolbox.net σε φυσικό χώρο. Επιχειρεί να
αντιμετωπίσει τοπικές προκλήσεις μιας πόλης/γειτονιάς με
προσαρμογή εργαλείων και μεθόδων που περιλαμβάνονται στην
ψηφιακή εργαλειοθήκη.
Το πρώτο CTB_Lab διοργανώθηκε στην Αθήνα, σε μια συλλογική
προσπάθεια της ομάδας του CityToolBox με το Impact Hub Athens,
με την υποστήριξη του δικτύου Actors of Urban Change, στο πλαίσιο
του 16ου MitOst Festival (3-7/10) και με αφορμή τα Εγκαίνια της
Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης.
Κατά τη διάρκεια του CTB_Lab, η ομάδα του έργου CityToolBox
συνεργάστηκε με την τοπική κοινότητα με σκοπό να προσαρμόσει
και εφαρμόσει δύο καλές πρακτικές εκ Βερολίνου στις ανάγκες της
Κυψέλης: το “Speisekino / Food & Footage” εξελίχθηκε στις
κινηματογραφικές βραδιές “Cine-Μαγειρέματα” και το “Gütermarkt”
εξελίχθηκε στην pop-up αγορά ΣΟΥΠΕΡ ΚΥΨΕΛΗ.
Διάρκεια: 4-6 Οκτωβρίου 2018
Ομάδα έργου: Μαρία Κικίδου, Μαριάννα Πατελίδα
Συνεργάτες: Actors of Urban Change, Impact Hub Athens
Χρηματοδότηση: Robert Bosch Stiftung
Περισσότερα

Απολογισμός 2016 - 2019
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▪

Δράσεις Αστικής Αναγέννησης & Συμμετοχής Πολιτών
LEARNING COMMUNITIES FOR PEACE

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Μία διακρατική έρευνα δράσης (Αction Research) για την
ανάπτυξη μεθοδολογιών ενίσχυσης της αρμονικής
συνύπαρξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών μέσα σε
διαφορετικές σχολικές κοινότητες
Στόχος του έργου είναι να προσδιοριστούν, να αναπτυχθούν και
να αξιολογηθούν «από τα κάτω», από τα ίδια τα μέλη της
σχολικής κοινότητας, νέες μεθοδολογίες, στρατηγικές και
εργαλεία ικανά να καταστήσουν τα σχολεία ως κόμβους
ειρηνικής συμβίωσης και ενεργούς συμμετοχής για την ευρύτερη
κοινότητα. Τα συνεργαζόμενα σχολεία σε 5 χώρες και σε
περιοχές με υψηλό βαθμό εντάσεων και πολιτισμικής
ποικιλομορφίας, υποστηρίχθηκαν από τους τοπικούς εταίρους
προκειμένου να αναπτύξουν ένα δικό τους πλάνο δράσεων και
αναγκών που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα. Στην
Ελλάδα το συνεργαζόμενο σχολείο ήταν το 7ο Δημοτικό Σχολείο
Ιλίου, όπου υλοποιήθηκαν διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά και καλλιτεχνικές δράσεις
συνεργασίας.

WORLD CAFÉ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ
Διάρκεια: 2016 - 2019
Ομάδα έργου: Μαίρη Καρατζά, Στεφανία Ξυδιά, Γιάννα
Καρμάλη, Εβίκα Καραμαγκιώλη, Διονύσης Γιαννίμπας

Εταίροι: Πανεπιστήμια του Goteborg (Σουηδία), Universidad de
Barcelona (Ισπανία), Place Identity Clusters (Ελλάδα), Centre for
Peace, Non–Violence and Human Rights (Κροατία), Evens
Foundation (Βέλγιο), ARC Resolution Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
Χρηματοδότηση: Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships
Ιστοσελίδα έργου & Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

www.lcpeace.eu

Απολογισμός 2016 - 2019
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Δράσεις Αστικής Αναγέννησης & Συμμετοχής Πολιτών
ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συμμετοχής
για την προστασία και αναγέννηση των εδαφών

Με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, το έργο εστίασε στη βελτίωση
της ποιότητας της αγροτική παραγωγής, την αποκατάσταση των
υποβαθμισμένων εδαφών και την αειφόρο διαχείριση των
φυσικών και γεωργικών πόρων. Μέσα από εκπαιδευτικά
προγράμματα, Συζητήσεις Υπαίθρου με αγρότες σε 5 χωριά του
νομού Έβρου και πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας, το έργο
ανέδειξε τη σημασία του εδάφους για την αγροτική παραγωγή, την
προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, αλλά και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
Διάρκεια: Μάρτιος 2019 - Ιανουάριος 2020
Υποστηρικτές:
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, GROW Observatory
Ομάδα Έργου:
Παύλος Γεωργιάδης, Κατερίνα Ρουμελιώτη, Στεφανία Ξυδιά
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Mέτρο “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”
Ιστοσελίδα έργου με ημερολόγιο και αποτελέσματα δράσεων:

www.koinoedafos.org

Απολογισμός 2016 - 2019
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Σχεδιασμός Έργων προς χρηματοδότηση
[4 απορριφθείσες προτάσεις]

Erasmus+
«School Hives for
Democracy»
2016 2018
Υποβολή πρότασης στη Βασική
Δράση 2 “Συνεργασία για την
καινοτομία και την ανταλλαγή
καλών πρακτικών για τη Σχολική
Εκπαίδευση”. Η πρόταση εστίσε
στην
ανάπτυξη
ενός
οικοσυστήματος
δραστηριοτήτων
μέσα
στις
σχολικές κοινότητες για την
εφαρμογή
συμμετοχικών
διαδικασιών και δημοκρατικών
αξιών στην καθημερινή πρακτική
και την απελευθέρωση της
δημιουργικότητας
παιδιών,
δασκάλων και γονέων.

Απολογισμός 2016 - 2019

Δήμος Αθηναίων –
Πρόγραμμα ΠΟΛΗ2
Μάιος 2018
Τρεις
προτάσεις
αστικών
παρεμβάσεων για την περιοχή
του Ψυρρή κατατέθηκαν μέσα
από συμπράξεις με φορείς και
συλλογικότητες που δρουν στην
Αθήνα
στο πλαίσιο του
Προγράμματος
ΠΟΛΗ2.
Οι
προτάσεις αναπτύχθηκαν πάνω
σε τρεις θεματικούς άξονες: τη
Γειτονιά, το Δρόμο και το Κτίριο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

ΕΕΑ Grants - Active Citizens
Fund
Ιούνιος 2019
Πρόταση
στην
πρόσκληση
“Ενίσχυση της συνηγορίας και του
εποπτικού ρόλου της κοινωνίας
των πολιτών”, ως συνέχεια της
Πλατφόρμας
Πολιτικής
Καινοτομίας Πολιτεία 2.0. Η
πρόταση εστίασε στην πρόκληση
δημοκρατικών μεταβάσεων προς
θεσμούς
συμμετοχής
των
πολιτών,
προστασίας
και
οικονομίας των Κοινών για την
αντιμετώπιση της θεσμικής και
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Courageous Citizens
Μάιος 2018
Υποβολή
πρότασης
στο
European Cultural Foundation
για την
έρευνα και πιλοτική
ανάπτυξη
FutureLabs
στις
Δημοτικές
Βιβλιοθήκες
της
χώρας, αξιοποιώντας το Δίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Με
αφορμή την επέτειο 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση,
προτάθηκε η εμπλοκή παιδιών
και εφήβων από την ελληνική
περιφέρεια στον οραματισμό και
το συμμετοχικό σχεδιασμό του
μέλλοντος
κάθε
τόπου,
αξιοποιώντας τους χώρους, τις
συλλογές και τις υπηρεσίες της
τοπικής τους βιβλιοθήκης.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

▪

Υποστήριξη Πρωτοβουλιών

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Open Government
Partnership - Greece 20162018

Ποια είναι η ταυτότητα του τόπου
@ Δήμος Αγίου Νικολάου, Κρήτη
25/02/2017

Παρουσίαση FairBnB
@ Impact Hub Athens
1/9/2017

ATHENS GOVJAM
@ Σεράφειο Δήμου Αθηναίων
6-7/6/2018

Υποστήριξη της εφαρμογής του
εθνικού σχεδίου δράσης για
την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, στο
πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Open Government
Partnership, με την ανάληψη
συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Συμμετοχή στην ημερίδα και το
εργαστήριο με θέμα: «Ποια είναι η
ταυτότητα του τόπου;». Η διοργάνωση
πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία
του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη
προσκαλώντας την τοπική κοινωνία.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Άρης
Καλαντίδης, διδάκτορας του ΕΜΠ και
πρόεδρος της εταιρείας INPOLIS, μιας
διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας σε
ζητήματα αστικής και περιφερειακής
ανάπτυξης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση της συνεργατικής
πλατφόρμας
FairBnB
και
ανοιχτή συζήτηση για τις
επιπτώσεις του φαινομένου
AirBnb στο κέντρο της Αθήνας.

Υποστήριξη
της
ομάδας
Design4Future στη διοργάνωση
διήμερου
εκπαιδευτικού
εργαστηρίου για εκπροσώπους
της δημόσιας διοίκησης, με θέμα
τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό
δημόσιων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απολογισμός 2016 - 2019
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Place Identity Clusters

Υποστήριξη Πρωτοβουλιών

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

To πρόγραμμα "Αστικά κοινά" από την
ομάδα Commoners code the city είναι ένα
αστικό παιχνίδι συμμετοχικού σχεδιασμού
που πραγματοποιήθηκε το 2019 στην
γειτονιά της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, με
την υποστήριξη του προγράμματος
START Create Cultural Change. Η Place
Identity υποστήριξε το σχεδιασμό της
στρατηγικής εμπλοκής πολιτών και τη
διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης
“Αστικά Κοινά: τοπική δράση για
παγκόσμιους
στόχους”
που
πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2019 στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.
Περισσότερα για τα Αστικά Κοινά .

Απολογισμός 2016 - 2019

Η διοργάνωση “No time to waste”
αποτελεί
ένα
διεπιστημονικό
και
συμμετοχικό συνέδριο με θέμα τη
διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο
σκοπεύει
να
αναδείξει
πολιτικές
παρεμβάσεις και κοινωνικές δράσεις που
συμβάλλουν στην εφαρμογή μοντέλων
αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο
χαρακτήρα και κοινωνικό έλεγχο, ικανά να
ελαχιστοποιούν
τις
αρνητικές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις,
να
εξοικονομούν πόρους, να ενδυναμώνουν
την κοινωνική συμμετοχή και να υπηρετούν
το δημόσιο συμφέρον.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναθήναια» με την
υποστήριξη της ΜONUMENTA και της Place
Identity Clusters οργανώνουν Δημόσια Συζήτηση
με θέμα “Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας λίγο πριν
τις δημοτικές εκλογές 2019”.
Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι υποψήφιοι
δήμαρχοι της Αθήνας, οι περιφερειάρχες Αττικής
και εκπρόσωποι συλλόγων και πρωτοβουλιών
κατοίκων που αγωνίζονται για το ιστορικό κέντρο.
Πληροφορίες για την εκδήλωση
Ατζέντα συζήτησης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

▪

Place Identity Clusters

Διεθνής Δικτύωση

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Salzburg Global Forum
for Cultural Innovators
@ Salzburg Global Seminar
17-22/10/2015
Επιλογή της Place Identity ανάμεσα σε
καινοτόμους φορείς πολιτιστικής δράσης σε
παγκόσμιο
επίπεδο,
παρουσίαση
εγχειρήματος Πολιτεία 2.0 και συντονισμός
εργαστηρίου σχετικά με τη διαχείριση της
αλλαγής σε θεσμικά και πολιτειακά πλαίσια.
'Εκθεση αποτελεσμάτων διοργάνωσης

Απολογισμός 2016 - 2019

Kathreptis Workshop
@ Art Factory
20/11/2015

Η τέχνη του να οραματίζεσαι το μέλλον
@ Institut Francais d’ Athenes
4/4/2016

Συνεργασία με το Culture Action
Europe για τη διοργάνωση ολοήμερου
συμμετοχικού εργαστηρίου με 100
εκπροσώπους του πολιτιστικού τομέα
και θέμα την αλληλεπίδραση της
καλλιτεχνικής
δημιουργίας,
των
ενεργών πολιτών και του αστικού
περιβάλλοντος.
'Εκθεση αποτελεσμάτων διοργάνωσης

Διοργάνωση “Πρωταθλήματος Επιθυμιών” σε
συνεργασία με το Institut des Futurs
Souhaitables στους χώρους του Γαλλικού
Ινστιτούτου. Με τη χρήση ενός διαδραστικού
παιχνιδιού καρτών 150 νέοι συνδιαμόρφωσαν
σε ομάδες, δημιουργικές λύσεις για τις
μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος.

19

▪

Διεθνής Δικτύωση

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

The Future of Democracy
@ Πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ, Ισλανδία
20-22 Μαΐου 2016
Συμμετοχή της ομάδας εργασίας Πολιτεία 2.0 στο διεθνές
συνέδριο για το μέλλον της Δημοκρατίας, με χορηγία του
Ιδρύματος Μποδοσάκη (EEA Grants). Παρουσίαση της
μεθοδολογίας Σύνταγμα 2.0 στις εργασίες του συνεδρίου και
συμμετοχή σε εργαστήριο πολιτών για τη συνταγματική αλλαγή
στην Ισλανδία. Συναντήσεις με κορυφαίους ακαδημαϊκούς όπως
ο Lawrence Lessig και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με
μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου της Ισλανδίας.
Η Katrín Oddsdóttir, νομικός,
ακτιβίστρια
και
μέλος
του
Συνταγματικού
Συμβουλίου
της
Ισλανδίας και ο καθ.Lawrence
Lessig από το Harvard, ιδρυτής
των Creative Commons συζητούν
για την απρόβλεπτη και πολύπλοκη
φύση
των
συμμετοχικών
διαδικασιών
συνταγματικής
αλλαγής, αναλύοντας το παράδειγμα
της Ισλανδίας.

Απολογισμός 2016 - 2019

Η Στεφανία Ξυδιά, παρουσιάζει την
πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας
Πολιτεία 2.0 και το εγχείρημα
πολιτών για την ανάπτυξη μιας
πρότυπης συμμετοχικής διαδικασίας
συνταγματικής αναθεώρησης.
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Διεθνής Δικτύωση

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Recycle Art Festival
@ Krasnoyarsk, Ρωσία
15-22 Αυγούστου 2018

Active Citizens Days
@ Oslo, Νορβηγία
10-11 Σεπτεμβρίου 2019

Συμμετοχή της Place Identity στο Recycle Art Festival στο Krasnoyarsk της
Ρωσίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής Learning Exchange του
Ιδρύματος Robert Bosch. Παρουσίαση των δράσεων της Place Identity και
εφαρμογή του εργαλείου “Αστικές Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας” από την
πλατφόρμα CityToolBox, καθώς και κατασκευή αστικού εξοπλισμού από παλιά
αντικείμενα, σε συνεργασία με φοιτητές της τοπικής Αρχιτεκτονικής Σχολής.
Περισσότερα

Η Place Identity επιλέχθηκε μαζί με άλλους 4 φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, να συμμετάσχει στην
πρώτη διεθνή συνάντηση Active Citizens Days, με θέμα την
Αγωγή του Πολίτη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με το ρόλο και τη
σημασία της αγωγής του πολίτη.
Περισσότερα

Απολογισμός 2016 - 2019
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

▪

Place Identity Clusters

Συμμετοχή σε Εκδόσεις

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

CIVIC PRACTICES
Buy Book
Chapter: Pedio_Agora
by Marianna Patelida & Maria Kikidou

OUR CITY? Countering
exclusion in public spaces
Download
Chapter:
“Illuminating darkness:
the case study of the Synoikia Pittaki
participatory light installation in
Athens” by
Stephania Xydia

Actors of Urban Change Magazine
Download

Απολογισμός 2016 - 2019
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Place Identity Clusters

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια & άρθρα

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Imagine the City:
from exhibition to social change?
Maria Kikidou, Marianna Patelida, Giorgos
Somarakis
Presentation

Participatory Constitutional Design:
A Grassroots Experiment for (Re)Designing
the Constitution in Greece

Engaging Citizens in Planning Open Public Space Regeneration:
Pedio Agora Framework
Journal of Urban Planning and Development
Volume 144 Issue 1 - March 2018
Anastasia Stratigea, Maria Kikidou, Marianna Patelida, Giorgos Somarakis

Evika Karamagioli, Mary Karatza,
Stephania Xydia, Dimitris Gouscos
Read Paper
Buy Paper

Απολογισμός 2016 - 2019
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

▪

Υπηρεσίες: Σχεδιασμός & Συντονισμός Εργαστηρίων
για ερευνητικούς & πολιτιστικούς φορείς

CAPSELLA
@ Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
14 / 03 / 2017
Εργαστήριο ανάπτυξης κοινού για την
εξοικείωση κοινοτήτων της υπαίθρου με
ανοιχτές τεχνολογίες διαχείρισης της γης
και προστασίας της βιοποικιλότητας.

Civic Engagement for Urban
Regeneration
@ Plegma Culture Seminars, Αθήνα
17/03/2018
Εκπαίδευση επαγγελματιών από το χώρο
του πολιτισμού σε μεθόδους συμμετοχικού
σχεδιασμού για την Αστική Αναγέννηση.

MELTEMI
@ Ίδρυμα Τσάκος, Χίος
1-2 / 12 / 2018

Προ-οπτικές εμψύχωσης
@ Εθνολογικό Μουσείο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 8-9 / 12 / 2018

Εργαστήριο καταγραφής αναγκών και
σχεδιασμού δράσεων για την αντιμετώπιση
της θαλάσσιας ρύπανσης στο Αιγαίο.

Σεμινάριο εισαγωγής στη συμμετοχική ηγεσία
για
εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ν. Έβρου.

Απολογισμός 2016 - 2019

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Audience Development
@ Goethe Institut, Θεσσαλονίκη
Δεκέμβριος 2015~2019
Ετήσια εκπαίδευση νέων πολιτιστικών
διαχειριστών από όλη την Ελλάδα, σε
στρατηγικές και εργαλεία Ανάπτυξης
Κοινού, στο πλαίσιο του προγράμματος
START Create Culture Change.
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Υπηρεσίες: Σχεδιασμός & Συντονισμός διαβουλεύσεων για ΟΤΑ

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

KALAMATA:21
@ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας
7/10/2015

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030
@ Eleusis2021, Ελευσίνα
8-11/11/2018

Εργαστήριο
πολιτών
για
την
Πολιτιστική
Στρατηγική
της
Καλαμάτας
με θέμα: “Και τώρα τι; Από τη θεωρία
στην πράξη’’

Διαβούλευση με θέμα: “Προς ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τους
υφιστάμενους δημοτικούς πολιτιστικούς
φορείς” με τη συμμετοχή στελεχών της
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
πολιτιστικών
διαχειριστών και καλλιτεχνών.

Απολογισμός 2016 - 2019

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
@ Δήμος Καβάλας
1/2/2019
Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού με στελέχη
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καβάλας
“Δημωφέλεια”
με
θέμα
τον
ανασχεδιασμό του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης ώστε να περιλάβει καινοτόμες
δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχής των
πολιτών.
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ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Είπαν για εμάς: Αναφορές σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Politeia 2.0 aims to reshape
Greek democracy
GLOBAL COMMENT
Read article

CityToolbox Lab Athens/ Cocreating and bringing life to a
renovated market hall
ACTORS OF URBAN CHANGE
Read article

Απολογισμός 2016 - 2019

To CityToolBox προσγειώνεται στην
Αθήνα και τη Δημοτική Αγορά
Κυψέλης
Epixeiro.gr
Read article

Πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων
με τους πολίτες στον Εβρο
Η ΓΝΩΜΗ
Read article

Μαθητές αναζητούν
Κοινό Έδαφος για την Αειφορία
Pedio_Agora: A place in the sun
KOTE Magazine
Read article

Delta TV
Video
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Είπαν για εμάς: Συνεργάτες από την κοινωνία των πολιτών

Place Identity Clusters
[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

“Ο λόγος που εκτιμώ βαθύτατα το έργο της
Place Identity είναι η συνέπεια και επιμονή
της ομάδας στο όραμα τους. Η έμπνευση, η
περιέργεια, ο ουσιαστικός διάλογος, η
δημιουργικότητα και το πάθος για έναν
συμμετοχικό, δημοκρατικό κόσμο είναι
μόνο κάποια από τα στοιχεία της
συνεργασίας μας που θαυμάζω. Κάθε νέα
ιδέα και κάθε νέο έργο που ανακοινώνουν,
αυξάνει την ελπίδα μου για έναν πιο
συμμετοχικό κόσμο.”
- Θάλεια Ρίζου, Ιδρύτρια Youthnest

“Με την Place Identity συνεργαστήκαμε εποικοδομητικά
αυτή την 4ετία. Όταν θες να μιλήσεις για δημόσια
συμμετοχή και παρέμβαση, στο δημόσιο χώρο ή στους
θεσμούς είναι πραγματικά οι άνθρωποι που θέλεις να
συναντήσεις. Το βάθος της κατάρτισης τους αλλά και
της προσήλωσης τους σε αυτούς τους σκοπούς είναι
εντυπωσιακό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την εκδήλωση
που είχαμε οργανώσει για το FairBnB, το πώς αμέσως
αντιλήφθηκαν τη φύση του εγχειρήματος αυτού, αλλά
και την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό περιβάλλον
της Αθήνας. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε την
ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε!”
- Γρηγόρης Τσαρδανίδης, μέλος του Συνεταιρισμού
Εργαζομένων Sociality και του τοπικού κόμβου του FairBnB

“Στο πρόγραμμα START - Create Cultural Change προσφέρουμε
εκπαίδευση στους μελλοντικούς πολιτιστικούς διαχειριστές, και
μεταξύ άλλων θεμάτων, εστιάζουμε στην Ανάπτυξη Κοινού. Η
Place Identity ανέλαβε την παράδοση ενός πολύ επιτυχημένου
ολοήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου για 5 συναπτά έτη,
προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα θεωρητικής και πρακτικής
προσέγγισης με εμπειρίες από την ομάδα και τους συνεργάτες
τους. Η αξία που έχει δημιουργήσει η Place Identity μέσω αυτών
των εκπαιδεύσεων προσφέρει στους συμμετέχοντες του
προγράμματος START μια διαφορετική προοπτική και
δημιουργικές ιδέες για να ξεκινήσουν τα έργα τους με ρεαλιστικές
προσδοκίες και εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
καμπάνιας Ανάπτυξης κοινού.”
- Μαρία Λουίζα Λαοπόδη, Διαχειρίστρια Προγράμματος “START - Create
Cultural Change”

Απολογισμός 2016 - 2019
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[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

“Αντί ανασκοπήσεων και αναμνήσεων αποφάσισα να
σας πω μία μικρή ιστορία. Όταν τον Ιούνιο 2018 τέθηκε
οριστικά το θέμα της απεγκατάστασης στην Πιττάκη, ο
νους μου δε χωρούσε την ατολμία των υπηρεσιών (και
την έλλειψη φυσικά πολιτικής βούλησης). Τότε - χωρίς
να σας το πολυπώ αποφάσισα - εκτός από το να
παρευρεθώ στο ανοιχτό κάλεσμα - να το προωθήσω,
μαζί με όλο το ιστορικό σε όσους ανθρώπους στον
Τύπο ήξερα, προκειμένου να λάβει όσο το δυνατόν
περισσότερη δημοσιότητα και υποστήριξη. Στο
συνοδευτικό μέιλ που έστειλα - μαζί με το κάλεσμα
κατέληγα:
“Ένας υποδειγματικός τρόπος θεσμικής και
τεκμηριωμένης συλλογικής διεκδίκησης.”
- Στέλιος Βούλγαρης, Δικηγόρος και ενεργός πολίτης της
Αθήνας

“Η συνεργασία με την ομάδα της Place
Identity μου έδωσε έμπνευση, κουράγιο
και ελπίδα. Είδα στην πράξη πως είναι να
δουλεύεις με ανθρώπους που ενώ δεν τους
ξέρεις πολύ, μοιράζεσαι την ίδια φιλοσοφία.
Και αυτό φτάνει!”
- Όλγα Δασκαλή, Νομικός - Διαχειρίστρια
Πολιτιστικών Έργων, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Μεσολογγίου

Απολογισμός 2016 - 2019

“Η προσέγγιση και οι δράσεις της Place Identity,
πριν ακόμα γνωρίσω την ομάδα, ήταν όχι μόνο
πηγή έμπνευσης αλλά και ενδυνάμωσης, ότι οι
σκέψεις, ιδέες ακόμα και τα πιστεύω μου,
μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής στην
ελληνική πόλη. Μέσα από το πρόγραμμα "Learning
Communities for Peace", οι δρόμοι μας
συναντήθηκαν το καλοκαίρι του 2019. Η
συνεργασία μας για τη διοργάνωση και το
συντονισμό της ημερίδας "Σχολικές Κοινότητες εν
Δράσει" ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να
ανταλλάξουμε εμπειρία και γνώσεις από την
υλοποίηση
προγραμμάτων
και
δράσεων
ενεργοποίησης κοινοτήτων γύρω από το Σχολείο,
τόσο μεταξύ μας όσο και με άλλους φορείς
ενεργούς στο πεδίο. Μια ευκαιρία συλλογικής
ανασκόπησης αλλά και παραγωγής νέων ιδεών για
τα επόμενα βήματα, με συνεργασία και αλληλουποστήριξη.”
- Βίβιαν Δούμπα, Πολεοδόμος, Placemaker - STIPO
Greece
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]
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Οικονομικά Στοιχεία
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[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου & τη Συμμετοχή των Πολιτών ]

Έσοδα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
●
Κοινό Έδαφος
EEA GRANTS - ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
●
Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας
●
Διμερείς Σχέσεις με Ισλανδία & Νορβηγία
●
DemocracIT
ERASMUS + KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS
●
Learning Communities for Peace
●
CityToolBox

Απολογισμός 2016 - 2019
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Έξοδα

Απολογισμός 2016 - 2019
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σαχτούρη 3
Αθήνα – 105 53
Placeidentity.gr
info@placeidentity.gr
210 3219034

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μαίρη Καρατζά, Strategic designer
Στεφανία Ξυδιά, Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης
Μαρία Κικίδου, Πολεοδόμος Μηχανικός
Μαριάννα Πατελίδα, Πολεοδόμος Μηχανικός
Κατερίνα Μπαλαμώτη, Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης
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