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Γράφει ο Αλέξανδρος Ζαβός, εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Ν Σμύρνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη της αξίας της
Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης υλοποιεί το
πρόγραμμα “ SPUR “.

Ο Δήμος μας προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη δράση του αυτή υπέβαλε πρόταση στην
Ευρωπαϊκή ένωση στο πρόγραμμα “EUROPE FOR CITIZENS” μαζί με 175 Δήμους από όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τελικά χρηματοδοτήθηκαν 12 μόνο Δήμοι μεταξύ των
οποίων και ο δικός μας. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 122,500 χιλιάδες ευρώ
και καλύπτει το 100% των εξόδων για την υλοποίηση του προγράμματος,
Στον πυρήνα του προγράμματος “ SPUR “ βρίσκονται οι εθελοντές, οι δομές υποστήριξης
των αδυνάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η δύναμη της ψυχής των απλών
ενεργών πολιτών.
Στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχθεί ότι βελτιώνοντας με τον εθελοντισμό την
ποιότητα ζωής των πολιτών ενισχύονται παράλληλα οι όροι για την πολιτική και
δημοκρατική συμμετοχή τους σε Εθνικό και Ενωσιακό επίπεδο. Ενθαρρύνεται η άσκηση των
δικαιωμάτων των πολιτών που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και
επιδιώκεται η μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος που χαρακτηρίζει τη σημερινή ΕΕ.
Στο πρόγραμμα “ SPUR “ συμμετέχουν πολίτες και ενώσεις πολιτών από 13 διαφορετικούς
Ευρωπαϊκούς εταίρους προσκεκλημένους του Δήμου μας, άτομα απο ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες ( νέοι , γυναίκες, μετανάστες, άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι κλπ ) εκπρόσωποι
της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης,καθώς και οργανώσεων που
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εποπτεύονται απο αυτούς , ειδικοί και εμπειρογνώμονες από διάφορους φορείς που
ασχολούνται με την κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και τον εθελοντισμό καθώς και
φορείς του ιδιωτικού τομέα , ακαδημαϊκοί και μέλη ερευνητικών κέντρων, αλλά και
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία εθνοτική ,γλωσσική, πολιτιστική,
θρησκευτική η άλλη διαφοροποίηση,
Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπονται 4 εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν
εργαστήρια τυπικής και άτυπης Βιωματικής και Διαδραστικής μάθησης με διαλέξεις,
συμπόσια, διαδραστικά εργαστήρια κλπ,
Οι τέσσερις αυτές εκδηλώσεις θεματικά ορίζονται ως εξής:
1η εκδήλωση: “ πολίτες σε κίνηση “
2η εκδήλωση “ορίζοντας το τοπικό καλό- αναζητώντας το ευρωπαϊκό καλό”
3η εκδήλωση “Δημιουργώντας μακρόβια εθελοντικά δίκτυα νεολαίας”
4η εκδήλωση “Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κοινωνικές συνεργασίες”
Η σειρά των θεμάτων φυσικά μπορεί να διαφοροποιηθεί αλλά όχι ο στόχος, Οι εκδηλώσεις
θα πραγματοποιούνται μια ανα μήνα και θα είναι ανοιχτές στο κοινό,
Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Απριλίου και περιελάμβανε ένα
στρογγυλό τραπέζι στο οποίο συζητήθηκαν οι προσεγγίσεις για την προοπτική και εξέλιξη
της Ευρώπης και ο ευρωσκεπτικισμός, καθώς και μια ημερίδα με κεντρικό θέμα τον
εθελοντισμό.

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 στο
δημοτικό πολυχώρο "Γαλαξίας" στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης στις 10.00 το
πρωί με θέμα "Προσφυγικό - Μεταναστευτικό: η μεγάλη πρόκληση στην μετεξέλιξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και πολλούς εκλεκτούς ομιλητές. Θα μιλήσουν οι: Χάρης
Θεοχάρης, Γιώργος Κουμουτσάκος, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, Γιάννης Πανούσης, Παναγιώτης Καρακατσούλης και ο γράφων.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μια νέα προσπάθεια που κάνει ο Δήμος μας που
για πρώτη φορά προσφεύγει και κερδίζει πρόγραμμα απευθείας από την Ε,Ε, τις
Βρυξέλλες,
Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος θα αποτελέσει και το άνοιγμα της πόρτας της
Ευρώπης για να πάρουμε περισσότερα και μεγαλύτερα προγράμματα , σε μια εποχή που τα
χρήματα προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση λιγοστεύουν συνεχώς και πρέπει να αναζητούμε
άλλες πηγές χρηματοδότησης,
Θέλουμε να ζητήσουμε από όλους , δημότες , δημοτικούς συμβούλους όλων των
παρατάξεων, τοπικό τύπο, συλλόγους κλπ να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με τη
συμμετοχή τους για να μπορέσουμε να δώσουμε στο Δήμο μας μια νέα ώθηση..
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