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ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

7/4/2017

To Ππόγπαμμα START – CreateCultural Change*, ένα ππόγπαμμα
ανάπηςξηρ δεξιοηήηων και ςποηποθιών για ανεπσόμενοςρ
επαγγελμαηίερ ζηην πολιηιζηική διασείπιζη ανακοινώνει ηην
4ηανοισηή ππόζκληζη για 30 ςποηποθίερ!
Προζεζκία σποβοιής αηηήζεωλ έως θαη ηελ 5ε Απρηιίοσ 2018
 Δίζαη απόθνηηνο παλεπηζηεκίνπ?
 Έρεηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ιύζεηο ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα
κέζα από πνιηηηζηηθέο πξσηνβνπιίεο?
 Θέιεηο λα εθπαηδεπηείο ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ κε θνηλσληθνπνιηηηζηηθό
ραξαθηήξα θαη λα θάλεηο ηηο ηδέεο ζνπ πξάμε?
Αλ λαη, ηόηε ε πξόζθιεζε απηή ζε αθνξά!
Καηάθεζε ηο όπαμα και ηιρ ιδέερ ζος για ηη Δημιοςπγία Πολιηιζηικήρ
Αλλαγήρ ζηην κοινόηηηά ζος και γίνε έναρ/μία από ηοςρ ηπιάνηα νέοςρ
ςπόηποθοςρ ηος ππογπάμμαηορ START – CreateCulturalChange*.
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Μέζα από ηξεηο (3) δηαδνρηθέο θάζεηο, ην πξόγξακκα START δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα ζηνπο ππνηξόθνπο ηνπ λα εμειίμνπλ κηα θαηλνηόκν ηδέα ζε
πνιηηηζηηθή πξσηνβνπιία θαη λα αλαπηύμνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ
ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο ζε κηα βηώζηκε θαη
δεκηνπξγηθή επηρείξεζε ζην κέιινλ.
Τν πξόγξακκα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Robert Bosch Stiftung ζε ζπλεξγαζία κε
ην Goethe-InstitutThessaloniki θαη ηε κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα
Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Κνηλσληθνπνιηηηζηηθώλ Κέληξσλ (Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V.) θαη ππνζηεξίδεηαη από ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα
Ισάλλε Σ. Λάηζε θαη ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε.
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Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο έσο θαη ηηο 5
Απξηιίνπ, κέζα από ηε ζειίδα www.startgreece.net. Οη 30 ππόηξνθνη πνπ ζα
επηιεγνύλ κέζα από κηα δηαδηθαζία ζπλεληεύμεσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
πξώηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Γεξκαλία γηα έλα εληαηηθό
πξόγξακκα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Καηά ηε δηακνλή
ηνποεθεί, θάζε ππόηξνθνο ζα ζπλεξγαζηεί κε έλα από ηα θέληξα ηνπ δηθηύνπ
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ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Κνηλσληθνπνιηηηζηηθώλ Κέληξσλ ηεο Γεξκαλίαο
έπεηηα από κηα δηαδηθαζία εμεηδηθεπκέλεο αληηζηνίρηζεο.
Γιώζζα εργαζίας ηοσ προγράκκαηος είλαη ηα Αγγιηθά.
Η ππώηη θάζη ηος ππογπάμμαηορ δηαξθεί από ηηο 22 Σεπηεκβξίνπ έσο ηηο
21 Ννεκβξίνπ 2018 θαη πεξηιακβάλεη δύν (2) κήλεο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο
άζθεζεο ζηελ Γεξκαλία, πξνζθέξνληαο ζηνπο ππόηξνθνπο ηνπ START
δηεζλή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δπλαηόηεηα
λα δηακνξθώζνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηεο πξόηαζήο ηνπο γηα πνιηηηζηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Έπεηηα από κηα (1) εβδνκάδα θαηάξηηζεο ζην Βεξνιίλν θαη έμη
(6) εβδνκάδεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζηηθό θέληξν ηεο
Γεξκαλίαο, ε πξώηε θάζε νινθιεξώλεηαη ζηε Σηνπηγάξδε κε κηα (1) επηπιένλ
εβδνκάδα εθπαίδεπζεο θαη ηελ επηινγή ησλ δεθαπέληε (15) ππνηξόθσλ πνπ
ζα ζπλερίζνπλ ζηελ επόκελε θάζε, κέζα από κηα δηαδηθαζία πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπο (pitching). Η ππνηξνθία ηεο πξώηεο
θάζεο αλέξρεηαη ζε 800€ ην κήλα θαη θαιύπηεη όια ηα βαζηθά έμνδα
δηαβίσζεο ησλ ππνηξόθσλ.
Η δεύηεπη θάζη ηος ππογπάμμαηορ δηαξθεί από 1ε Γεθεκβξίνπ 2018 έσο
31 Μαΐνπ 2019 θαη πινπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Δθηόο από ηε ζπλέρηζε ηεο
κεληαίαο ππνηξνθίαο (800€), ην πξόγξακκα πξνζθέξεη ζηνπο δεθαπέληε (15)
ππόηξνθνπο τρεκαηοδόηεζε έως 10.000€θαζώο θαη έλα πιαίζην
ππνζηήξημεο γηα ηελ επηηπρή έλαξμε θαη πινπνίεζε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπο.
Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη εξγαζηήξηα
αληαιιαγήο γλώζεσλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο επηρεηξεκαηηθήο
ζθέςεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ ππνηξόθσλ. Η δεύηεξε θάζε
νινθιεξώλεηαη ην Μάην κε έλα δηήκεξν δεκόζησλ εθδειώζεσλ όπνπ νη
ππόηξνθνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο
θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ επθαηξίεο δηθηύσζεο κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο
θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα.
Η ηπίηη θάζη ηος ππογπάμμαηορ δηαξθεί από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2019 θαη
έπεηηα, κε ηελ απνλνκή ησλ Βξαβείσλ Αλάπηπμεο (STARTScalingGrants)
ύςνπο από 5.000 έσο 15.000 επξώ ζε πξσηνβνπιίεο πνπ μερώξηζαλ γηα ηνλ
θνηλσληθό ηνπο αληίθηππν, ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θαηλνηνκία θαη ηε δπλαηόηεηά
ηνπο λα ζπλερηζηνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ ζην κέιινλ. Τα βξαβεία
απηά πξνζθέξνληαη από ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ισάλλε Σ. Λάηζεαπνθιεηζηηθά
ζε ππνηξόθνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο STARTθαη ν αξηζκόο, ην ύςνο θαη ε
δηαζεζηκόηεηά ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη αλά έηνο. Σηελ θάζε απηή, νη
ππόηξνθνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνπλ, επίζεο, δσξεάλ πξόζβαζε ζε
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ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ζπκβνπιεπηηθήο
SocialDynamoηνπ Ιδξύκαηνο Μπνδνζάθε.

θαη

mentoring,

κέζσ

ηνπ

*Σσεηικά με ηο ππόγπαμμα «START - Create Cultural Change»
Τν «START - Create Cultural Change» είλαη έλα πξόγξακκα κεηεθπαίδεπζεο
θαη ππνηξνθηώλ γηα αλεξρόκελνπο πνιηηηζηηθνύο δηαρεηξηζηέο ζηελ Διιάδα, ην
νπνίν ππνζηεξίδεη λένπο δεκηνπξγνύο λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο
πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζην ηνπηθό ηνπο
πεξηβάιινλ. Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο START είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ
πξννπηηθώλ γηα λενεηζεξρόκελνπο ζην επάγγεικα ζηελ Διιάδα κε ηελ
πξνώζεζε ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθόηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ
Δπξώπε.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κηα επηζθόπεζε ησλ πξνγξακκάησλ START είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπν www.startgreece.net.
Facebook: https://www.facebook.com/startgreece
Instagram: https://www.instagram.com/start_greece/
Δπηθνηλσλία
Μαξία-Λνπΐδα Λανπόδε
Τει. 2310 889 587
Maria-Louiza.Laopodi@goethe.de
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Σσεηικά με ηο ππόγπαμμα «START - Create Cultural Change»
Τν «START - Create Cultural Change» είλαη έλα πξόγξακκα κεηεθπαίδεπζεο
θαη ππνηξνθηώλ γηα αλεξρόκελνπο πνιηηηζηηθνύο δηαρεηξηζηέο ζηελ Διιάδα, ην
νπνίν ππνζηεξίδεη λένπο δεκηνπξγνύο λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο
πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζην ηνπηθό ηνπο
πεξηβάιινλ.
Σηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο START απνηεινύλε δεκηνπξγία λέσλ
πξννπηηθώλ γηα λενεηζεξρόκελνπο ζην επάγγεικα ηεο πνιηηηζηηθήο
δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα κε ηελ πξνώζεζε ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο
ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθόηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο ζηελ Δπξώπε.
Τν πξόγξακκα START πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηξεηο(3) θάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα, θαηά ηηο νπνίεο νη
ππόηξνθνη κεηαηξέπνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο ζε αλεμάξηεηεο πνιηηηζηηθέο
πξσηνβνπιίεο απνθηώληαο παξάιιεια επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο, πνπ ζα
εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκόηεηά ηνπο.
Το πρόγρακκα αποηειεί πρωηοβοσιία ηοσ Ιδρύκαηος Robert Bosch*
(Robert Bosch Stiftung) ποσ σιοποηείηαη ζε ζσλεργαζία κε ηο GoetheInstitutThessaloniki**
θαη
ηε
κε
θερδοζθοπηθού
ταραθηήρα
Οκοζπολδηαθή
Έλωζε
Κοηλωληθοποιηηηζηηθώλ
Κέληρωλ***
(BundesvereinigungSoziokulturellerZentrene.V.) θαη σποζηερίδεηαη από
ηο Κοηλωθειές Ίδρσκα Ιωάλλε Σ. Λάηζε θαη ηο Ίδρσκα Μποδοζάθε.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κηα επηζθόπεζε ησλ πξνγξακκάησλ START είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπνwww.startgreece.net.

>>>
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*Τν Robert Bosch Stiftung GmbH είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα εηαηξηθά
ηδξύκαηα ζηελ Δπξώπε. To θηιαλζξωπηθό έξγν ηνπ αληηκεηωπίδεη έγθαηξα ηα
θνηλωληθά δεηήκαηα θαη πξνζθέξεη παξαδεηγκαηηθέο ιύζεηο. Γηα ην ζθνπό
απηό, αλαπηύζζεη θαη εθηειεί ηα δηθά ηνπ έξγα. Δλζαξξύλεη επίζεο
πξωηνβνπιίεο ηξίηωλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ. Τν ίδξπκα Robert
Bosch Stiftung δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο επηζηήκεο, ηεο
θνηλωλίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο κεηαμύ ηωλ ιαώλ.
Σηα επόκελα έηε ζα επηθεληξώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζε ηξεηο βαζηθνύο
ηνκείο:

Μεηαλάζηεπζε, θνηλωληθή έληαμε ηωλ κεηαλαζηώλ θαη ζπκκεηνρή

Κνηλωληθή ζπλνρή ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Δπξώπε

Βηώζηκνη βηόηνπνη
Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1964, ην ίδξπκα Robert Bosch Stiftung έρεη δαπαλήζεη
πεξηζζόηεξα από 1,4 δηζεθαηνκκύξηα επξώ γηα ην θηιαλζξωπηθό ηνπ έξγν.
**Τν Goethe-Institut είλαη ην παγθόζκηαο εκβέιεηαο θαη δξάζεο πνιηηηζηηθό
ίδξπκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Πξνωζεί ηε γλώζε
ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο ζην εμωηεξηθό θαη θαιιηεξγεί ηε δηεζλή πνιηηηζηηθή
ζπλεξγαζία. Τν Goethe-Institut Thessalonikiηδξύζεθε ην 1955 θαη αλήθεη ζην
παγθόζκην δίθηπν ηνπ Goethe-Institut e.V. Σηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ
είλαη ε πξναγωγή ηνπ γεξκαλν-ειιεληθνύ πνιηηηζηηθνύ δηαιόγνπ, ε
πξνώζεζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο θαη ε δηάδνζε πιεξνθνξηώλ γηα ηε
Γεξκαλία.
Τν Goethe-Institut Thessalonikiείλαη ν θνξέαο κε ην κεγαιύηεξν θύξνο ζην
ρώξν εθκάζεζεο γεξκαληθώλ θαη δηεμαγωγήο δηεζλώο αλαγλωξηζκέλωλ
εμεηάζεωλ ζηελ πόιε. Δθηόο από ηα γεληθά ηκήκαηα γηα όια ηα επίπεδα
γιωζζνκάζεηαο γηα ελήιηθεο θαη εθήβνπο, πξνζθέξεη πνηθίιεο επηινγέο,
κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη κηα επξεία γθάκα εμεηδηθεπκέλωλ ηκεκάηωλ. Γηα ηνπο
θαζεγεηέο γεξκαληθώλ ην Goethe-Institut Thessalonikiπξνζθέξεη εξγαζηήξηα
θαη ζεκηλάξηα δηδαζθαιίαο ηωλ γεξκαληθώλ ωο μέλεο γιώζζαο, κεηαμύ
άιιωλ, ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
ηεο Αζήλαο. Έλα εθηεηακέλν πξόγξακκα εμεηάζεωλ ζπκπιεξώλεη ην έξγν
ηνπ Goethe-Institut ζηνλ ηνκέα ηεο γιώζζαο.
***Η κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren e.V. (Oκνζπνλδηαθή Έλωζε Κνηλωληθνπνιηηηζηηθώλ Κέληξωλ)
αληηπξνζωπεύεη ζήκεξα ζρεδόλ 600 θνηλωληθνπνιηηηζηηθά θέληξα θαη
πξωηνβνπιίεο. Απηά ρωξίδνληαη ζε 13 πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο ελώζηα
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θξαηίδηα Βεξνιίλν θαη Σάαξ είλαη άκεζα κέιε. Η Οκνζπνλδηαθή Έλωζε θαη νη
πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο έρνπλ ωο θαζήθνλ λα ζπληνλίδνπλ θαη λα πξνωζνύλ
ην έξγν ηωλ θέληξωλ θαζώο θαη λα εθπξνζωπνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο έλαληη
ηωλ δεκόζηωλ θαη πνιηηηθώλ νξγάλωλ.
Η δηθηύωζε ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν νκόζπνλδωλ
θξαηηδίωλ παξέρεη ζπκβνπιέο, εθπαίδεπζε, αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη
ππνζηήξημε ζε ππάξρνληα θέληξα θαη πξωηνβνπιίεο θαζώο θαη ζε
αλαδπόκελα θέληξα. Σε ηειηθή αλάιπζε νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο
Οκνζπνλδηαθήο
Έλωζεο
απνζθνπνύλ
ζηελ
αλαγλώξηζε
ηνπ
θνηλωληθνπνιηηηζηηθνύ έξγνπ ωο αλαπόζπαζηνπ κέξνπο ηεο πνιηηηζηηθήο
δωήο θαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ηωλ θέληξωλ κε ηα θαζηεξωκέλα πνιηηηζηηθά
ηδξύκαηα ηόζν από πιεπξάο πνιηηηθήο πξνώζεζεο όζν θαη θνξνινγηθνύ
δηθαίνπ.
Τν Κοηλωθειές Ίδρσκα Ιωάλλε Σ. Λάηζε ηδξύζεθε ην 2005 κε ζθνπό ηε
ζπλέρηζε ηεο θηιαλζξωπηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αθνζίωζεο ηνπ
επηρεηξεκαηία Γηάλλε Λάηζε ζηελ θνηλωληθή αλάπηπμε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Διιάδα. Tν Ίδξπκα ζρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη δηθά ηνπ
πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηεί πξωηνβνπιίεο κε θεξδνζθνπηθώλ
νξγαληζκώλ πνπ εκπίπηνπλ ζε έλα επξύ θάζκα ηνκέωλ, όπωο εθπαίδεπζε,
ηέρλεο θαη πνιηηηζκόο, επηζηήκε, δεκόζηα πγεία θαη θνηλωληθή πξόλνηα θαη
αλάπηπμε. Τν Ίδξπκα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε θνξείο ηεο θνηλωλίαο ηωλ
πνιηηώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, κε ζθνπό ηε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλωληθνύ αληίθηππνπ ηεο δξάζεο ηνπ.
Τν Ίδρσκα Μποδοζάθε ηδξύζεθε ην 1972 από ηνλ Πξόδξνκν - Μπνδνζάθε
Αζαλαζηάδε, ν νπνίνο απνθάζηζε λα δηαζέζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ην Ίδξπκα ππνζηεξίδεη ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη κε
θνηλωληθά εππαζείο νκάδεο. Τν Ίδξπκα Μπνδνζάθε έρεη βαζηά γλώζε ηνπ
θνηλωθεινύο κε θεξδνζθνπηθνύ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη από ηε ζηηγκή ηεο
ίδξπζήο ηνπ ωο ζήκεξα έρεη δηαρεηξηζηεί πεξηζζόηεξα από €400 εθαηνκκύξηα,
πνπ έρνπλ δαπαλεζεί δίλνληαο έκθαζε ζηε κείωζε ηεο αληζόηεηαο ηωλ
επθαηξηώλ, ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ λέωλ, ζηε βειηίωζε ηαηξηθώλ θαη
εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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