Κάλεσμα προς Φορείς για κατάθεση πρότασης
με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη
διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
στο πλαίσιο του προγράμματος Food Wave
(Μάρτιος 2021-Νοέμβριος 2023)
Εισαγωγή
Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που από το 1972
δραστηριοποιείται κατά της φτώχειας και της αδικίας σε περισσότερες από 45 χώρες
σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν, μέσα από τα
προγράμματα της οργάνωσης, να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις για να
διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για
όλους. Μέσω της εκπαίδευσης, της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης, η
ActionAid φέρνει οριστικές αλλαγές στις ζωές των πιο περιθωριοποιημένων
ανθρώπων. Συνεργάζεται στενά με τοπικές οργανώσεις, δουλεύει με ολόκληρες
κοινότητες και ασκεί πίεση σε φορείς και κυβερνήσεις για να καταπολεμήσει τις
πολιτικές και τις πρακτικές που διαιωνίζουν την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο των συνεργασιών με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη, η ActionAid αναζητά Φορέα που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους και νέες (15-35 ετών)
στο πλαίσιο του προγράμματος Food Wave: Empowering urban youth for climate
action, https://www.foodwave.eu/

Το πλαίσιο του προγράμματος
Η ActionAid συμμετέχει στο πρόγραμμα Food Wave Empowering urban youth for
climate action, μαζί με 28 εταίρους (οργανώσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από
17 πόλεις) από 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Βραζιλία, το οποίο
απευθύνεται σε νέους και νέες 15-35 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να
συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις των σύγχρονων διαδικασιών
παραγωγής της τροφής στο περιβάλλον και την προώθηση βιώσιμων συμπεριφορών
κατανάλωσης κυρίως στο αστικό περιβάλλον. Μαζί με ομάδες νέων θα διοργανωθούν
συμμετοχικά εργαστήρια, δράσεις στην πόλη και μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή
εκστρατεία που θα συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της

κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε βιώσιμα συστήματα κατανάλωσης της τροφής
στις πόλεις.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής
Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης DEAR – Development Education and Awareness
Raising. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και αναμένεται να διαρκέσει
έως τον Νοέμβριο του 2023.

Ποια είναι η σχέση της τροφής με την κλιματική αλλαγή;
Ο τρόπος που καλλιεργούμε και καταναλώνουμε την τροφή μας έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία μας, καθώς και στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.
Οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής της τροφής και τα μοντέλα κατανάλωσης ευθύνονται
για το έως και το 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και το 70% της
κατανάλωσης νερού. Η κλιματική μεταβλητότητα θα επηρεάσει περίπου 2,5
δισεκατομμύρια μικρούς αγρότες, παραγωγούς τροφίμων, ψαράδες και βοσκούς που
αντλούν τα προς το ζην από φυσικούς πόρους. Η προώθηση ενός δίκαιου συστήματος
τροφής και η υιοθέτηση βιώσιμων συμπεριφορών κατανάλωσης και πρακτικών μέσα
στο αστικό περιβάλλον (urban gardening, αγορά από τοπικούς παραγωγούς,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μείωση της κατανάλωσης και των σκουπιδιών κτλ)
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των αιτιών και επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.

Περιγραφή έργου
Ο φορέας/οργάνωση που θα επιλεχθεί θα αναλάβει τη μελέτη, τον σχεδιασμό και
υλοποίηση μιας σειράς Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων/Global Education Workshops
(κατά προσέγγιση 20 εργαστήρια για το σύνολο του έργου) για τις ομάδες στόχου του
προγράμματος (15-35 ετών από τον Δήμο Αθηναίων). Ο σχεδιασμός των εργαστηρίων
θα κινηθεί σε 3 άξονες:
1. Ευαισθητοποίηση γύρω από τη θεματική και τους επιμέρους άξονες (σύνδεση τροφής
και κλιματικής αλλαγής, διαδικασίες παραγωγής αλλά και τα μοντέλα κατανάλωσης στο
αστικό περιβάλλον και επιπτώσεις στο κλίμα, βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και
κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον).
2. Γνωριμίες με καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες στην πόλη της Αθήνας, αλλά και
άλλων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ομάδες πολιτών, συλλογικότητες,
επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση.
3. Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Capacity building workshops) για τον
σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης στην πόλη (street actions). Οι νέοι και οι νέες που θα συμμετάσχουν στα
εργαστήρια θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούν
αξιοποιήσουν για να οργανώσουν μόνοι τους εξωτερικές δράσεις σε επόμενα στάδια
του προγράμματος.

Ο σχεδιασμός των Εργαστηρίων θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων της ActionAid καθώς και τους εταίρους του προγράμματος και θα
ακολουθεί τις προδιαγραφές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί από το
πρόγραμμα.
Για τον σχεδιασμό των Εργαστηρίων θα ο/οι εκπαιδευτές από τον φορέα θα
συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις που θα καλούνται από τους ευρωπαϊκούς
συντονιστές του προγράμματος.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Εργαστηρίων θα πρέπει να αντλήσουν υλικό
από πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές στον χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης στην πόλη
(κυρίως στην Αθήνα) σε σχέση με την παραγωγή και κατανάλωση της τροφής.
Τα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν σε νέους και νέες από τον Δήμο Αθηναίων με
προτεραιότητα στη γειτονιά του Κολωνού όπου βρίσκεται το Κέντρο της ActionAid. Η
ομάδα/φορέας που θα αναλάβει τα εργαστήρια θα συμμετέχει και σε κινήσεις
προσέλκυσης κι άλλων ομάδων νέων για συμμετοχή όπως ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Σχολές
Μαγειρικής κτλ.
Η υλοποίησή των εργαστηρίων προβλέπεται να γίνει είτε στο ίδιο το Κέντρο της
ActionAid είτε σε εξωτερικούς χώρους στην πόλη της Αθήνας. Δεδομένων των
συνθηκών πανδημίας που ενδέχεται να εξακολουθήσουν να περιορίζουν τις από κοντά
συνευρέσεις, ο σχεδιασμός των εργαστηρίων θα πρέπει να προβλέπει και την
προσαρμογή τους σε διαδικτυακές συναντήσεις.
Μετά την υλοποίηση της κάθε σειράς Global Education Workshops θα πρέπει να
καταθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Περίοδος υλοποίησης των εργαστηρίων
Πρώτη σειρά εργαστηρίων: Απρίλιος – Μάιος 2021
Δεύτερη σειρά εργαστηρίων: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021
Τρίτη σειρά εργαστηρίων: 2022
Τέταρτη σειρά εργαστηρίων 2023

Απαραίτητη Εμπειρία/ Γνώσεις/ Δεξιότητες
Επαρκής εμπειρία στη θεματική των βιώσιμων συστημάτων τροφής ειδικά στο αστικό
περιβάλλον.
Εμπειρία στη διαμόρφωση και υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων.
Εμπειρία στην εκπαίδευση νέων.
Πολύ καλή κατανόηση των θεμάτων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φτώχειας,
ανισότητας και αναπτυξιακού έργου.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο φορέας να μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο.

Tύπος συμβολαίου.
Η διάρκεια της σύμβασης/συμβολαίου αναμένεται να είναι ετήσια με δυνατότητα
αντίστοιχων ανανεώσεων και να διαρκέσει έως τον Νοέμβριο 2023.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω έως και τις 19
Μαρτίου 2021. στο education.hellas@actionaid.org

Τεχνική Πρότασης που θα περιλαμβάνει:
•
•
•

•
•
•

Παρουσίαση του φορέα και του έργου του
Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων θεματικών και προτεινόμενου περιεχομένου
των εργαστηρίων
Ενδεικτικό σενάριο εργασίας για την υλοποίηση ενός υποθετικού 2ωρου
εργαστηρίου που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση νέων για την κλιματική αλλαγή
και τη σύνδεση με την τροφή (Παιδαγωγικό πλαίσιο/ μεθοδολογίες που θα
ακολουθηθούν, προτεινόμενες δράσεις)
Στρατηγικές προσέλκυσης νέων/ δικτύωσης
Βιογραφικά εκπαιδευτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
Καταστατικό του φορέα

Οικονομική Πρόταση
Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά το κόστος των
«ανθρωποωρών» των εκπαιδευτών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των εργαστηρίων
και των επιμέρους χωρίς πρόσθετα έξοδα υλικών, ενοικίων χώρων, τεχνικού
εξοπλισμού κλπ).
Η οικονομική πρόταση πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στα 17.000 – 20.000 ευρώ για το
σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων.

Κριτήρια επιλογής:
30% Προτεινόμενη μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
30% Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων του φορέα σχετικό με τη θεματική και την
ομάδα στόχου
20% Ο φορέας έχει υπάρχον δίκτυο και κανάλια επικοινωνίας διάχυσης των δράσεων/
Προτάσεις για δημιουργία δικτύου και διάχυσης των δράσεων
20% Οικονομική αξιολόγηση της πρότασης στα πλαίσια υλοποίησης των
περιγραφόμενων δράσεων.

