
Στην διακρατική συνάντηση του έργου ACRIC στο Παρίσι, τον Μάρτιο του 2022, οι εταίροι

παρουσίασαν το «Εγχειρίδιο μεθοδολογίας και Στρατηγικής εφαρμογής για υπεύθυνους

λήψης αποφάσεων», το οποίο περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τις ιδέες που διέπουν το

πρόγραμμα εκπαίδευσης του ACRIC μαζί με μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων από όλη

την Ευρώπη, που αποτυπώνουν την αστική ανάπτυξη και την αλλαγή στα αστικά κέντρα που

μπορεί να προκύψουν από τις συντονισμένες προσπάθειες και την καθοδήγηση των

ενεργών πολιτών.

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, σας δίνουμε μια γεύση από τις εννέα μελέτες περιπτώσεων

που υποστηρίζουν όλο το φάσμα των αποτελεσμάτων του έργου ACRIC,

συμπεριλαμβανομένων των δύο εργαλειοθηκών του έργου και του προγράμματος

σπουδών. Στο επόμενο ενημερωτικό μας δελτίο, θα επικεντρωθούμε στις εργαλειοθήκες

και στο πρόγραμμα σπουδών.
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Παρουσίαση του Εγχειριδίου του έργου ACRIC 

στο Παρίσι, Μάρτιος 2022

2º Ενημερωτικό Δελτίο 

Οι εταίροι του έργου στο Παρίσι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της

παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο

αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η

Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2ο Ενημερωτικό Δελτίο

1. Ο Σχεδιασμός του προγράμματος Real Zukunftsstadt Dresden

Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις ένα ομοσπονδιακά

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στη Δρέσδη για τη διαμόρφωση της πόλης του μέλλοντος μέσω

της ενεργούς συμμετοχής και δράσης των πολιτών.

2. Οι Γειτονιές χαμηλής κυκλοφορίας του Birmingham

Αυτή η μελέτη περίπτωσης περιγράφει την επιτυχημένη προσέγγιση του Birmingham σε πέντε

διαφορετικές γειτονιές για τον περιορισμό των επιπτώσεων της μεγάλης κυκλοφορίας

οχημάτων στις γειτονιές, με τη χρήση φίλτρων επιλογής κυκλοφορίας, τα οποία αποκόπτουν τις

διαδρομές των οχημάτων και έχουν ως αποτέλεσμα ασφαλέστερους δρόμους και καλύτερη

ποιότητα του αέρα στις γειτονιές.

Προγραμματισμός & Κοινωνικός Σχεδιασμός

3. Ανάπτυξη μιας τοπικής κοινοτικής στρατηγικής για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και πόρων

Η βέλτιστη αυτή πρακτική αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινοτική προσέγγιση

συγκέντρωσης κεφαλαίων και πόρων μπορεί να ωφελήσει φιλανθρωπικά/μη κερδοσκοπικά

ιδρύματα/κοινοτικές ομάδες και τις γειτονιές στις οποίες δραστηριοποιούνται χρησιμοποιώντας

κοινά κεφάλαια και πόρους.

4. Διαδρομές απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς

Ο διαδρομές απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς παρέχουν ένα μοντέλο που περιγράφει πώς οι

τοπικές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν με μεγαλύτερους οργανισμούς για να

δημιουργήσουν καλύτερες δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς για

τους κατοίκους μιας περιοχής.

Κοινωνική χρηματοδότηση & οικοδόμηση κοινοτικού πλούτου

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της

παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο

αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η

Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2ο Ενημερωτικό Δελτίο

5. Δημιουργία και οικοδόμηση νέων συμμετοχικών δημοκρατικών λύσεων και λύσεων της

κοινωνίας των πολιτών

Αυτή η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας δήμος στην Πορτογαλία

κατάφερε να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και διαφάνεια στη διαδικασία εμπλοκής την πολιτών

στα κοινά, οδηγώντας σε καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

6. Προσεγγίσεις της κοινωνίας των πολιτών στην πανδημία του Covid-19

Αυτή βέλτιστη πρακτική από την Πορτογαλία παρουσιάζει πώς οι κοινωνικές επιπτώσεις του

Covid-19 μετριάστηκαν χάρη σε δράσεις της κοινότητας, όπως η παροχή κλινών στην κοινότητα

για τους επαγγελματίες υγείας με πολύωρες εφημερίες και η κοινή χρήση εξοπλισμού

πληροφορικής σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς οι κοινωνίες διεθνώς μετατοπίζονται ολοένα και

περισσότερο στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Λύσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας & της κοινωνίας των πολιτών

7. Η Περιοχή Προστασίας του Castle Vale και η Κοινοτική Περιβαλλοντική Εμπιστοσύνη

Αυτή η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τον ρόλο μιας μικρής περιβαλλοντικής φιλανθρωπικής

οργάνωσης στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπλασης σε ένα συνοικισμό του Birmingham μέσω

μιας σειράς προγραμμάτων, όπως τα δασικά σχολεία και οι κοινοτικοί κήποι.

8. Η οικοδόμηση της αειφορίας και της πράσινης καινοτομίας στους υπαίθριους χώρους και στο

δομημένο περιβάλλον της Σουηδίας

Αφηγείται την ιστορία του ταξιδιού της πόλης της Στοκχόλμης προς την κατεύθυνση της

μετατροπής της σε πόλη χωρίς ορυκτά καύσιμα έως το 2050.

9. Δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου από πλεονάζοντες χώρους

Αυτή η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει την αξιοσημείωτη μεταμόρφωση του μεγαλύτερου

βιομηχανικού σιδηροδρομικού σταθμού της Ευρώπης, ο οποίος από αχρησιμοποίητο έδαφος

έγινε δημόσιος χώρος υψηλής ποιότητας.

Βιωσιμότητα κτιρίων & πράσινη καινοτομία
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παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο

αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
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