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Δεύτερος κύκλος webinars κατάρτισης «Γνωρίζω – Σσμμετέτω – Προστατεύω» 

 

Η iSea θαη ην Green Tank ζαο πξνζθαινύλ ζην δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην 

θαηάξηηζεο κε ζέκα: 

«Η δύλακε ηνπ εζεινληηζκνύ: Δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα» 

Τξίηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2023, 16:00-17:30  

 

Γηαλύνπκε ηελ πιένλ θξίζηκε δεθαεηία γηα ηελ αληηκεηώπηζε παγθόζκησλ θαη θαίξησλ 

πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ελόο βηώζηκνπ κέιινληνο. Απνηειεί θη απηόο 

έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ ηα πνζνζηά εζεινληηζκνύ απμάλνληαη παγθνζκίσο; Σύκθσλα κε ηα 

Ηλσκέλα Έζλε ν εζεινληηζκόο απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν εκπινθήο ηνπο θνηλνύ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Αηδέληαο 2030 γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε.   

Ο εζεινληηζκόο απνηειεί έλαλ δπλακηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο επαηζζεηνπνηνύληαη θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Πνηεο νη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο εζεινληηθώλ δξάζεσλ θαη ηα ζπζηαηηθά επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο ηνπο; Πνηα ηα 

απνηειέζκαηα εζεινληηθώλ δξάζεσλ ζε ηνπηθό ή αθόκα θαη εζληθό ή δηεζλέο επίπεδν; 

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Γλωξίδω-Σπκκεηέρω-Πξνζηαηεύω ην πεξηβάιινλ», 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο ελδπλάκσζεο ησλ πνιηηώλ, θαη 

εηδηθά ησλ λέσλ, ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ θνηηεηξηώλ, θαζώο θαη ησλ εζεινληηθώλ νκάδωλ, 

ώζηε λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκόζηεο ζπδεηήζεηο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζε θιέγνληα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

Τν έξγν επηθεληξώλεηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο: ηελ θιηκαηηθή θξίζε, ηελ απώιεηα ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηε ξύπαλζε από πιαζηηθά θαη ηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο δηνξγαλώλνληαη κε 

ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηηο πξόζθαηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηα 

πεξηβαιινληηθά απηά δεηήκαηα, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα 

παξέκβαζεο θαη ζπλεγνξίαο πνπ δηαζέηνπλ, θαζώο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο πνιίηεο.  
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Σε απηό ην πιαίζην δηνξγαλώλεηαη δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην θαηάξηηζεο κε ζέκα «Η δύλακε 

ηνπ εζεινληηζκνύ: Δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα», κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάιεςε εζεινληηθώλ 

δξάζεσλ κε ζηόρν ηε ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. 

Τν webinar ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, 16:00-17:30. 

Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα ζηαινύλ βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο κε ην πέξαο ηεο εθδήιωζεο. 

Τν ζεκηλάξην ζα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο, δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπδήηεζε. Δηζεγήηξηα 

ηνπ webinar ζα είλαη ε Σνθία Λίηζηνπ, βνεζόο πξνγξακκάησλ ηνπ ππιώλα Άλζξσπνο θαη 

Υδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οξγάλσζεο iSea. Η Σνθία Λίηζηνπ είλαη 

Γεσπόλνο, κε επηπιένλ ζπνπδέο ζηελ Οηθνινγία θαη ηε Βηνινγία Γηαηήξεζεο, ελώ έρεη 

επηηειέζεη εζειόληξηα ζε νκάδεο θαη νξγαλώζεηο πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα. Πεξηζζόηεξα γηα 

ηελ Σνθία Λίηζηνπ κπνξείηε λα βξείηε εδώ. 

 

Σπκπιεξώζηε ηελ αίηεζε γηα λα παξαθνινπζήζεηε ην webinar εδώ. 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν εδώ. 

 

 

 

 

Η iSea είλαη κηα Πεξηβαιινληηθή Οξγάλσζε πνπ ηδξύζεθε ην 2016 ζηελ Θεζζαινλίθε, κε θύξην ζηόρν ηεο 

ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ επαγξύπλεζε κέζα από ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο 

επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ 

αλάπηπμεο. 

Τν Green Tank είλαη κηα αλεμάξηεηε, κε θεξδνζθνπηθή δεμακελή ζθέςεο πνπ ηδξύζεθε ην 2018 θαη 

δηακνξθώλεη ιύζεηο πνιηηηθήο γηα έλα βηώζηκν κέιινλ, κε δξάζεηο πνπ αθνξoύλ ζην ηξίπηπρν ηεο 

βηώζηκεο αλάπηπμεο: πεξηβάιινλ – νηθνλνκία – θνηλσλία. 

 

Τν έξγν «Γλσξίδσ-Σπκκεηέρσ-Πξνζηαηεύσ ην πεξηβάιινλ» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Active citizens fund, κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ iSea θαη εηαίξν ην The Green Tank. 

Τν πξόγξακκα Active citizens fund, ύςνπο € 13,5 εθ., ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ 

θαη ηε Ννξβεγία θαη είλαη κέξνο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ 

(ΕΟΧ) πεξηόδνπ 2014 – 2021, γλσζηνύ σο EEA Grants. Τν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

https://isea.com.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5/%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%83/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMldu-orj4iH9KMJlXHuXQYTZua_KpM6HWf
https://isea.com.gr/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9/
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ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξόινπ ηεο ζηελ 

πξναγσγή ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα θνηλά θαη 

ζηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Τε δηαρείξηζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Active citizens fund γηα ηελ Ειιάδα έρνπλ αλαιάβεη από θνηλνύ ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε θαη ην 

SolidarityNow.Δηαβάζηε πεξηζζόηεξα εδώ: www.activecitizensfund.gr.  

http://www.activecitizensfund.gr/

