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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

           Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. ως φορέας υλοποίησης του Επιχορηγούμενου 

Έργου «Σύμπραξη Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση», συμμετείχε στο Θεματικό 

Εκπαιδευτικό Ταξίδι στο Ecovillage Solheimar στην Ισλανδία, στα πλαίσια διμερούς πρωτοβουλίας 

του μέτρου Β του Προγράμματος “We are all Citizens” το οποίο είναι μέρος του συνολικού 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής 

Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

            Το θεματικό Εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως και τις 19 Μαϊου 2016, 

στα πλαίσια δεκαμελούς ελληνικής αποστολής, στην οποία συμμετείχαν, εκτός του ΣΦΕ ΕΠΑΘ, το 

σωματείο «Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική 

Υστέρηση», το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ» καθώς και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Π.» , με επικεφαλής το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, Διαχειριστή 

Επιχορήγησης του Προγράμματος. 

 Solheimar Ecovillage 

              To Solheimar Ecovillage αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη Οικοκοινότητα, η οποία 

δρύθηκε το 1930 από τη Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir και έχει γίνει είναι γνωστή για το έντονα 

καλλιτεχνικό περιβάλλον και οικολογικό της προσανατολισμό. Στην οικοκοινότητα ζουν και εργάζονται 

μαζί, περισσότεροι από 100 άνθρωποι και είναι ένα μικρό χωριό στην ύπαιθρο, με πλούσιους 

φυσικούς πόρους, μεγάλους κοινούς χώρους και κτίρια, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. 

Βασική φιλοσοφία της κοινότητας Solheimar, είναι η συνεχής προώθηση και υποστήριξη της 

αρμονικής εξέλιξης του ανθρώπου και της φύσης και πρωταρχικός κοινωνικός στόχος είναι η παροχή 

ευκαιριών εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και απασχόλησης, σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, 

ανάγκες και δεξιότητες.  

http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

            Το Διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά την επίσκεψη στην οικοκοινότητα του Solheimar 

περιελάμβανε στο πρώτο μέρος, την οργάνωση μικρών εργαστηρίων και συναντήσεων ανταλλαγής 

εμπειριών και πληροφοριών με υπευθύνους δικαριτών τομέων λειτουργίας της οικοκοινότητας, 

προκειμένου τα μέλη της ελληνικής αποστολής, να ενημερωθούν σε βάθος για τους παρακάτω τομείς 

λειτουργίας του Solheimar 

 Γεωπολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της χώρας 
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 Ιστορικό πλαίσιο και φιλοσοφία Ίδρυσης της Οικοκοινότητας 

 Θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο λειτουργίας και οργάνωσης 

 Εκπαιδευτικοί τομείς και δραστηριότητες της οικοκοινότητας 

 Μοντέλο και πλαίσιο Διαχείρισης , Διοίκησης και πηγές πόρων της κοινότητας 

 Στρατηγικό Αναπτυξιακό Πλάνο και στόχοι επόμενης δεκαετίας. 
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                 Το δεύτερο μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αφορούσε την εκπαιδευτική ξενάγηση 

των επισκεπτών σε όλους τους λειτουργικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Solheimar, με στόχο την 

επιτόπου παρατήρηση των Εκπαιδευτικών Δημιουργικών Εργαστηρίων, των παραγωγικών μονάδων 

της κοινότητας, αλλά και των χώρων συγκέντρωσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινών 

δραστηριοτήτων των μελών της κοινότητας. Κατά την ξενάγηση στου χώρους του ecovillage, οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με μέλη 

των διαφορετικών ομάδων που συμβιώνουν και εργάζονται στη κοινότητα, με το προσωπικό, τους 

εθελοντές, τους συμμετέχοντες και εκπαιδευτές των εργαστηρίων, αλλά και να πάρουν εξειδικευμένες 

τεχνικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα, τους περιορισμούς και 

ανάγκες, των επιμέρους προγραμμάτων της οικοκοινότητας. Σημαντικές στο θέμα αυτό ήταν οι 

πληροφορίες και καλές πρακτικές στο τομέα της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και 

των φυσικών πόρων, η οποία αποτελεί βασική αρχή και φιλοσοφία λειτουργίας του Solheimar. 

Συγκεκριμένα, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η οικοκοινότητα λειτουργεί σε απόλυτη αρμονία με 

το φυσικό περιβάλλον στο οποίο έχει δομηθεί, ενώ συστηματικά και με παραγωγικό και δημιουργικό 

τρόπο, εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές αξιοποίησης των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας, που προσφέρονται στο συγκριμένο γεωμορφολογικό χώρο (γεωθερμία, κομποστοποίηση, 

ανακύκλωση, βιομάζα, οργανική καλλιέργεια, φυσική μόνωση κλπ)      
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Αρχικός Στόχος Συμμετοχής στο Θεματικό Εκπαιδευτικό Ταξίδι  

            Βασικός στόχος της συμμετοχής του Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της θεματικής διμερούς  πρωτοβουλίας με τη συνεργασία του φορέα Solheimar Ecovillage 

στην Ισλανδία, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στο θέμα της ανάπτυξης καινοτόμων 

συστημάτων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικής 

και οικονομικής αυτάρκειας και αυτενέργειας ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μέσω της 

αξιοποίησης εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης, τα οποία δίνουν 

έμφαση στη συλλογικότητα, το συνεργατισμό, στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην 

ισότητα πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά. 

            Επιπλέον, η απόφαση συμμετοχής της Οργάνωσης στην διμερή εκπαιδευτική διαδικασία, 

εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για περεταίρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της οργανωτικής και 

διοικητικής δομής του φορέα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τις ομάδες στόχου και τη διατύπωση νέων προτάσεων και δράσεων στο χώρο της κοινωνικής 

ένταξης, εκπαίδευσης και βιώσιμης εργασιακής ενσωμάτωσης νέων με παραβατική συμπεριφορά και 

νέων σε κίνδυνο. 
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Αποτελέσματα Συμμετοχής στο Θεματικό Εκπαιδευτικό Ταξίδι στο Solheimar - Απόκτηση Νέων 

εμπειριών και Γνώσεων 

                 Μία από τις κεντρικές δράσεις του ΣΦΕ ΕΠΑΘ για το επόμενο διάστημα θα είναι η 

ανάπτυξη ενός μοντέλου κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης, μελών των ομάδων στόχου 

λειτουργίας του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, και σαν φυσική συνέχεια της ανάπτυξης και 

εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Συλλόγου, προγραμματίζεται ο σχεδιασμός, ενός 

επιχειρηματικού εγχειρήματος, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο θα προσπαθήσει να 

απαντήσει στο μεγάλο πρόβλημα της αδυναμίας εύρεσης εργασίας, των νέων που ολοκληρώνουν τα 

προγράμματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης. Η συνεργατικού τύπου κοινωνική 

επιχείρηση, η οποία ήδη προετοιμάζεται από το Σύλλογο, αναμένεται να αποτελέσει ένα μοντέλο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και «προστατευμένης» απασχόλησης, των νέων σε κίνδυνο υποτροπής 

παραβατικότητας, σε τομείς πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και οικολογικού ενδιαφέροντος. 

                 Ως εκ τούτου, οι εμπειρίες, οι καλές πρακτικές, αλλά και οι δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας μιας οικοκοινότητας, με πολλούς τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε απόλυτη 

σύνδεση και αλληλεπίδραση με την ευρύτερη τοπική κοινότητα, όπως είναι το Solheimar, ήταν για 

τους συμμετέχοντες εκπροσώπους του Συλλόγου, μια πολύ χρήσιμη και παραγωγική εμπειρία. 

                Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ, προσέγγισε τη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική εμπειρία, κυρίως μέσα από την οπτική της ανάπτυξης οριζόντιων μεθοδολογιών και 

καλών πρακτικών στήριξης της εργασιακής ενσωμάτωσης, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ανεξάρτητα 

από το συγκεκριμένο προφίλ της ομάδας ωφελουμένων- διαβιούντων στο Solheimar. Άλλωστε, μια 

βασική διάσταση λειτουργίας της οικοκοινότητας είναι η συνύπαρξη και παράλληλη κοινωνική 

λειτουργία, διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, ως βασικός πυρήνας ουσιαστικής ενσωμάτωσης. 

               Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κάποια από αποτελέσματα από τη συμμετοχή 

του Συλλόγου στο εκπαιδευτικό ταξίδι:  

 Απόκτηση νέων γνώσεων και ιδεών για το σχεδιασμό νέων  αντικειμένων και τρόπων 

οργάνωσης των εκπαιδευτικών δημιουργικών εργαστηρίων. 
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 Απόκτηση νέων γνώσεων για την περεταίρω ανάπτυξη μοντέλων συνεργατικής μάθησης κι 

εκπαίδευσης, με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ομάδων στόχου. 

 Απόκτηση περισσότερων γνώσεων και εμπειριών λειτουργίας μοντέλων κοινοτικής 

διαβίωσης και αυτοοργάνωσης, ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. 

 Απόκτηση νέων γνώσεων και αξιολόγηση μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

οικονομίας, ως πρακτικές και λειτουργικές προτάσεις απασχόλησης και  δημιουργικής 

ένταξης ευπαθών ομάδων στη παραγωγική διαδικασία, με βιώσιμο και αποτελεσματικό 

τρόπο. 

 


