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Χώρα ∆ράση Πληροφορίες για το προτεινόµενο έργο 
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες 

πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής 

Προθεσµία για την 

εκδήλωση 

ενδιαφέροντος  

Ιταλία Εκπαιδευτικές Συµπράξεις 

«Ένα ενεργό δίκτυο υποστήριξης για τις 

οικογένειες» - Ο φορέας αναζητά 3 εταίρους 

(ιδιωτικούς ή δηµόσιους) που είναι σε επαφή 

µε οικογένειες. Προτιµώνται οµάδες 

εκπαίδευσης ή ψυχολογίας που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε υψηλά 

επίπεδα µετανάστευσης και που 

συνεργάζονται µε παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες. 

Οργανισµός: L’Arcobaleno Servizi, ιδιωτική ΜΚΟ 

Ονο/µο υπευθύνου: Patrizia Fantuzzi 

∆ιεύθυνση: L’Arcobaleno Servizi, Via Kennedy, 17 

42124 Reggio Emilia, Italy 

E mail: euproject@arcobaleno.re.it 

www.arcobaleno.re.it 

Τηλ:0039 0522.93.45.24 

Fax:0039 0522.30.67.80 

21/02/2012 

Ισπανία 
Πολυµερή Σχέδια 

 

 

Στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων για µια αειφόρο ανάπτυξη µέσω 

της συγκριτικής ανάλυσης των εµπειριών των 

εταίρων οι οποίοι θα προσφέρουν καινοτόµες 

και χρήσιµες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

των ενηλίκων. 

 

Οργανισµός: Centro de Educación Permanente de 

Adultos de Cartagena. (CEPA Cartagena) 

Ονοµ/µο υπευθύνων: María de la Encarnación 

Ordiales Fernández και Juana Martínez Mercader 

∆ιεύθυνση: C/ Sóller. 4. Cartagena. Murcia, 30203, 

Spain. 

E mail: marfagones@hotmail.com 

jm.mercader@hotmail.com 

Τηλ: 0039 968504953 ,0039 615088091 

Fax: 0039 968509861 

28/02/2012 

Ισπανία Εκπαιδευτικές Συµπράξεις 

THE RIGHT INK (για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω της 

δηµιουργικής γραφής) 

Το πρόγραµµα θα φέρει σε επικοινωνία τους 

εκπαιδευτικούς, τους παράγοντες, τους 

συγγραφείς και τους ενήλικες που 

ασχολούνται µε τα ανθρωπινά δικαιώµατα, µε 

σκοπό να προωθήσει την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα µέσω της 

Οργανισµός:Torrano Cazalla Intercultural 

Ονοµ/µο υπευθύνου: Manuel Semitiel 

∆ιεύθυνση:C/ Corredera, 36, 30800 Lorca, Spain 

E mail: diegazorama@gmail.com 

Skype: Dieguete2 

Τηλ: 0039 667721857 

21/02/2012 
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δηµιουργικής γραφής στους τοµείς της 

βιογραφίας, της επιστηµονικής φαντασίας, 

της ποίησης, του σεναρίου και της 

δραµατουργίας,  της παιδικής λογοτεχνίας, 

της στιχουργικής και όχι µόνο. 

Όσοι εργάζονται για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά και όσοι 

ενδιαφέρονται για ζητήµατα που σχετίζονται 

µε αυτά, προτρέπονται να εντάξουν στην 

δουλειά τους την δηµιουργική γραφή, ως ένα 

µέσο εκπαίδευσης των ενηλίκων.  Οι 

συµµετέχοντες θα δηµιουργήσουν µια 

σταθερή κοινότητα εξάσκησης, η οποία θα 

επεκτείνεται συνεχώς. 

Γερµανία Εκπαιδευτικές Συµπράξεις 

«Ιδέες και µέθοδοι για µια ενεργή κηδεµονία 

µε πιθανές εκπαιδευτικές συµβουλές και 

σχεδιασµό- CoMeth» - Η εργασιακή µας 

εµπειρία αποδεικνύει ότι όταν οι γονείς είναι 

ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους, τότε έχουν τα 

παιδιά καλύτερες δυνατότητες εκπαίδευσης. 

Σκοπός είναι να δηµιουργήσουµε το δίκτυο 

συνεργασίας CoMeth. 

 

 

Werkstatt Solidarität Dortmund gGmbH 

Münsterstr. 54 

44145 Dortmund 

Τηλ:       +49 231 5330933 

Fax:         +49 231 5330969 

Email:      kontakt@consol-do.de 

Web:       www.ws-ggmbh.de 

 

ή 

 

Mercedes Thiel 

Europe Direct Bad Hersfeld 

Bürgerbüro 

Badestube 20 

36251 Bad Hersfeld 

Tel: +49 (0) 6621 301811 

Mob: +49(0) 176 203 66 075 

www.europa-osthessen.de 
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Mail: mercedes.thiel@europa-osthessen.de 

Ιταλία Εκπαιδευτικές Συµπράξεις 

Το πρόγραµµα έχει τίτλο «∆ηµιουργώντας 

αγροτική ταυτότητα»  και σκοπός του είναι να 

µοιραστούν τα άτοµα που ζουν σε αγροτικές 

περιοχές εµπειρίες για να ενισχυθεί η 

πολιτισµική ζωή των περιοχών τους. 

Πιο συγκεκριµένα ενδιαφέρον έχουν οι 

πρακτικές λύσεις και ιδέες του καθενός για 

τον ορισµό της αγροτικής ζωής και την 

συµµετοχή των κατοίκων στην λήψη των 

αποφάσεων. 

Οργανισµός:  Associazione Rurali Reggiani 

(Association "Rurali Reggiani") 

Ονοµ/µο υπευθύνου: Rosalia Filippini 

∆ιευθυνση: Via E. Tirelli, 5 42122 Reggio Emilia 

Email: rosalia.filippini@gmail.com 

Website: www.rure.it 

Τηλ: +39 333 4926526 
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