
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Σε ένα ακριτικό νησί της χώρας υπάρχει πρόβλημα με το προσφυγικό ζήτημα. Αρχικά υπήρχε 

κατανόηση και αλληλεγγύη, τα όμως τελευταία χρόνια μέρος της τοπικής κοινωνίας αρχίζει να 

διαμαρτύρεται με το επιχείρημα ότι οι μεγάλες ροές προσφύγων επιδεινώνουν την τοπική 

οικονομική ανάπτυξη. Παρατηρείται ότι το ζήτημα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και ανησυχείτε 

ακόμα και για πιθανά ξεσπάσματα βίας προς εσάς ή τους προσφυγικούς καταυλισμούς.   

Έχετε πραγματοποιήσει με επιτυχία μια πρώτη Έρευνα Δράσης και εντοπίσατε το πρόβλημα, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τρόπους εμπλοκής όλων των συμμετεχόντων.  Οι τοπικές αρχές και η τοπική 

κοινωνία έχουν ακούσει ότι αυτό είναι μόλις ένα βήμα προς μια τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και σας 

κάλεσε να σχεδιάσετε και τα υπόλοιπα βήματα και να τα παρουσιάσετε σύντομα σε μια μεγάλη 

εκδήλωση που θα γίνει για τον σκοπό αυτό. 

Ερώτηση 1: Τι θα παρουσιάζατε σε κάθε βήμα; 

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

Βήμα 1: Ανάλυση ή διάγνωση τοπικής οικονομικής και κοινωνικής δομής 

Πρόβλημα:  
Ενδιαφερόμενα Μέρη: 
Τρόπος Εμπλοκής: 

 

Βήμα 2: Συμμετοχικές Διαδικασίες Σχεδιασμού 

 

 
 

Βήμα 3: Δημιουργία αποκεντρωμένων διαφημιστικών και υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων  

 

 
 

Βήμα 4: Προώθηση των Αποκεντρωμένων Δικτύων 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Βήμα 5: Συμβουλευτική, εκπαίδευση και κατάρτιση για οικονομική 
αυτοβοήθεια 

 

 

Βήμα 6: Κέντρα Δημόσιας Ανάπτυξης για Ανάπτυξη Έργων και Καινοτομία 

 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

 

 
 

Βήμα 7: Κοινωνικό μάρκετινγκ ή νέες σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών 

 

Τρίτη φάση: Δημιουργία μιας οικονομίας της εργατικής κοινότητας 

 
 

Βήμα 8: Προώθηση νέων μορφών κοινωνικών και / ή κοινοτικών 
επιχειρήσεων 

 

 
 

Βήμα 9: Κοινωνική χρηματοδότηση ή εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα 

 

 

Ερώτηση 2: Ποιες από τις βασικές αρχές της Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Κ.ΑΛ.Ο έχετε λάβει 

υπόψη στον σχεδιασμό των παραπάνω βημάτων;  

1η Αρχή: Το Κοινό Καλό Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

2η Αρχή: Ολοκληρωμένη & Ολιστική 
Προσέγγιση 

Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

3η Αρχή: Εξυπηρετώντας τις Ανεκπλήρωτες 
Ανάγκες 

Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

4η Αρχή: Αποκατάσταση Τοπικών Οικονομικών 
Κύκλων 

Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

5η Αρχή: Οικοδόμηση και Βελτίωση του 
Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

6η Αρχή: Ανάπτυξη με Επίκεντρο την Κοινότητα Ναι / Όχι . Αιτιολογείστε 
 

 


