ΠΟΥ

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Το έργο BRIDGES ενώνει 4 ΠΟΛΕΙΣ,
5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ και 9 ΦΟΡΕΙΣ για να
αποδυναμώσουν την ξενοφοβία, τα πολιτιστικά
εμπόδια και τις κοινωνικές διαιρέσεις μέσω του
συμμετοχικού σχεδιασμού, του αθλητισμού, του
πολιτισμού και της προσφοράς στην κοινότητα
(Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Αυστρία).

ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ τις κοινές αξίες της
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στην

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ευρώπη.

ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ κοινότητες όπου
όλοι/ες, ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε,
μπορούμε να ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ με τα ταλέντα και
τις δεξιότητές μας, για να ΑΛΛΑΞΕΙ ο τρόπος που
μιλάμε για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΑΥΣΤΡΙΑ

BRIDGES
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει
κάποιο ρόλο στη δημιουργία μιας
κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς

ΚΡΟΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ και η ενεργός
συνεργασία των υπηκόων τρίτων χωρών και των
χωρών υποδοχής μπορούν να δημιουργήσουν
περισσότερο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ

Λαμβάνουμε ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ σε
τοπικό επίπεδο, σε 4 πόλεις της Ευρώπης.

ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που έχουν άμεση

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

σχέση με τη γειτονιά και την κοινότητα και
συνεργαζόμαστε με αυτούς.

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΠΟΡ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μπορούμε όλοι να

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ που

έρθουμε πιο κοντά.

αποτελούνται από πολίτες χωρών υποδοχής και
από πολίτες τρίτων χωρών.

Όλοι/ες μπορούμε να έχουμε ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ χωρίς αποκλεισμούς
στην πόλη και στη γειτονιά μας.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ με τον ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ δράσεων, για να ακούσουμε τις τοπικές

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
ΘΑ ΧΑΡOYΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
info@antigone.gr | www.bridges-project.eu

TOGETHER FOR CHANGE

ανάγκες και να δημιουργήσουμε λύσεις μαζί.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
στη διοργάνωση εκδηλώσεων γύρω από τον
αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική
προσφορά.

Αυτό το φυλλάδιο χρηματοδοτήθηκε
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

BRIDGES

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΙΑΤΙ

ΠΩΣ

Για να ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ που
βλέπουμε τη μετανάστευση και
την ταυτότητα στην Ευρώπη.

Σε 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ πολύ διαφορετικές μεταξύ τους: Φλωρεντία,
Θεσσαλονίκη, Tortosa και Ζάγκρεμπ.

8 ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αποτελούμενες από πολίτες
Για να αποκτήσουν οι πόλεις μας
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ, όπου νέοι και παλιοί
κάτοικοι θα σχεδιάζουν λύσεις για επιτακτικές
ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
Για να ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
και η συμπερίληψη μέσω αθλητικών,
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δράσεων
κοινωνικής προσφοράς.

των χωρών υποδοχής και τρίτων χωρών, χωρίς αποκλεισμούς, με πολλά διαφορετικά
υπόβαθρα και ιστορίες, θα σχεδιάσουμε συμμετοχικά, θα προγραμματίσουμε και θα
διοργανώσουμε 48 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ πρωτοβουλίες, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ δραστηριότητες,
δράσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και πολλά άλλα...
Με την υποστήριξη 9 ΕΤΑΙΡΩΝ που εδρεύουν σε 5 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ) και ενός
ευρέος ΔΙΚΤΥΟΥ οργανώσεων και ιδρυμάτων.

…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ!

ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ/ΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ:
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ να χαρτογραφήσουμε ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και άτομα στη γειτονιά σας.
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ στις δραστηριότητες που διοργανώνουμε,για να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε
μαζί τι θα κάνουμε και με ποιο τρόπο.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ για το BRIDGES: θέλουμε να οργανώσουμε διασκεδαστικές, ελεύθερες,
ανοιχτές εκδηλώσεις για όλους/ες χωρίς αποκλεισμούς, και να ενημερώσουμε την κοινότητα!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας!
info@antigone.gr | www.bridges-project.eu
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εμπόδια και τις κοινωνικές διαιρέσεις μέσω του
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