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Refugee Cityscapes  

Συμμετέχοντας δημοκρατικά για μια καλύτερη 

πόλη!  

 
 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράμματος «Faces of 
Migration» και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αναπτυξιακής 
Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης (DEAR), απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους 
πρόσφυγες, καθώς και σε απογόνους προσφύγων από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και 
την Ανατολική Θράκη για να συμμετάσχουν στο καινοτόμο έργο «Refugee Cityscapes» 
που θα υλοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τον Οκτώβριο του 2020 έως το 
Μάιο του 2021. 
 
Στο «Refugee Cityscapes» καλούνται να λάβουν μέρος νέοι και νέες (ηλικία 18-35) με 
προσφυγικό υπόβαθρο: α) νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και νεοαφιχθείσες προσφύγισσες, 
υπήκοοι τρίτων χωρών, και β) απόγονοι προσφύγων της Μικράς Ασίας / Πόντου / Αν. 
Θράκης, με σκοπό να προχωρήσουν σε μία από κοινού κατανόηση των ζητημάτων που 
αφορούν στη ζωή στην πόλη τους, και σε μία συλλογική διατύπωση και υποβολή 
προτάσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
της ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες μέσω της διαδικασίας θα γνωρίσουν τους Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ1 και τη διασύνδεσή τους με τη μετανάστευση, ενώ 
ταυτόχρονα θα εκπαιδευτούν πάνω στο εργαλείο της Σοσιοκρατίας2. 
 
Επιδίωξη του έργου είναι να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος και οι πολιτικές διχασμού της 
κοινωνίας, να προωθήσει την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων και 
νεοαφιχθεισών προσφυγισσών, και να εισαγάγει όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες 
στη συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο εφαρμόζοντας τη μέθοδο της 
Σοσιοκρατίας. 
 
Οι δράσεις του έργου θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του εθελοντικού δικτύου 
Select Respect. 
 
Για αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό 
ερωτηματολόγιο έως τις 28 /10/ 2020. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 
ενδιαφερόμενους/ες που η μητρική τους γλώσσα είναι τα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Αραβικά ή Φαρσί. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους και νέες που δηλώνουν 
διαθεσιμότητα και εκφράζουν δέσμευση όσον αφορά τη συμμετοχή στις 9 συναντήσεις 
της ομάδας (Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021, απογευματινές ώρες) οι οποίοι/ες είναι 
προαπαιτούμενο να κατοικούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 
 
[Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας και την τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων όσο 
αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19.] 

# 
 
1 Οι ΣΒΑ εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις σε μία προσπάθεια να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά οι χώρες στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και 
αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που μπορεί να επηρεάσει τη 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. 

2 Η Σοσιοκρατία είναι ένα εργαλείο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. 
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