
Συμμετοχική Χαρτογράφηση Αναγκών 
του τοπικού οικοσυστήματος 
Κ.ΑΛ.Ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ

Χανιά | 23 Οκτωβρίου 2019 



2

Ο κ. Χρυσόστομος Γαλανός ευχαρίστησε όλους όσοι ήρθαν, λέγοντας ότι χαίρεται 
ιδιαίτερα για τη μεγάλη συμμετοχή. Ανέφερε ότι ο ίδιος και η κα Στέλλα Αγγελάκη 
εργάζονται  στο Κέντρο Στήριξης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο) Χανίων, το οποίο είναι ένα έργο ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης 
την Κοιν.Σ.Επ Terra Verde.
Κατόπιν, ο Χρυσόστομος μίλησε για το σκοπό της συνάντησης, την ευκαιρία δηλαδή 
να χαρτογραφήσουν οι συμμετέχοντες συλλογικά τις ανάγκες τους σαν τοπικοί 
φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Τέλος, τόνισε ότι είναι προτιμότερο όσοι είναι ενεργοί στο τοπικό 
οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο να μιλήσουν οι ίδιοι για τις ανάγκες τους, παρά να μπουν 
στη διαδικασία από το Κέντρο Στήριξης να υποθέσουν ποιες είναι οι ανάγκες αυτές, 
κι έτσι να οδηγηθούν σε υπηρεσίες που ίσως να μην είναι απαραίτητες.

Η Στέλλα επίσης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και είπε ότι θα πάρουν 
φωτογραφίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από όσους δεν 
επιθυμούν να φωτογραφηθούν να την ενημερώσουν. Επίσης, τόνισε ότι 
η συνάντηση αυτή είναι μια ευκαιρία για να γνωριστούν οι εκπρόσωποι 
των τοπικών φορέων μεταξύ τους, να ανταλλάξουν γνώσεις, να μιλήσουν 
για τα προβλήματα τους και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. 

Ο κ. Δημήτρης Στρατάκος από την AoHAthina ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ανακοίνωσε την 
ατζέντα της συνάντησης, λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι θα δουλέψουν 
με συμμετοχικό τρόπο. Μίλησε για όλα τα στοιχεία της ατζέντας και είπε ότι 
θα ξεκινήσουν με συστάσεις, κατόπιν θα μιλήσουν για τις προκλήσεις και τα 
προβλήματά τους και, τέλος, θα συζητήσουν περισσότερο εις βάθος όσα θα 
επιλεχθούν κατά προτεραιότητα, με σκοπό να προσδιοριστούν οι ανάγκες. 
Ο Δημήτρης παρουσίασε και την κα Μαρία Σκορδιαλού, επίσης συντονίστρια 
της συνάντησης, και έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την δράση και 
το σκοπό της κοινωνικής επιχείρησής τους. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι 
η AoHAthina ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στοχεύει στην ενίσχυση στρατηγικών δεξιοτήτων, 
κάνοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες των ομάδων/ εργαζομένων πιο 
ουσιαστικές, ώστε τα άτομα που τις απαρτίζουν να δρουν συμμετοχικά και 
να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξεύρεση λύσεων 
σε πολύπλοκα ερωτήματα και προκλήσεις.

Καλωσόρισμα, Σκοπός & Ατζέντα
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Η Μαρία ζήτησε από τους συμμετέχοντες να συστηθούν, λέγοντας το όνομά τους,
από ποια οργάνωση έρχονται και εν συνεχεία, να απαντήσουν στην ερώτηση 
«Για ποιο λόγο επέλεξα να έρθω σήμερα εδώ;». Καθένας μίλησε με τη σειρά και 
αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι λόγοι για την παρουσία τους εδώ:

• Να γνωρίσουν κι άλλους που εργάζονται σε αυτό το πλαίσιο.

•  Να μην είναι μόνοι τους στα προβλήματα τους.

• Να ανταλλάξουν απόψεις και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.

• Να μιλήσουν για τις απορίες και τις ανάγκες τους.

• Να μάθουν και να εξελιχθούν.

Οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους αλλά και γενικότερα, στο πεδίο 
των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 
Εργάσθηκαν με τη διαδικασία του Συμμετοχικού Χάρτη (‘Collective Mindmap’), 
όπου ξεχώρισαν τις κεντρικές θεματικές, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα. 
Ορισμένοι δε ανέφεραν και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Παρακάτω αποτυπώνονται συγκεκριμένα τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν 
στον οπτικό μας ‘Συμμετοχικό Χάρτη’:

Check-in

Ανακαλύπτοντας τις Προκλήσεις μας
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιχειρείν Συνεργατισμός

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συνεργατικότητα - 
Συλλογικότητα

Διαδικασίες 
(Τι είπαμε, 

τι αποφασίσαμε, 
τι κάνουμε)

Συμμετοχικότητα 
(Με Παράδειγμα) - 
Σύνδεση με ζήτημα 
εύρεσης ατόμων σε 

θέσεις ευθύνης

Διαφορετικές 
Ταχύτητες

Παράδειγμα 
Συμμετοχικότητας: 

Εθελοντισμός - 
Μη διαθεσιμότητα 

εθελοντών

ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

Εύρεση ατόμων σε 
θέσεις ευθύνης

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΩΝ

Όχι υπερτροφικά 
‘ΕΓΩ’

Κοινώς αποδεκτό 
άτομο - Ψυχή της 

ΚΟΙΝΣΕΠ

Ξεκάθαρος 
σκοπός για την 

καταλληλότητα των 
μελών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

Σύγκρουση 
Επαγγελματισμού - 

Ιδεολογίας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

Συναισθημα-
τικότητα Άνοιγμα εργασίας

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Κοινωνική 
απεύθυνση 

για προϊόντα 
υπηρεσίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΡΙΣΚΟ

ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ
Αλληλέγγυοι 
εργαζόμενοι-
παραγωγοί

Σύγκλιση Στόχων

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ενεργητική 
ακρόαση

ΘΕΜΑΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Ψηφοφορία

Την χαρτογράφηση των προκλήσεων ακολούθησε ψηφοφορία με σκοπό να 
προτεραιοποιηθούν οι βασικότερες από αυτές. Κάθε συμμετέχων/ουσα είχε στη 
διάθεσή του/της τρεις (3) ψήφους τις οποίες μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει με 
όποιον τρόπο ήθελε (Π.χ. Όλες οι 3 ψήφοι σε ένα θέμα - 2 ψήφοι σε ένα θέμα και 
1 σε ένα ζήτημα άλλου θέματος κ.ο.κ). 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ (10 ψήφοι)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9 ψήφοι)
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ (8 ψήφοι)
 • ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (5 ψήφοι)
ΚΑΙ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ (3 ψήφοι)
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ   
  ΜΕΛΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ (2 ψήφοι) 
 • ΕΥΡΕΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ,   
  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ, ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ), 
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (1 ψήφος)
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Σε συνέχεια της ανάδειξης των προκλήσεων, οι συμμετέχοντες διαμοιράσθηκαν σε 
4 ομάδες διαλόγου με βάση τις 4 βασικότερες προκλήσεις που αναδείχθηκαν κατά 
την ψηφοφορία. Κάθε συμμετέχων/ ουσα αποφάσισε οικειοθελώς σε ποια συζήτηση 
ήθελε να ενταχθεί.

Οι ομάδες συζήτησαν 20 λεπτά για τις ανάγκες τους, οι οποίες πρέπει να 
ικανοποιηθούν ώστε η εκάστοτε πρόκληση να μπορέσει να αντιμετωπισθεί. 
Στη συνέχεια, ανέδειξαν τις 3 πιο βασικές:

Ομάδα Σύγκλισης Στόχων

• Συζητήσεις με στόχο
• Ξεκαθάρισμα ατομικών στόχων
• Προτεραιότητα στόχων

Ομάδα Εκπαίδευσης

• Χρηματοδότηση [Βιοπορισμός (εθελοντισμός) - Διοίκηση (Εκπαίδευση 
 από επαγγελματία οικονομολόγο) - (Κράτος--> ΚΟΙΝΣΕΠ)] 
• Εκπαίδευση συνεργασίας μελών και εργαζομένων, και στους ρόλους 
 της Διοικούσας Επιτροπής 
• Εκπαίδευση στο επιχειρείν

Ανάδειξη των Αναγκών μας
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Ομάδα Συνεργατικότητας-Συλλογικότητας και Ομάδα Οργάνωσης

Κάποιες από τις ανάγκες των ομάδων αυτών συνδέθηκαν με ανάγκες 
που είχαν προειπωθεί. Συγκεκριμένα: 

• Υλοποίηση αποφάσεων
• Συνδιαμόρφωση αποφάσεων
• Κοινός σκοπός/ στόχος  
 *Σύνδεση με την ανάγκη για ‘Συζητήσεις με στόχο’
Οι δύο αυτές ομάδες διέκριναν επιπλέον και τις εξής ανάγκες: 

• Τήρηση οριζόντιων διαδικασιών
• Κατανομή αρμοδιοτήτων
και
• Αναθεώρηση του καπιταλιστικού εγώ μας: Σχέση με το χρόνο, 
 σχέση με το ευρώ
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Η Μαρία ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να πουν 
μια λέξη ή μια σύντομη φράση για το τι αποκόμισαν από την συνάντηση. Ακούστηκαν 
οι παρακάτω λέξεις: 

Ομάδα, συνεργασία, χρήσιμες πληροφορίες, συλλογικότητα, όχι μόνος, όμοια 
προβλήματα, θετική ενέργεια, αλληλεγγύη, κάτι καινούργιο, οριζόντια, προοπτική, 
πλαισίωση, κουράγιο, μοίρασμα ιδεών, σεβασμός, ελπίδα.

Στο τέλος της συνάντησης, οι διοργανωτές πρoσέφεραν στους συμμετέχοντες 
ελαφρύ γεύμα με προϊόντα τοπικών παραγωγών προσφορά της Terra Verde 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Check out

Κλείσιμο



Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Νομού Χανίων
Τσουδερών 46, Χανιά

28210 55389
info@sse-chania.gr

www.sse-chania.gr
F: kendrokalonomouxanion

AoHAthina ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  
Εμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα

+30 699 63 29 901
hello@aohathina.com

www.aohathina.com
F: Art of Hosting Athens


