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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός 
Κατερίνα Σούρδα, Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης, ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας 

Οι κήποι των φτωχών και άλλοι μύθοι: Η αστική γεωργία ως όχημα κοινωνικής ένταξης 
Μαρία Παρταλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας Τομέας Αγροτικής Οικονομίας 

Οι Λαχανόκηποι στον Δήμο Νεάπολης- Συκεών 
Καλάκου Ειρήνη, Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος στον Δήμο Νεάπολης Συκεών  

Η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων μέσω αστικής κηπουρικής
Αντωνίου Δημήτρης, Εκπρόσωπος  των εργαζομένων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Βιοκοφινάκι” ΑΡΓΩ

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην ανοικτή 
ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα «Συμμετοχή της Νεολαίας σε 
Δραστηριότητες Αστικής Κηπουρικής».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 14.00, στο Μουσείο 
Προσφύγων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών (Έβρου 49, Συκιές, 566 25, Θεσσαλονίκη).

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και της 
εκπαίδευσης των μελών των τοπικών κοινοτήτων  – συμπεριλαμβανομένων των μη 
προνομιούχων νέων και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού π.χ. 
μακροχρόνια ανέργων –  μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό έργο URBAN – Engaging Youth with Urban 
Gardening Activities, στο οποίο συμμετέχει  το ΚΜΟΠ, και τα αποτελέσματα του καθώς και 
καλές πρακτικές δραστηριοτήτων Αστικής Κηπουρικής. 

https://www.kmop.gr/
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Παρουσίαση του Έργου Urban Gardening 

ΚΜΟΠ Ελλάδα: Παρουσίαση του Έργου Urban Gardening- Ανάπτυξη εγχειριδίου  
“Εco-URBAN Gardening Handbook” 

HOMO EMINENS Λιθουανία: Πρόγραμμα μαθημάτων & εγχειρίδιο εκπαιδευτών/τριών για την παροχή 
εκπαίδευσης αστικής κηπουρικής 

BUPNET Γερμανία: Πρόγραμμα μαθημάτων εκπαίδευσης με θέμα την αστική κηπουρική για νέους και 
νέες

ΚΜΟP Σκόπια: Εφαρμογή για κινητά (app) και εκπαιδευτική πλατφόρμα 

AMADORA INOVA Πορτογαλία: Πρόγραμμα εκπαίδευσης URBAN για νέους/ες και πρακτικά εργαστήρια

EINURD Ισλανδία: Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις των αποτελεσμάτων

Τη συζήτηση θα συντονίσει εκ μέρους του ΚΜΟΠ η Κατερίνα Σούρδα, 
Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης.  
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Λίγα λόγια για το URBAN

Στόχος του Erasmus+ έργου URBAN είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ες που 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού να εμπλακούν ενεργά, να κοινωνικοποιηθούν και να ενδυναμωθούν 
μέσα από δραστηριότητες αστικής κηπουρικής. Το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ 
σε συνεργασία με πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από 
Πορτογαλία, Γερμανία, Ισλανδία, Λιθουανία και Βόρεια Μακεδονία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sourda.k@kmop.org και τηλεφωνικά στο 
231 053 4322.


