ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα υλοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα δράσης του DIALECT θα επιτύχει τους στόχους του και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί παράλληλα ότι οι ομάδεςστόχος, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία θα επωφεληθούν από τη διαδικασία.
Βασικές δραστηριότητες:
• Έρευνα της σχέσης μεταξύ πολιτικής και ποδοσφαίρου σε όλες τις χώρες του προγράμματος, με
έμφαση στη συμμετοχή των εφήβων και στον ρόλο των εξτρεμιστικών/λαϊκιστικών πολιτικών
ομάδων ως προς την εξάπλωση του ρατσισμού (ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις).
• Λήψη πρωτογενών δεδομένων για τη μέτρηση της τρέχουσας κοινωνικής συνοχής και
ανεκτικότητας σε επίπεδο κοινότητας στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
ανάλυση των βαθύτερων αιτιών, του αντίκτυπου και της εκδήλωσης φαινομένων κοινωνικής
πόλωσης. Αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του Football3 και εντοπισμός των
βασικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος του προγράμματος.
• Επιλογή εκπαιδευτών από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοτικές και κρατικές
αρχές και αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο των προπονητών και
διαμεσολαβητών. Προσδιορισμός πρωτοπόρων ποδοσφαιριστών και δικτύωση με κοινότητες
προσφύγων/μεταναστών και άλλες οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο.
• Ανάπτυξη ενός άρτια δομημένου και ολιστικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της
κοινότητας, βασισμένου στην υφιστάμενη κατάσταση. Θα ακολουθηθεί μία μικροπροσέγγιση,
στοχεύοντας στους εφήβους, τους γονείς τους και άλλους σημαντικούς τοπικούς φορείς. Ο
στόχος θα είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας, με έμφαση στην ξενοφοβία,
καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου φορέων αλλαγής, που θα προωθήσουν ανάλογες δράσεις
μέσω του ποδοσφαίρου.
• Δημιουργία ομάδας εφήβων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Σερβία και διοργάνωση αγώνων για
τους γονείς και για τη μεθοδολογία Football3 σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργία
πόλων κατανόησης μέσω ενός διαφορετικού ποδοσφαίρου που, όπως αναφέρθηκε, δυναμώνει
τις σχέσεις της κοινότητας, και διάδοση του μηνύματος «Ποδόσφαιρο για όλους: αφήνοντας τον
ακραίο διάλογο εκτός».
• Διενέργεια αξιολόγησης του αντίκτυπου και δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και αθλητικών
συλλόγων, καθώς και ανάπτυξη σχετικού εγχειριδίου.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
• Ενδυνάμωση εφήβων και νέων με δεξιότητες στην επίλυση διενέξεων και στην τεκμηριωμένη
λήψη αποφάσεων, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κατάρριψη ανορθόδοξων
επιχειρημάτων και στερεοτυπικών αντιλήψεων που οδηγούν στην ξενοφοβία. Δημιουργία μίας
αίσθησης κοινοτικής ευθύνης, με αποσταθεροποίηση παράλληλα των όποιων μισαλλόδοξων

απόψεων μέσω του ποδοσφαίρου.
• Ανάπτυξη δυνατοτήτων σημαντικών τοπικών φορέων (Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
και δημόσιοι υπάλληλοι) για την πρόληψη και καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, παράλληλα με
τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για την παρακολούθηση και προώθηση της κοινωνικής
συνοχής.
• Διαμόρφωση δυναμικών Φορέων Αλλαγής μέσα στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
(συμπεριλαμβανομένων των συλλόγων νέων), σε αθλητικούς συλλόγους και τοπικές αρχές. Οι
συγκεκριμένοι Φορείς Αλλαγής θα διαθέτουν διακριτές ικανότητες και δεξιότητες για την
πρόληψη και καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας μέσω του ποδοσφαίρου, με έμφαση στην
ξενοφοβία.
• Προώθηση μίας κοινής γραμμής ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε ό,τι αφορά
στην πρόληψη της μισαλλοδοξίας σε επίπεδο κοινότητας, δημιουργώντας παράλληλα τοπικά
δίκτυα ανεκτικότητας.
• Προώθηση αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διαφορετικές εθνότητες, προκειμένου να
αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εφήβων μεταναστών ή μη, των γονέων τους και κατ’
επέκταση των κοινοτήτων. • Καταπολέμηση της εθνοτικής πόλωσης, η οποία αποτελεί βασική
αιτία του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, προωθώντας αντίθετα την ανάπτυξη διεθνοτικών
κοινοτήτων.

