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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Το ACCESS4All είναι ένα έργο αφιερωμένο στα άτομα με αναπηρίες, τα οποία
αντιμετωπίζουν ανισότητες και περιορισμένες εργασιακές ευκαιρίες. Φιλοδοξία μας
είναι να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή,
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας ως ίσα
μέλη.
Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και γνώσης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε
θέματα αναπηρίας και στη δημιουργία προσβάσιμων και φιλικών προς τα άτομα με
αναπηρία αστικών περιβάλλοντων οδηγεί σε αυξανόμενες ανισότητες. Συνεπώς,
είναι καθήκον μας ως μέλη της κοινωνίας να εφαρμόσουμε την τεχνογνωσία μας
προκειμένου να αποτρέψουμε κάθε μορφή διάκρισης, που προκαλείται από
παραπληροφόρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΜΑΣ
Για την ανάπτυξη αυτού του
έργου έχουμε ένα μεγάλο
εταιρικό σχήμα αποτελούμενο
από ειδικούς στον τομέα:

Xenios Polis. Culture,
Science and Action
(LEADER) - Ελλάδα
Asociación Valencia Inno
Hub - Ισπανία
BildungsLAB Hands&Minds Learning
Center – Αυστρία
Cooperativa Sociale San
saturnino onlus – Ιταλία
CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD Κύπρος

CULTUREPOLIS – Ελλάδα
RESEARCH AND
IO1: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ –
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ACCESS4ALL

Σε αυτό το IO θα οικοδομηθεί
ολόκληρη
η
εκπαιδευτική
δραστηριότητα.
Το εν λόγω παραδοτέο θεωρείται
ξεχωριστό καθώς απευθύνεται σε
ένα κοινό με ιδιαίτερα και
διαφορετικά χαρακτηριστικά.

IIO2: ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ ΓΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥ ACCESS4ALL

Εργαλείο που απευθύνεται σε όσους θα
έχουν εκπαιδευτεί στις μεθόδους
κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης
ατόμων με αναπηρία αλλά και στους
τρόπους πραγμάτωσης ουσιαστικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην
πολιτική
σκηνή
των
τοπικών
κοινοτήτων. Με την ολοκλήρωση του
έργου,
θα
απονεμηθεί
στους
εκπαιδευμένους
συμμετέχοντες
«πιστοποίηση»
εξειδίκευσής:
μια
ψηφιακή επικύρωση και αξιολόγηση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απέκτησαν.

IO3: ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΊΟ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ

Με αυτό το ΙΟ "κλείνουν" οι
διαδικασίες και τα αποτελέσματα
των προηγούμενων πνευματικών
προϊόντων
του
έργου
ενώ
ταυτόχρονα
ενσωματώνονται
περαιτέρω
γραμμές
χάραξης
πολιτικής. Υπό αυτήν την έννοια,
το εν λόγω παραδοτέο θα
συμβάλει
σημαντικά
στην
επιτυχία του έργου, καθώς θα
συνδυάσει την θεωρία και με την
πράξη, την ακαδημαϊκή γνώση και
με την χάραξη πολιτικών, σε μια
κατεύθυνση αλληλεπίδρασης και
αμοιβαίας συνεισφοράς των δύο
προσεγγίσεων.

EDUCATION OF SOCIAL
EMPOWERMENT AND
TRANSFORMATION-RESET
LTD - Κύπρος
TANDEM PLUS – Γαλλία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ
Να ενδυναμώσουμε τους συμμετέχοντες μέσω δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και
ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής πολιτικών που μεριμνούν και
εστιάζουν σε θέματα αναπηρίας στην περιοχή τους και να διευκολύνουμε την ένταξη και
ποιότητα των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα: κατά συνέπεια, να τους παρέχουμε
δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με εκδηλώσεις/πρωτοβουλίες για ανοικτές, συμπεριληπτικές
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες έναντι των ατόμων με αναπηρίες.
Να καθιερώσουμε μια διαδικασία επικύρωσης δεξιοτήτων και γνώσεων για τα άτομα/
εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων του ACCESS4All.
Να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες τους καθώς
και τα θεμελιώδη δικαιώματα τους σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να
βελτιώσουμε έμπρακτα την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Στις 15 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε η πρώτη
διαδικτυακή συνάντηση (KickOff virtual meeting) του έργο
ACCESS4All. Σε αυτήν τη
συνάντηση παρουσιάσαμε τους
εαυτούς μας και θέσαμε τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
συνεργασία μας.

ESTUDIO DE LA VIDA MARINA

Το ACCESS4All βασίζεται στα ακόλουθα πεδία-κλειδιά:

DE ANA RAMOS PEREA

Τα άτομα με αναπηρίες είναι μια από τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες στις δυτικές κοινωνίες,
με σχετικές μελέτες να δείχνουν την συνεχή σύνδεση της αναπηρίας με κοινωνικοοικονομικές και
ατομικές ανισοτήτες. Τα άτομα με αναπηρίες είναι πιο πιθανό να ζουν σε συνθήκες φτώχειας με
χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής στην επαγγελματική και εκπαιδευτική δραστηριότητα της
κοινότητας τους. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν βία και διακρίσεις, που σχετίζονται με την
αναπηρία τους και να έχουν δυσκολίες πρόσβασης στην κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη,
εμπόδια σε καθημερινές κοινωνικές σχέσεις, απομάκρυνση από πολιτιστικές δομές ή ακόμα να
αντιμετωπίζονται άνισα στον κοινωνικό τους περίγυρο. Αυτές οι ανισότητες εκδηλώνονται μέσω
μειονεκτημάτων στον ψυχοκοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα της ζωής τους.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου ACCESS4ALL ενισχύεται από διάφορες στατιστικές
μελέτες. Η Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία (2019), που εκδόθηκε από τον Οργανισμό
Παγκόσμιας Υγείας ενημερώνει ότι περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα, δηλαδή το 15%
του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας. Η Eurostat, αναφέρει
ότι το 37% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ηλικίας 15 ετών και άνω - παρουσιάζουν
τουλάχιστον μια μορφή αναπηρίας, με (μέτριους ή σοβαρούς) σωματικούς ή αισθητήριους
περιορισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους, συγκεκριμένη
ανάγκη για βοήθεια,
περιορισμούς λειτουργικότητας και δραστηριότητας, περιορισμένη
πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, περιορισμένες επιλογές στην αγορά εργασίας,
ανεπιτυχείς μορφές απασχόλησης, φτώχεια και εισοδηματικές ανισότητες, δύσκολες οικονομικές
και οικιακές συνθήκες.
Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινωνία σχετικά
με το θέμα της αναπηρίας και της ένταξης αυτών των ανθρώπων μέσω στοχευμένων δράσεων και
πρωτοβουλιών που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες με αναπηρία σε τομείς-κλειδιά του
κοινωνικού γίγνεσθαι, υποστηρίζοντας έτσι την ενσωμάτωση τους και την ποιότητα ζωής τους,
Συνεπώς, αυτό που οι έρευνες έχουν δείξει (Argmonet.all 2016, EPRS 2019) είναι ότι πέρα από
τις θετικές σκέψεις και την «εξάλειψη»
πρακτικών αποκλεισμού ή διακρίσεων που
αντιμετωπίζουν ή βιώνουν αυτά τα άτομα, αυτό που έχει μεγάλη αξία για αυτούς είναι η
πρόσβασή τους στο δικαίωμα να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να συμμετέχουν ενεργά,
έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες ή πρόσβαση στην πολιτιστική και
κοινωνική ζωή.
Τις περισσότερες φορές, αυτοί οι περιορισμοί καθορίζονται από την περιορισμένη γνώση των
υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με το πώς, για παράδειγμα, οι δήμοι μπορούν να
ενεργήσουν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα φιλικό και προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία
αστικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο του Yates (2019) στην Guardian για την πιο
προσβάσιμη Ολλανδική πόλη, οι ομάδες στόχοι του έργου διαρθρώνονται σε επίπεδο κοινότητας
και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, μέσω της συνεισφοράς τους στο πεδίο της κοινωνικής
συμπερίληψης, σε τοπικό/περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, και κατ' επέκταση ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι ομάδες στόχοι του ACCESS4ALL είναι άτομα, προσωπικό ή εκπρόσωποι φορέων
χάραξης πολιτικής (π.χ. άτομα, ομάδες προσώπων, θεσμικά όργανα / μέλη διοικητικών τοπικών
συμβουλίων, διοικητικό προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπρόσωποι ΜΚΟ, και οποιαδήποτε
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζεται να συμπεριληφθούν για καλύτερα αποτελέσματα). Οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν ως διαύλος επαφής,
δημιουργώντας σχετικές πολιτικές που θα εξυπηρετούν τις θετικές αλλαγές στα τοπικά/
περιφερειακά συστήματα πολιτικής σχετικά με την προσβασιμότητα των πολιτών με αναπηρία
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την καθημερινή ζωή, τον τομέα της υγείας, την πολιτιστική ζωή,
κ.α.

Στις 22 Μαρτίου είχαμε μια
συνάντηση όπου συζητήσαμε
για τα αποτελέσματα των
εθνικών μας ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της ανάπτυξης του IO1.
Όπως όλες οι συναντήσεις μας,
ήταν πολύ εποικοδομητική και
ενίσχυσε την σπουδαιότητα της
διαπροσωπικής συνεργασίας
όπως αυτή εντάσσεται στο
πρόγραμμα Erasmus +.
Ακόμη και υπό τις δυσμενείς
συνθήκες, που βιώνουμε (λόγω
COVID-19), όταν τα ταξίδια και
οι διακρατικές συναντήσεις των
εταίρων δεν είναι δυνατόν
υλοποιηθούν, εμείς
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με
επαγγελματισμό και
αποτελεσματικότητα.
Ανυπομονούμε να τελειώσει
αυτή η δυσμενής κατάσταση
ώστε να συναντηθούμε με
φυσικό τρόπο. Προς το παρόν
όμως συνεχίζουμε την
προσπάθεια...διαδικτυακά!

Ενισχύοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση για αυτούς μπορούν με τη σειρά
τους να «δημιουργήσουν» ευκαιρίες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις κοινωνικές
διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψιν τα δικαιώματα και τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες
παράλληλα με τα πρότυπα προσβασιμότητας που πρέπει να ληφθούν (τουλάχιστον) σε επίπεδο
δήμου. Γιατί ανάπηροι δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά οι πόλεις στις οποίες κατοικούν.
Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [επικοινωνία]
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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WHO ARE WE?
ACCESS4All is a project dedicated to people with disabilities, who
experience inequalities and limited employment opportunities as well. Our
ambition is to provide sustainable solutions in order to ensure the
accessibility of people with disabilities in cultural and social life, so they can
actively participate in all aspects of society as equal members.
The lack of awareness and knowledge of decision makers on disability
issues and on creation of accessible and disabled-friendly urban
environments lead to increasing inequalities. Consequently, it is our duty as
members of society to apply our know-how in order to prevent all forms of
discrimination, caused by misinformation

ABOUT US
For the development of this
project we have a large
consortium made up of
experts in the field:
Xenios Polis. Culture,
Science and Action
(LEADER) - Greece
Asociación Valencia Inno
Hub - Spain
BildungsLAB Hands&Minds Learning
Center – Austria
Cooperativa Sociale San
saturnino onlus – Italy
CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD - Cyprus
CULTUREPOLIS – Greece
RESEARCH AND
EDUCATION OF SOCIAL
EMPOWERMENT AND

IO3: THE BEST PRACTICES
AND POLICY BOOK

IO1: THE AWARENESS AND
CAPACITY BUILDING
ACCESS4ALL COURSES

In this IO will be built the whole
training activity.
It is a very special output, it needs
to take into account the variability
of its audience.

IO2: ASSESSMENT AND
VALIDATION TOOL FOR
ACCESS4ALL AWARENESS AND
CAPACITY

Tool targeting all of those have been
trained on inclusive societies and
disability and how to define a real
change in the policy contexts at local
level (at least); they will also have
been empowered to act between
people with disabilities and the
multiple society sectors.
These
people trained with the completion
of the project will be awarded with
an automatic ‘certification’ of their
expertise and specialization, a digital
validation and assessment of their
knowledge and skills.

This IO will ‘close’ in the proper
way
the
procedures
and
deliveries
of
the
previous
products and at the same time
it will enclose all the further
policy making context lines. In
this sense it will be highly
contributing in the project
success, as it will combine
practice and theory, academic
knowledge and policy drafting,
towards
their
mutual
interaction.

TRANSFORMATION-RESET
LTD - Cyprus
TANDEM PLUS – France

OBJECTIVES
To empower participants through capacity building and awareness
actions on how to implement disability concern/focus policies in their
area and facilitate the inclusion and quality of disabled members of
community; accordingly, to provide them with skills and knowledge on
campaigns/initiatives on positive, respectful and inclusive societies towards
disabilities
To establish a validation procedure of skills and knowledge for the
individuals/trainees engaged in the ACCESS4All capacity building actions
To raise awareness for people with disabilities and their needs and
fundamental rights at local/regional level in order to practically enhance
the life quality of our disabled co-citizens
DE ANA RAMOS PEREA

MEETINGS
On January 15th we had
the pleasure of holding
the "ACCESS4ALL"
project Kick-Off virtual
Meeting. On this meeting
we introduced ourselves
and started establishing
the guidelines for our
collaboration.

ESTUDIO DE LA VIDA MARINA

ACCESS4All is based on the following major key-fields:
People with disabilities are one of the most marginalized groups in Western
societies and studies demonstrate a persistent link between disability status
and socioeconomic and individual disparities. People with disabilities are more
likely to live in poverty, with lower levels of workforce participation and
educational attainment; they may also face violence and discrimination related
to their disability and have difficulties accessing appropriate health care, daily
social situations, cultural structures, or being equally treated in their
community. These inequalities are manifested through disadvantages in the
psychosocial, cultural, and economic domain.
On the other hand, some also statistical number reveal this project necessity.
World Report on Disability (2019) issued by the World Health has estimated
that more than one billion people, namely 15% of the world population, are
affected by some form of disability while at EU level, Eurostat, reports that 37%
of the EU-28 population aged 15 and over presents at least a form of disability,
having (moderate or severe) physical or sensory limitations; These people
experience barriers to their integration, specific need for assistance, hard health
status, functional and activity limitations, limited access to education and
training, limited labor market choices, unsuccessful employment patterns,
poverty and income inequalities, difficult financial and housing conditions.
In addition, there is a lack of proper information and awareness raising in
society and its reflection towards disability and the integration of these people
through targeted actions and initiatives bringing closer the society key-factors
to the disabled people integration and life quality. Accordingly, what the
researches (Argmonet.all 2016, EPRS 2019), have shown is that beyond the
positive reflections and the ‘elimination’ of exclusive practices or discrimination
these people face or experience, what is of high value for them is their access
to the right of being equal members of the society and actively participate by
having as much as possible employment opportunities or access to cultural
and social life.
Most of the times, these limitations are set by the limited knowledge of
decision makers about how for example municipalities can act in order to
create a disable-friendly and accessible urban environment. Taking into
account Yates (2019) article in the Guardian for the Dutch more accessible
city, it is the community level and the policy makers contribution to an
inclusive and reflective society at local/regional and national level, and as a
follow up at EU level, constituting our target groups: as individuals, staff, or
agents of policy making (individuals, groups of persons, institutions/ members
of boards of local councils, administrative staff, public servants, NGOs
representatives, and any other interested stakeholders need to be included for
better results), policy makers are those who can act as a funnel and create
relative policies serving the positive changes in the local/regional policy
schemes regarding the accessibility of disabled citizens into education,
training, daily life, health sector, cultural life, etc.

On March 22nd we had
a meeting where we
discussed about the
results of our national
researches done in the
scope of the
development of IO1. As all
of our meetings, it was
very constructive and
helped to recreate the
essence of face-to-face
collaboration in
Erasmus+ Projects.
We have shown that
even in this adverse
situation, when is not
possible to travel and get
to meet our partners, we
can still manage to work
both professional and
efficiently.
We can't wait for this to
end and meet face to
face. But for the
moment... Lets keep the
work (virtually) going!

Boosting the capacity building and awareness for them can in turn ‘create’
opportunities for the participation of disabled people in the social procedures
and their actively exerting rights and roles in parallel with the accessibility
standards that should be taken (at least) at the municipality level. Because
people aren’t disabled, their cities are.
This project has been funded with support from the
European Commission. This publication [communication]
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