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Στόχοι
Οι στόχοι της στρατηγικής διάχυσης του έργου είναι οι 
εξής:

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μεθόδους 
και τις πρακτικές του PROSECUW ως απάντηση σε 
τρομοκρατικές επιθέσεις και εγκλήματα μίσους σε χώρους 
λατρείας

Να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου προωθώντας 
τη συνολική μέθοδο και τα επιτεύγματα ως παράδειγμα για 
μελλοντικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη

Να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου ενημερώνοντας 
τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, επηρεάζοντας τις 
αποφάσεις/πολιτικές τους

Πληροφορίες για το Έργο

Oμάδες Στόχοι

Κύρια Αποτελέσματα

Οι χώροι λατρείας σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο 
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο τα τελευταία χρόνια λόγω των 
τρομοκρατικών επιθέσεων και της αύξησης των εγκλημάτων 
μίσους. Αυτοί οι χώροι εξυπηρετούν όχι μόνο μεμονωμένα άτομα 
αλλά και οικογένειες, και γενικότερα άτομα που έχουν ανάγκη. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να αισθάνονται 
ασφαλείς σε τέτοιους χώρους και αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
κορυφαία προτεραιότητα ανάμεσα στους κύκλους των τοπικών 
και εθνικών ενδιαφερομένων. Ένας τρόπος αύξησης της 
προστασίας και της ασφάλειας στους χώρους λατρείας είναι η 
συμμετοχή της κοινότητας στις προσπάθειες προστασίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία συνεργασίας 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, των θρησκευτικών ηγετών 
και των εκκλησιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση των 
απειλών για την ασφάλεια, την προώθηση δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία εγχειριδίων για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σχετικών εργαλείων 
μεταξύ των ενδιαφερομένων της ΕΕ.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής - Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές

Αρμόδιοι επιβολής του νόμου/θρησκευτικοί ηγέτες

ΜΚΟ και άλλες ΟΚΠ

Θρησκευτικοί ηγέτες

Το ευρύ κοινό, ειδικά στις συμμετέχουσες χώρες

Διακρατική Έκθεση Χαρτογράφησης και Έρευνας PROSECUW

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και παιδαγωγικό υλικό και εργαλεία

Ανάπτυξη ικανοτήτων για δικαιούχους και ενδιαφερόμενους φορείς

PROSECUW Κόμβοι Ενδυνάμωσης και Συνεργασίας Κοινοτικών και Εκπαιδευτικών Φορέων

Εταίροι του έργου PROSECUW:
Center for Social Innovation (CSI) - Κύπρος (Υπεύθυνος προγράμματος)

Akademie Klausenhof (AK) – Γερμανία 

Universidade Lusofona (COFAC)– Πορτογαλία 

Research and Education in Social Empowerment and Transformation (RESET) – Κύπρος

Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies 
'Metropolitan Panteleimon Papageorgiou' (CEMES) – Ελλάδα

www.akademie-klausenhof.de

www.csicy.com

www.ulusofona.pt

www.resetcy.com

www.cemes-en.weebly.com
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