
Η Ομάδα-στόχος της NGEnvironment

(1) ενήλικες πολίτες
πρόθυμοι να γίνουν ηγέτες ΜΚΟ/επιχειρηματίες,

(2) υπάρχον προσωπικό ΜΚΟ
που θα λάβουν επικαιροποιημένη κατάρτιση υπό 

την προοπτική της διά βίου μάθησης,
(3) υπάρχον προσωπικό ΜΚΟ

να μοιραστούν την εμπειρία τους και να 
υποστηρίξουν τους νέους ηγέτες συμμετέχοντας στη 
διαδικασία εμβάπτισης.
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Το έργο NGEnvironment
Η NGEnvironment προκύπτει ως σημαντική συμβολή για τις 
οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βελτίωση των σχετικών 
και υψηλού επιπέδου βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων των 
πολιτών της ΕΕ, στο πεδίο εφαρμογής της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και υπό την προοπτική της διά βίου μάθησης, καθώς αποσκοπεί 
στην ικανότητα νέων ηγετών για συμμετοχή στις αλλαγές, 
βελτίωση των επιχειρηματικών, ξένων γλωσσών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων και προώθηση της απασχολησιμότητας, της 
κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω 
της δράσης των ΜΚΟ.
Οι οκτώ εταίροι του έργου προέρχονται από τη Γερμανία, την 
Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την 
Ιταλία και τη Ρουμανία. Συντονιστής του έργου είναι το Γερμανικό 
Πανεπιστήμιο Paderborn, Πρόεδρος Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων 
και Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΙ.  
Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει μετά από τρία 
χρόνια στις 31 Αυγούστου 2021.
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Στόχος του έργου NGEnvironment
Υπάρχει η ανάγκη να εκπαιδευτούν ικανοί ηγέτες ικανοί να εκφράσουν την προθυμία τους να συμμετάσχουν στα ζητήματα και τις 
προκλήσεις που βλέπουν γύρω τους. Η NGEnvironment θα εκπαιδεύσει αυτούς τους ηγέτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε τοπικά/περιφερειακά προβλήματα, αν και συνεταιριστισμός, 
αναγνωρίζοντας την πιθανή ηγεσία και αξιοποιώντας αυτές τις ιδιότητες προς όφελος του περιβάλλοντος και άλλων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της ανταλλαγής των οφελών με όλους –
ως τον πραγματικό στόχο και δομικό στοιχείο της δημοκρατικής και ανοικτής συμμετοχής των ΜΚΟ και της βιωσιμότητας. Το έργο θα
καταδείξει, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την 
τόνωση της απασχόλησης και την αποτελεσματική χρήση του φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου.
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