ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - 2019

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πόλη, Χώρα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΠΝ
Πόλη, Χώρα Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ονομασία της συμμετοχικής EN: Com’ON Thessaloniki (Participatory Budgeting for Youth in Thessaloniki)
διαδικασίας προϋπολογισμού
EL: Com’ON Thessaloniki (Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για τη Νεολαία στη
για τη νεολαία σε τοπικό
Θεσσαλονίκη)
επίπεδο
Ποια είναι η κύρια ομάδαστόχος του συμμετοχικού
προϋπολογισμού για τη
νεολαία;

A. Τυπικές και άτυπες ομάδες νέων (3-16 άτομα)
Όριο ηλικίας: 15-30 ετών
Κύριος στόχος: η συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νεολαίας,
αλλά κυρίως της μη οργανωμένης νεολαίας.
B. Δήμοι, φοιτητές πανεπιστημίων και σχολεία
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Βασικός στόχος: η συμμετοχή στην ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής
για το ΣΠΝ

Ποια είναι η πρότερη ιστορία
του συμμετοχικού
προϋπολογισμού σε τοπικό
επίπεδο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο της έναρξης της
στρατηγικής προσπάθειας με άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας στο
πλαίσιο του Com’ON Europe, το Com’ON Thessaloniki υλοποιείται στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Το έργο αυτό είναι το πρώτο έργο ΣΠΝ στην πόλη, καθώς και στην
Ελλάδα. Πριν από αυτό μόνο θεωρητικές μελέτες και άρθρα σχετικά με ΣΠ ήταν
διαθέσιμα σε μέσα ενημέρωσης, αλλά ποτέ ένα πραγματικό έργο ΣΠΝ. Τον Ιούνιο
του 2018 ενημερώσαμε και ανακοινώσαμε επισήμως το έργο της Θεσσαλονίκης,
υλοποιήσαμε όλα τα απαραίτητα βήματα δημοσιότητας και διαβούλευσης και
από την αρχή της 2019 υλοποιούμε το έργο. Κατά τη διάρκεια της Θεσσαλονίκη:
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας ξεκίνησε παρόμοιο έργο με το ΣΠ, στο γενικό
πλαίσιο των δραστηριοτήτων το 2014, αλλά το σύστημα επιλογής βασίστηκε σε
μια επιτροπή, όχι σε ψηφοφορία μεταξύ των νέων.
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Ποιος εμπλέκεται στον Το Com’ON Thessaloniki υλοποιήθηκε από τη Όμιλο για την UNESCO Νέων
συντονισμό της διαδικασίας Θεσσαλονίκης (UYC), μια τοπική ΜΚΟ Νεολαίας με έδρα την πόλη της
του ΣΠΝ; Θεσσαλονίκης που εργάζεται για τις αξίες της UNESCO, σε συνεργασία με το Δήμο
Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ).
Κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής, ο Όμιλος για την UNESCO Νέων
Θεσσαλονίκης παρείχε στην ΚΕΔΗΘ τα εργαλεία, τη μεθοδολογία και την ομάδα
νέων για τον συντονισμό της διαδικασίας πίσω από το ΣΠΝ. Από την άλλη πλευρά,
η ΚΕΔΗΘ παρείχε τη χρηματοδότηση και κατασκεύασε την ψηφιακή πλατφόρμα
ψηφοφορίας.
Ποια είναι η προηγούμενη Δεν υπήρχε σχέδιο ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη πριν από Com’ON Thessaloniki και κατά
κατανομή χρημάτων μέσω συνέπεια δεν υπάρχει προϋπολογισμός για αυτό. Το 2014, υπήρξε μια παρόμοια
ΣΠΝ τα τελευταία χρόνια; ανοικτή κλήση από το ΚΕΔΗΘ-ΕΠΝ 2014, προκειμένου να δοθεί χρηματοδότηση
σε πρωτοβουλίες νέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 100.000 ευρώ. Κατά
τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, δεν υπήρχε κανένα δημοτικό κονδύλι
χρηματοδότησης που απευθυνόταν σε ομάδες νέων και οργανώσεις νεολαίας.

Πώς υλοποιούνται τα 5 κύρια βήματα του ΣΠΝ στο τοπικό μοντέλο;
(σύμφωνα με το φάσμα συμμετοχής IAP2);
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

•

•

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

•

•

Από τα μέσα του 2018, το UYC σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΘ δημιούργησε
το πλαίσιο για την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΣΠΝ. Η διαδικασία
περιελάβανε την ενημέρωση των τοπικών ΜΚΟ Νεολαίας και των
πρωτοβουλιών νέων της πόλης σχετικά με το ΣΠΝ και τον νέο τρόπο
διαχείρισης του προϋπολογισμού για τη νεολαία στο Δήμο.
Φυλλάδια και αναρτήσεις/άρθρα σε κοινωνικά δίκτυα πληροφορούσαν
την τοπική κοινότητα των νέων σχετικά με το νέο περιβάλλον συνεργασίας
με τον Δήμο και την ΚΕΔΗΘ ενώ μέσα από ανοικτές δράσεις η ομάδα των
νέων που διοργάνωσαν το Com’On Thessaloniki ενημέρωνε και
απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο.
Από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο 2018 έλαβε χώρα μια εκτεταμένη
συζήτηση με τους νέους, τις ΜΚΟ Νεολαίας, τις πρωτοβουλίες νέων και τα
άτομα από τη διοίκηση του Δήμου ώστε να παρουσιαστεί η έννοια, να
συν-δημιουργηθούν οι κανόνες, να απαντηθούν ερωτήσεις, να αναλυθεί
η μεθοδολογία και να συμφωνηθούν οι θεματικές προτεραιότητες της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Δημιουργία διαδικτυακής διαβούλευσης για μια «Φιλική προς τη νεολαία
πόλη» (ηλεκτρονική έρευνα), σχετικά με την αντίληψη των νέων για την
πόλη, τις κύριες προκλήσεις στη ζωή τους και την ενδεχόμενη συμβολή
τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ως εκ τούτου,
δημιουργήθηκε ένα έγγραφο-εργαλείο με 5 προτεραιότητες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

•

10 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018: ανοικτή πρόσκληση
προς όλες τις ΜΚΟ Νεολαίας, τις φοιτητικές οργανώσεις και τις
πρωτοβουλίες για τη νεολαία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

•

Ο κύριος εταίρος του Com’ON Thessaloniki ήταν η ΚΕΔΗΘ. Εκτός από την
ΚΕΔΗΘ, το UYC συνεργάστηκε με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ειδικά
με το Δημοτικό Ράδιο FM 100 και το δημοτικό τηλεοπτικό σταθμό TV100,
με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου του
Πανεπιστημίου και άλλους περίπου 10 δήμους στην μητροπολιτική
περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

•

Κύρια προτεραιότητα για την περίοδο αυτή ήταν η παρουσίαση της ιδέας
του ΣΠΝ, τα καλά παραδείγματα από τις πόλεις των εταίρων και η
παρουσίαση στατιστικών από τις πόλεις που έχουν εφαρμόσει στο
παρελθόν ΣΠΝ.
Η ομάδα νέων που διοργάνωσε το ΣΠΝ παρουσίασε επίσης το μοντέλο της
Θεσσαλονίκης σε άλλους νέους σε ένα σωρό συνέδρια σε Ελλάδα και
εξωτερικό, με στόχο να συμμετάσχουν περισσότερες πόλεις και
κοινότητες στην ενδυνάμωση των νέων τους μέσω διαδικασιών ΣΠΝ.

•

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2024
Γενικοί Στόχοι Σ1: αναγνωρισιμότητα, προώθηση και δημιουργία λίστας καλών πρακτικών μετά
το πέρας της υλοποίησης των έργων της πρώτης πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Σ2: αύξηση της συμμετοχή των νέων στη Θεσσαλονίκη, ιδίως των μη οργανωμένων
νέων, παρέχοντάς τους ένα συγκεκριμένο δίαυλο χρηματοδότησης από το Δήμο
για την υλοποίηση των έργων τους.
Σ2: καθιέρωση διάλογου με τη νέα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της
ΚΕΔΗΘ μετά το Σεπτέμβριο του 2019 για την παρακολούθηση και τη 2η φάση του
Com’ON Thessaloniki.
Σ4: Συμπερίληψη της διαδικασίας ΣΠΝ στον προϋπολογισμό της Σχολικής
Επιτροπής. Το έργο αυτό θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 3 σχολεία στη Θεσσαλονίκη για
2020 σε συνεργασία με σχολεία από χώρες άλλων εταίρων.

Capacity Building: Πρόσκληση και παρουσίαση σε όλους τους νέους δημάρχους
της περιοχής της Θεσσαλονίκης του μοντέλου του ΣΠΝ ως ένα καλό πρώτο βήμα
για ένα Δήμο στο σχεδιασμό στρατηγικής του για την τοπική ενδυνάμωση των
νέων. (Η σχετική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της 2019)
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Αναμενόμενα αποτελέσματα ΠΟΣΟΤΙΚΑ
(σε ποσοτική και ποιοτική
• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει την 2η ανοικτή πρόσκληση για το
βάση)
ΣΠΝ το 2020.
• Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του επόμενου ΣΠΝ από 50.000 ευρώ σε
100.000 ευρώ.
• Να ενεργοποιηθούν τουλάχιστον 20.000 περισσότεροι νέοι στην επόμενη
διαδικασία ψηφοφορίας.
• Να προσελκυστούν τουλάχιστον οι διπλάσιες προτάσεις και περισσότερες
ιδέες για χρηματοδότηση.
• Να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη έκθεση για το ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη,
μαζί με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για μελλοντικούς ΣΠΝ.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ
•
•
•
Ποια καινοτόμα διαδικασία
θα μπορούσατε να
εφαρμόσετε στο
μεσοπρόθεσμο μέλλον;

•

•
•

Σκοπεύετε να υλοποιήσετε
πρόσθετες συμμετοχικές
διαδικασίες για τους νέους
στο εγγύς μέλλον;

Γενική βελτίωση του πλαισίου της Com'ON Thessaloniki που θα οδηγήσει
στην επανάληψη του ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές πόλεις.
Δημιουργία ενός γενικού πλαισίου αστικού σχεδιασμού φιλικού προς
τους νέους , μέσω της κατανόησης του ΣΠΝ ως διαδικασίας παρόμοιας με
τις δημόσιες συμβάσεις.
Λανσάρισμα του μοντέλου του ΣΠΝ στα σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω ολοκλήρωση του έργου σε κοινό πλαίσιο με την Στρατηγική
Αστικής Ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης για το 2030 (στρατηγική
τοπικού επιπέδου), καθώς και τη νέα ελληνική Εθνική Στρατηγική για τη
Νεολαία (στρατηγική σε εθνικό επίπεδο).
Δυνατότητα έναρξης παρόμοιων διαδικασιών στον γενικό προϋπολογισμό
του Δήμου καθώς και στον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής.
Ενσωμάτωση της διαδικασίας του ΣΠΝ με άλλους μηχανισμούς
συμμετοχής των νέων που θα προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
Νέων Θεσσαλονίκης.

Ναι. Από τον Οκτώβριο του 2018 υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι
τοπικές στρατηγικές για τη νεολαία στην Ελλάδα μέσω της έναρξης μηχανισμών
ΣΠΝ σε άλλους δήμους και περιοχές της χώρας. Επιπλέον, υποστηρίξαμε επιτυχώς
τη βελτίωση του οικοσυστήματος νεολαίας στη Θεσσαλονίκη, ιδίως των χώρων για
νέους, μέσω μιας εκτεταμένης ανοικτής διαβούλευσης με μαθητές, σπουδαστές
και νέους. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης θα δώσει στην πόλη το
πρώτο της Κέντρο Νεολαίας. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε επίσης την
προοπτική ενός ΣΠΝ για σχολεία, στη βάση άλλων υφιστάμενων μοντέλων σε
πόλεις που αποτελούν μέρος του Com'ON Europe με πιλοτική έκδοση το 2020.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Ειδικοί στόχοι για το 2019 Σ1: Οριστικοποίηση της 2018-2019 πιλοτικής έκδοσης του ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη,
στο πλαίσιο του σχεδίου του Com'ON Thessaloniki/Com'ON Europe.
Σ2: Οργάνωση της εκδήλωσης διάδοσης με τα αποτελέσματα και την τελική
έκθεση στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος της 2019.
Σ3: Έναρξη του νέου κύκλου PBY στη Θεσσαλονίκη για 2020.
Σ4: Ενσωμάτωση του Com'ON Thessaloniki με το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέων Θεσσαλονίκης, του υπό δημιουργία Κέντρου Νεολαίας και άλλων
συμμετοχικών μηχανισμών στην πόλη.
Capacity Building: Δημιουργία μιας εργαλειοθήκης και ενός γενικού πλαισίου για
την ενδυνάμωση των νέων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με βάση το μηχανισμό
του ΣΠΝ και τις σχετικές στρατηγικές για τη νεολαία σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
(σε ποσοτική και ποιοτική
βάση)

•
•
•

10 πρωτοβουλίες να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας του Com’ON
Thessaloniki την περίοδο ’18-’19.
Τουλάχιστον 30.000 ψήφοι να προέρχονται από την κοινότητα νέων της
Θεσσαλονίκης.
Ο καθορισμός του πλαισίου για το επόμενο ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη να
ξεκινήσει το 2020.

Δραστηριότητα (μέτρο) 1

Οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής για την πιλοτική έκδοση του ΣΠΝ
(τεχνική αξιολόγηση, ψηφοφορία)

Σύντομη περιγραφή

Μετά το στάδιο κατάθεσης πρωτοβουλιών που λάβαμε κατά τους τελευταίους
μήνες του 2018 (10 Σεπ – 31 Δεκ 2018), θα διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση (1 Ιαν
– 15 Ιαν 2019), προκειμένου να δούμε εάν οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες
μπορούν να παραδοθούν στην πράξη (χωρίς νομικά ή τεχνικά ελαττώματα). Σε
περίπτωση τέτοιων προβλημάτων, η ΚΕΔΗΘ θα ενημερώσει τις οργανώσεις
νεολαίας και τις ομάδες νέων και θα στηρίξει την προσαρμογή των πρωτοβουλιών
τους σε μια βάση που μπορεί να υλοποιηθεί. Η διαδικασία ψηφοφορίας θα
πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Δραστηριότητα (μέτρο) 2

Κατανομή της χρηματοδότησης από τον Δήμο για την υλοποίηση 10
πρωτοβουλιών
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Σύντομη περιγραφή

Η ΚΕΔΗΘ θα ολοκληρώσει όλες τις νομικές και οικονομικές διαδικασίες σχετικά με
την χρηματοδοτική στήριξη της εφαρμογής των δέκα πρωτοβουλιών που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους στη διαδικασία του ΣΠΝ.

Δραστηριότητα (μέτρο) 3

Υλοποίηση των 10 πρωτοβουλιών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους

Σύντομη περιγραφή

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την παροχή της χρηματοδοτικής στήριξης (ή
στήριξης σε είδος) για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών, αλλά και την
παρακολούθηση της πραγματικής υλοποίησης των πρωτοβουλιών. Η ΚΕΔΗΘ μαζί
με το UYC θα εφαρμόσουν μια πρόσθετη προσπάθεια επικοινωνίας με στόχο την
προσέλκυση ευρύτερης δημοσιότητας για τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της
αρχής της ανοικτής πρόσβασης σε οποιοδήποτε δραστηριότητα, όπως ορίζεται
στο γενικό κανονισμό του Com'ON Thessaloniki.

Δραστηριότητα (μέτρο) 4

Προεργασία και έναρξη της επόμενης έκδοσης ΣΠΝ

Σύντομη περιγραφή

Το φθινόπωρο του 2019, θα οργανωθεί μια εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων
και η τελική έκθεση στο Δημαρχείο. Αυτή η δημόσια εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί
ως δίαυλος feedback για τη βελτίωση της διαδικασίας του ΣΠΝ και το λανσάρισμα
της επόμενης έκδοσης του ΣΠΝ στη Θεσσαλονίκη το επόμενο έτος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δραστηριότητα/Μήνας

1

2

Δραστηριότητα 1

X

X

Δραστηριότητα 2
Δραστηριότητα 3
Δραστηριότητα 4

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

12

X
X

X
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Τι θα παρακολουθείται;

Πώς θα παρακολουθείται;

Ποιος θα παρακολουθεί;

(δείκτες)

(εργαλεία παρακολούθησης, πηγές δεδομένων)

(υπεύθυνο ίδρυμα,
οργανισμός)

Κατανεμημένα κονδύλια για τη
διαδικασία

Το ΔΣ της ΚΕΔΗΘ και οι αποφάσεις τους

Λογιστήριο της ΚΕΔΗΘ

Οι νέοι που εμπλέκονται άμεσα
στην εφαρμογή

Αναφορές άτυπων ομάδων

ΚΕΔΗΘ

Οι νέοι που εμπλέκονται στη
διαδικασία ψηφοφορίας

Στατιστικά πλατφόρμας ΣΠΝ

ΚΕΔΗΘ

Πλαίσιο και εργαλειοθήκη ΣΠΝ

Εξωτερική αναφορά

ΚΕΔΗΘ

Ομάδα νέων-διοργανωτών

Ομάδα νέων-διοργανωτών

ΑΓΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ
Τι μπορούμε να παρέχουμε

Γλώσσα

Κανονισμός του Com'ON Thessaloniki

Ελληνικά (EL)

Αίτηση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης

Ελληνικά (EL)

Οπτικό χαρτοφυλάκιο για την προώθηση της τοπικής διαδικασίας ΣΠΝ

Ελληνικά (EL)

Εργαλειοθήκη και μεθοδολογία για ΣΠΝ στην Ελλάδα

Ελληνικά (EL)

Com’ON Thessaloniki/PBY in Thessaloniki (in the Compendium of Practices from the
EU-CoE Youth Partnership Symposium “Connecting the dots: young people, social
inclusion and digitalization”)

Αγγλικά (EN)
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Όνομα εγγράφου

Γλώσσα

Κανονισμός του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού για τη Νεολαία στη Θεσσαλονίκη

Ελληνικά (EL)

(Com'ON Thessaloniki)

Όνομα διαδικτυακής Σύνδεσμος, διεύθυνση URL
πηγής

Γλώσσα

Ιστότοπος της διαδικασίας http://www.kedith.gr/συμμετοχικοσΣΠΝ προυπολογισμοσ/

Ελληνικά (EL)

Ιστότοπος της διαδικασίας http://www.kedith.gr/en/youthparticipatory-budget/
ΣΠΝ

Αγγλικά (EN)

Χαρτοφυλάκιο http://www.kedith.gr/κατηγοριεσ-συμμετοχικουπροτεινόμενων προϋπολογισ/
πρωτοβουλιών για το
2019

Ελληνικά (EL)

Εργαλειοθήκη και http://bit.ly/ComONGreece_PBYs
μεθοδολογία για ΣΠΝ
Ελλάδα

Ελληνικά (EL)

Η δημιουργία του σχεδίου Charalampos (Babis) Papaioannou, Project Coordinator, UNESCO Youth Club of
δράσης ολοκληρώθηκε Thessaloniki, Thessaloniki
από τον

Άλλοι συνεισφέροντες Zafeiris Sidiropoulos, Facilitator, UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki
Dimitris Georgiadis, European Project Manager, Community Enterprise of Thessaloniki
Municipality (KEDITH), Thessaloniki

Πόλη, Χώρα Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
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