"ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ"

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στα πλαίσια της 13 ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας διοργανώνει
στρογγυλό τραπέζι - συζήτηση με θέμα «Αναζητώντας τον ενεργό πολίτη» την
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.
στο Άλσος Παυσιλύπου.

Στην εκδήλωση που είναι ανοιχτή στο κοινό καλούνται πολίτες που συμμετέχουν
στις δράσεις διάφορων φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
για να καταθέσουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για το θέμα.

Σύμφωνα με κάποιες έρευνες που έχουν γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
"ενεργοί πολίτες" θεωρούνται αυτοί που έχουν κάτι από τα παρακάτω:
-

Παρέχουν εθελοντική δουλειά σε οργανισμούς και δίκτυα
Οργανώνουν δράσεις για την τοπική κοινωνία
Συμμετέχουν σε ψηφοφορίες στις εκλογές
Συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα
Συμμετέχουν σε ομάδες ενδιαφερόντων
Συμμετέχουν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες
Συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις

Στην αρχή θα γίνουν ολιγόλεπτες εισηγήσεις από τον κ. Ανδρεόπουλο Αθ. μέλους των
«Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων», τον κ. Γκαμαλέτσο Ν. μέλους σύγχρονων κινημάτων στην
Καρδίτσα, τον κ. Ντάνη Αντ. Υπευθύνου Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Μουζακίου και τον κ.
Τράντα Γ. μέλους των «Ενεργών Πολιτών Λάρισας». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Η συζήτηση θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως:
1. Τι έχει στο μυαλό του κάποιος όταν ακούει για ενεργό πολίτη;
2. Πώς μπορούν να γίνουν περισσότεροι οι ενεργοί πολίτες;
3. Υπάρχουν βιώματα στην παιδική ηλικία που δημιουργούν μια προδιάθεση για να γίνει
κάποιος ενεργός πολίτης;
4. Ποια είναι η προσωπική ιστορία ή διαδικασία "ενεργοποίησης" ενός ενεργού πολίτη;
5. Ποια είναι τα κίνητρα που έχουν οι άνθρωποι για να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά;
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6. Πώς έγινε κάποιος ενεργός πολίτης;
7. Ποια είναι τα εμπόδια που συναντά κάποιος τόσο για να ξεκινήσει την πορεία του σαν
ενεργός πολίτης, αλλά και να συνεχίσει;
8. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η εθελοντική δράση των ενεργών πολιτών και οι
λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να δίνουν, δεν θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη
αδιαφορία του κράτους για τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει;
9. Ποιες ευκαιρίες παρέχουν οι σύλλογοι, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι ΟΤΑ, οι
κομματικές οργανώσεις αλλά και το κράτος για τη δημιουργία νέων ενεργών πολιτών;
10. Οι διάφοροι σύλλογοι φορείς και οργανώσεις με τις διάφορες δράσεις τους πρέπει
απλώς να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες στους ανθρώπους ή να επιδιώκουν την
κοινωνικοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στις δράσεις των συλλόγων;
11. Υπάρχει μια άνθηση των οργανώσεων αλληλεγγύης αυτή τη χρονική περίοδο που
ενεργοποιούν και τους πολίτες. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες των ενεργών
πολιτών αυτή την περίοδο και ποιες πρέπει να είναι οι δράσεις τους;
12. Σε πολλούς συλλόγους και οργανώσεις διαπιστώνεται ένα κενό όσον αφορά τη
συμμετοχή νέων ανθρώπων στη δράση τους. Πού οφείλεται αυτή η ηλικιακή διαφορά στη
συμπεριφορά;

Εκτός από αυτές τις ερωτήσεις αναμένεται να τεθούν και άλλα θέματα και πλευρές που
θεωρούν σημαντικά οι συμμετέχοντες.

Για την καταγραφή της συζήτησης που μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον εκδηλωθεί
ενδιαφέρον, χρησιμοποιείται ο ιστότοπος: polikar.wikispaces.com
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