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Τι είναι το advocacy (συνηγορία);

• Ενεργή υποστήριξη ιδεών, δράσεων, 
πολιτικών

• Διεκδίκηση & προάσπιση δικαιωμάτων 

• Ενίσχυση της «φωνής» & αύξηση της 
επιρροής κοινωνικών ομάδων που βιώνουν 
περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς

• Αλλαγή νόμων, πολιτικών & πρακτικών

• Αλλαγή δημόσιας συμπεριφοράς

• Προαγωγή πιο «ανοιχτών», δημοκρατικών 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσω 
ενίσχυσης της λογοδοσίας



Advocacy & Κοινωνία των Πολιτών

• To advocacy αποτελεί μέρος της καθημερινής δράσης 
των περισσότερων οργανώσεων της Κοινωνίας των 
Πολιτών

oΕνημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
επωφελούμενων και φορέων λήψης αποφάσεων

oΠαρεμβάσεις για πρόσβαση σε δικαιώματα

• Advocacy ως λόγος ύπαρξης πολλών οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, 
Greenpeace, Transparency International)



Πώς γίνεται;

• Διαφορετικά εργαλεία: lobbying, παρεμβάσεις 
προς εμπλεκόμενους φορείς, νομική διεκδίκηση, 
εκπαιδεύσεις, καμπάνιες

• Πολλαπλά επίπεδα: τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό

• Διαφοροποίηση της στόχευσης και των 
επιμέρους δράσεων (ανάλογα με αποδέκτη)

• Συμμαχίες με άλλες οργανώσεις

• Συμμετοχική διαδικασία (ενεργός συμμετοχή των 
επωφελούμενων και της κοινότητας)

• Έρευνα & αναζήτηση στοιχείων (evidence-
based)



Πρακτικά βήματα

• Ανάλυση προβλήματος

• Εντοπισμός λύσης / στόχου

• Στρατηγική επίλυσης (μέθοδος)

• Δράσεις & επικοινωνία

Διαρκής διαδικασία: συλλογή 
στοιχείων, αξιολόγηση & 
επανατροφοδότηση



Παραδείγματα & καλές πρακτικές

1. Vouliwatch

• Στόχος: ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής & 
ενεργοποίηση πολιτών

• Παρακολούθηση & έλεγχος της νομοθετικής 
δραστηριότητας (λογοδοσία)

• Εκστρατείες ενημέρωσης για ζητήματα διαφάνειας & 
‘ανοιχτότητας’ (καμπάνιες, εκδηλώσεις, εργαστήρια)



https://vouliwatch.gr/
https://vouliwatch.gr/


2. «Πες το σ' εμάς»
(Colour Youth)

• Έργο της κοινότητα LGBTQ νέων 
Αθήνας

• Καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής ή 
τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και 
ταυτότητας φύλου

• Δράσεις και καμπάνια «Πες το σ' εμάς» 
για καταγραφή, ενημέρωση & 
ευαισθητοποίηση πολιτών / στελεχών, 
καθώς και παροχή νομικής ή/και 
ψυχολογικής στήριξης στα θύματα





3. Follow the Money (ECRE)

• Advocacy σε ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

• Παρακολούθηση και έλεγχος της 
απορρόφησης και χρήσης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για το άσυλο και τη μετανάστευση 
(AMIF)

• Συστάσεις στα Κράτη-Μέλη για την καλύτερη 
χρήση & διαχείριση των κονδυλίων

• Συστάσεις στην ΕΕ για παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της χρήσης του AMIF

• Ενίσχυση διαφάνειας & λογοδοσίας



4. Mapping Exclusion (Mental Health 
Europe)

• Ποιοτική έρευνα ανά την Ευρώπη (35+ 
χώρες)

• Χαρτογράφηση του αποκλεισμού στη ψυχική 
υγεία (νομοθετικό πλαίσιο, θεσμικές & 
κοινωνικές πρακτικές)

• Ανθρώπινα δικαιώματα & ψυχο-κοινωνικές 
αναπηρίες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

• Έμφαση σε προσωπικές μαρτυρίες

• Συστάσεις προς ΕΕ και Κράτη



• Καίριος ο ρόλος του advocacy για 
την ευνοϊκή μεταβολή του πλαισίου 
με πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία

• Active Citizens Fund: ευκαιρία για 
καινοτόμες δράσεις advocacy & 
ευρείες συνεργασίες

• Έμφαση στην καλή διακυβέρνηση, 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 


