
CESIE – Συντονιστής
www.cesie.org 

KMOP – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
www.kmop.gr 

WUS AUSTRIA – WORLD UNIVERSITY SERVICE AUSTRIA (WUS AT)
www.wus-austria.org 

SARAJEVO SUSRET KULTURA / SARAJEVO MEETING OF CULTURES
www.smoc.ba/en   

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  (CSI)
www.csicy.com   

BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION
www.bulsport.bg 

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
 περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
 να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Orient - Young explorers 
re-discover local communities 
through orienteering 

Η ΟΜΑΔΑ

orientproject.eu



Η οικοδόμηση κοινωνιών πιο δίκαιων και 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί μια διαρκή 

πρόκληση, καθώς οι νέοι δεν διαθέτουν 
συγκεκριμένα εργαλεία για βιώσιμη 

κοινωνική ένταξη και οικοδόμηση 
υποστηρικτικών κοινοτήτων. 

Η δράση ORIENT- Νέοι εξερευνητές 
ανακαλύπτουν εκ νέου τις τοπικές 

κοινότητες μέσω του αθλήματος του 
προσανατολισμού στοχεύει στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ευάλωτων νέων μέσω του αθλήματος του 

προσανατολισμού (orienteering), της 
ανταλλαγής και της ανακάλυψης του 

αστικού και φυσικού τοπικού πλαισίου τους, 
της ιστορίας και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Το ORIENT θα ενισχύσει τη 
σύνδεση και τη δικτύωση μεταξύ των μελών 

της κοινότητας μέσω μιας συμμετοχικής 
συνεργατικής προσέγγισης για τη 

δημιουργία διαδρομών προσανατολισμού, 
προάγοντας έτσι τη συμπεριληπτικότητα 

στις κοινωνίες, του αισθήματος της 
αντιπροσώπευσης και της θετικής αλλαγής 

σε τοπικό επίπεδο.

Το ORIENT έχει ως στόχο τη 
δημιουργία συγκεκριμένων ευκαιριών 

για τους νέους και άλλα μέλη της 
κοινότητας να αναπτύξουν νέες 

δεξιότητες και να δημιουργήσουν 
κοινωνικούς δεσμούς μέσω του 

αθλήματος του προσανατολισμού.

Το ORIENT θα ενισχύσει τις 
ικανότητες των εργαζόμενων στον 

χώρο του αθλητισμού και σε 
οργανώσεις της Κοινωνίας των 

Πολιτών να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή και την ενδυνάμωση των 

νέων.

Το ORIENT θα αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινοτήτων, των ενδιαφερόμενων 
φορέων και των φορέων χάραξης 

πολιτικής σχετικά με την αξία του 
αθλητισμού ως μέσου ένταξης που 

μπορεί να προωθήσει την αλληλεγγύη 
και τη συμμετοχή καθώς και τις 

πολιτικές συνοχής και ενσωμάτωσης.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ORIENT: 
καλές πρακτικές, εργαλεία και 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν το 
άθλημα του προσανατολισμού για την 

κοινωνική ένταξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ORIENT: 
βασικά στοιχεία σχετικά με τις μεθοδολογίες 

προσανατολισμού και καινοτομίας για την 
προώθηση της συμμετοχής των ευάλωτων 

νέων σε δραστηριότητες προσανατολισμού.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ORIENT: 
«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ» - 

περιλαμβάνει διαδρομές που 
συνδημιουργήθηκαν στις χώρες εταίρους 

από εργαζόμενους στον αθλητισμό, σε 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 

νέους μέσω της συμμετοχικής 
χαρτογράφησης.

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ORIENT:
με αποτελέσματα και συστάσεις σχετικά με 

τις ευκαιρίες που προσφέρει το άθλημα του 
προσανατολισμού για την κοινωνική ένταξη.

Γιατί 
ORIENT 

Στόχοι Πόροι


