
Παρουσίαση της Ώσµωσης 
Η Ώσµωση είναι µία αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρεία µε έδρα την Αθήνα που ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο του 2005 και είναι αφιερωµένη στις 
αξίες του διαπολιτισµικού διαλόγου και των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Αξιοποιεί την τέχνη µε 
σκοπό να προωθήσει την έννοια και την πρακτι-
κή της διαπολιτισµικότητας, της διαφορετικότη-
τας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς 
επίσης να συµβάλει στην ευαισθητοποίηση ενά-
ντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.  
Παρουσίαση και στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης 
“Τέχνες και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: Ψηφια-
κές Συναντήσεις” 
Στόχος αυτού του Σχεδίου ∆ράσης  είναι η δηµι-
ουργία µιας ψηφιακής πλατφόρµας  προβολής  
και δικτύωσης οµάδων, ΜΚΟ και ατόµων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από τις 
τέχνες. Συγκεκριµένα η πλατφόρµα, που θα φιλο-
ξενείται στην ιστοσελίδα της Ώσµωσης, θα απο-
τελέσει σηµείο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών 
και εµπειρίας µεταξύ φορέων, άτυπων οµάδων 
και ατόµων που χρησιµοποιούν τις τέχνες ως 
µέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Πα-
ράλληλα,  το ψηφιακό αυτό περιβάλλον επιχειρεί 
να αποτελέσει εργαλείο για την ενδυνάµωση 
συνεργασιών µεταξύ φορέων και µεµονωµένων 
ατόµων, τη δηµιουργία αρχείου και γενικότερα 
χρήσιµου υλικού σχετικά µε τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα και όλες τις µορφές τέχνης καθώς και 
την προώθηση δραστηριοτήτων που ευαισθητο-
ποιούν το ευρύτερο κοινό σε θέµατα σεβασµού 
της διαφορετικότητας. 
Συµµετέχοντες: ΜΚΟ, οµάδες  και άτοµα  
Στην ψηφιακή πλατφόρµα θα κληθούν να εµπλα-
κούν άτοµα, οµάδες και ΜΚΟ που χρησιµοποι-
ούν την τέχνη είτε ως µέθοδο για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  είτε ως προϊόν 
δράσης. 
Πιο συγκεκριµένα: 
⌧φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 
ΜΚΟ, δίκτυα εθελοντών 
⌧καλλιτέχνες  εκπαιδευτικοί, εθελοντές, συντο-
νιστές κοινωνικο-καλλιτεχνικών προγραµµάτων 
Το έργο θα υλοποιηθεί από την Ώσµωση, αλλά η 
συµµετοχή φορέων και άλλων ατόµων θα είναι 
καθοριστική για την διαµόρφωση της εν λόγω 
πλατφόρµας, µιας και κάθε επιµέρους χαρακτη-

ριστικό του ψηφιακού περιβάλλοντος θα σχεδιά-
ζεται, υλοποιείται, αξιολογείται και επανασχεδιά-
ζεται στη βάση της καταγραφής των χαρακτηρι-
στικών των εµπλεκοµένων σε αυτή και της πιλοτι-
κής χρήσης της από τα µέλη. Η πλατφόρµα θα 
είναι σηµείο αναφοράς για όλους τους συµµετέχο-
ντες, ώστε να εντοπίζονται διαρκώς οι όποιες 
ανάγκες και τρόποι αλληλοενηµέρωσης και 
προώθησης του µηνύµατος της δράσης τους. 
Όφελος για τους συµµετέχοντες  
Κάνοντας εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρµα, και 
χωρίς απολύτως καµία οικονοµική επιβάρυνση, ο 
οργανισµός σας θα έχει πρόσβαση τόσο σε ηλε-
κτρονικό υλικό (online library) όσο και σε πληρο-
φορίες που αφορούν στο έργο των συµµετεχό-
ντων και των καλλιτεχνών/ τεχνικών και εθελο-
ντών που υλοποίησαν δράσεις µε τη βοήθεια της 
τέχνης και εποµένως θα διευκολύνει την επικοινω-
νία µαζί τους. Κάθε οργανισµός θα µπορεί να 
παρουσιάζει ή να  προβάλλει µέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας τις δράσεις του στο ευρύτερο 
κοινό, καθώς και να  δηµοσιεύει  ενηµερωτικό  
υλικό (φωτογραφίες, video) σχετικά µε τις δράσεις 
αυτές. Παράλληλα, θα λαµβάνει  τακτικά ένα 
newsletter το οποίο θα συντάσσει η Ώσµωση, 
αλλά κάθε οργανισµός θα έχει τη δυνατότητα να 
συνεισφέρει υλικό για την δηµιουργία του. Το 
newsletter θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε 
χρηµατοδοτήσεις, άρθρα σχετικά µε θέµατα αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και παραδείγµατα 
καλών πρακτικών διεθνών και εθνικών οργανι-
σµών στον τοµέα ‘τέχνες και ανθρώπινα 
δικαιώµατα’. Τέλος, όλοι οι οργανισµοί που θα 
δηλώσουν συµµετοχή στην πλατφόρµα θα έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση στο online forum, όπου 
θα µπορούν να συζητούν και να ανταλλάσσουν 
απόψεις σε πραγµατικό χρόνο.  

Τέχνες & Ανθρώπινα δικαιώµατα 
ψηφιακές συναντήσεις 

Αν επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο έργο ‘Τέχνες και ανθρώπινα 
δικαιώµατα-ψηφιακές συναντήσεις’ και συγκεκριµένα στην ψηφια-
κή πλατφόρµα, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε την αίτηση συµ-
µετοχής και να µας την αποστείλετε είτε µέσω email ή στην ταχυ-
δροµική µας διεύθυνση.  

Μπορείτε ακόµη να µας στείλετε φωτογραφίες ή videos από τις 
εκδηλώσεις σας. Θα προσπαθήσουµε να τα αναρτήσουµε στην 
πλατφόρµα. Σηµειώστε ότι εάν στείλετε στοιχεία επικοινωνίας 
των συντελεστών των εκδηλώσεων και δράσεών σας, εσείς θα 
πρέπει να τους ενηµερώσετε ότι αποστείλατε τα στοιχεία τους, 
ώστε να δηµοσιευτούν στο διαδίκτυο. Η δηµοσιοποίηση των προ-
σωπικών στοιχείων καλλιτεχνών , τεχνικών και εθελοντών που 
υλοποίησαν καλλιτεχνικές δράσεις θα βοηθήσει στην καλύτερη 
δικτύωση και στον πολλαπλασιασµό της χρήσης διαφόρων µορ-
φών τέχνης στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Είµαστε στη διάθεσή σας γι’ οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή 
πληροφορία.  Θα χαρούµε  να συνεργαστούµε µαζί σας για την 
προβολή του έργου σας   

 

Ώ
σ

µ
ω
σ
η

–
 Κ
έν
τρ
ο

 Τ
εχ
νώ
ν

 
&

 ∆
ια
π
ο
λι
τι
σ

µ
ικ
ή
ς 
Α
γ
ω
γ
ή
ς 

 

 
Newsletter 1  
Μάρτιος 2008  

Το Σχέδιο ∆ράσης  «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ:ψηφιακές συναντήσεις»  
εντάσσεται στο Γ’  Κ .Π. Σ.  2000-
2006, Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση» της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενερ-
γειών του Υπουργείου Απασχό-
λησης & Κοινωνικής Προστασίας, 
Μέτρο 6: «Ενίσχυση της Απασχό-
λησης ανέργων µε την ενεργό 
συµµετοχή των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων». 

H Ενέργεια συγχρηµατοδοτείται 
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο 

Ώσµωση  
Κέντρο Τεχνών & ∆ιαπολιτισµικής 

Αγωγής 
 Χαλκοκονδύλη 50,  104 32 Αθήνα  

τηλ/fax: 210 5236706  
www.osmosis-intercultural.gr 

email: info@osmosis-intercultural.gr 


