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Ο Δήμος Κορυδαλλού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας»
υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογίας και eΠλατφόρμας για την Χάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό
Επίπεδο – Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού» - DemoCU, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Κύριος στόχος του
προγράμματος είναι η προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας με πεδίο εφαρμογής
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που στοχεύει στην προώθηση της
συμμετοχικής δημοκρατίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή φορέων, πολιτών και
συλλόγων στη συν-διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού.
Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αξιοποιούνται ως συνδετικός κρίκος για την
προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική
ανάπτυξη.
Ο Δήμος Κορυδαλλού, όπου θα υλοποιηθεί η πιλοτική φάση του έργου διαθέτει
μακρά ιστορία και παράδοση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τόσο μέσα από τα
τμήματα και τις δράσεις του Δήμου, όσο και με τους δεκάδες φορείς και συλλόγους
της πόλης, τους οποίους στηρίζει πολυεπίπεδα. Το έργο DemoCU παρουσιάζει ένα
ισχυρό εργαλείο καταγραφής και ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των δράσεων της
πόλης στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες εκατοντάδες δημότες όλων των ηλικιών.
Κεντρικός πόλος επικοινωνίας του έργου αποτελεί η δημιουργία της ψηφιακής
πλατφόρμας DemoCU ως εργαλείου διαχείρισης των τομέων του πολιτισμού και του
αθλητισμού, προβολής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των φορέων και συλλόγων
της πόλης με τους πολίτες. Σε τοπικό επίπεδο θα συλλέγει τις απόψεις τους για την
αξιοποίηση των φορέων και την ανάπτυξη ενός «Ολοκληρωμένου Σχεδίου

Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού». Σε
υπερτοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει πόλο διάχυσης πληροφορίας σχετικής με τη
συμμετοχική δημοκρατία και τις συμμετοχικές προσεγγίσεις, καθώς και την προβολή
του «υποδείγματος» του Κορυδαλλού, όπου όλα τα παραπάνω αξιοποιούνται στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.democu.gr.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης
του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

