ΕΤΑΙΡΟΙ
Nausicaá . Nausicaá National Sea Centre, France
EurOcean . EurOcean Foundation, PORTUGAL
IOPAN . Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, POLAND
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . University of Gothenburg, Sweden
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture, PORTUGAL
IEO . Spanish Institute of Oceanography, Spain
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae - Science Museums of A Coruña, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, PORTUGAL
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . French Research Institute for Exploitation of the Sea, France
STUDIO K . Studio K SARL, France

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
IUCN France . International Union for Conservation of Nature – French Committee, France
IUCN Spain . International Union for Conservation of Nature – Spanish Committee, Spain
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . National Natural History Museum, France
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Nausicaá, Γαλλία
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ludovic Frère Escoffier, Διαχείριση προγράμματος . Karine Marié, Υπεύθυνη
επικοινωνίας
Email: seaforsociety@nausicaa.fr
Τηλέφωνο: +33 (0)3 21 30 99 99
Φαξ: +33 (0)3 21 30 99 94

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

• Ενισχύσει τις γνώσεις όλων
των ενδιαφερόμενων φορέων
(stakeholders), πολιτών και νέων
για την σχέση της θάλασσας με την
καθημερινότητά τους

ΠΡΟΣ ΜΙΑ
BLUE SOCIETY*
(ΜΠΛΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ . Sea For Society
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ . SFS
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SEA FOR SOCIETY?
Το πρόγραμμα Sea For Society (SFS) είναι μια απάντηση
στην συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για την διασφάλιση της
αειφόρου διαχείρισης των υπηρεσιών που σχετίζονται με το
θαλάσσιο οικοσύστημα, λαμβάνοντας υπόψην την ανάγκη
της κοινωνίας για ευημερή, σταδιακή οικονομική ανάπτυξη.

• Οδηγήσει σε περαιτέρω ενδυνάμωση
των ενδιαφερόμενων μερών, πολιτών
και νέων με ανάληψη δράσης σε
τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές
προκλήσεις που σχετίζονται με το
θαλάσσιο περιβάλλον.
•Βελτιώσει την Έρευνα & Τεχνολογία
και θαλάσσια και ναυτιλιακή
διακυβέρνηση σε τοπικό, εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
•Προσδιορίσει τους κοινωνικόυς,
οικονομικούς, και περιβαλλοντικούς
πυλώνες για το Blue Society, μέσω της
συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, τους πολίτες και την νεολαία.
• Προωθήσει ένα ολοκληρωμένο
όραμα προς την βιώσιμη χρήση
των υπηρεσιών του θαλάσσιου
οικοσυστήματος αλλά και την
ισορροπημένη χρήση των θαλάσσιων
πόρων.
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Το πρόγραμμα Sea For Society θα:
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ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ
Το πρόγραμμα Sea For Society έχει στόχο να
δημιουργήσει ένα καινούριο, φιλόδοξο όραμα για
την κοινωνία. Ένα όραμα που θα αγκαλιάζει το
πνέυμα της βιωσιμότητας, της ευημερίας, και της
ισότητα της ανθρωπότητας ως κατευθυντήρια
αρχή. Ένα όραμα που θα βρίσκετα σε αρμονία
με την θάλασσα, ενα όραμα που θα οδηγήσει
στη δημιουργία της ιδέας του Blue Society. Το
πρόγραμμα θα επιδιώξει να δημιουργήσει αυτό το
όραμα:

αυτά παρέχουν στην κοινωνία, αλλά και να
προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση τους.

• Συγκεντρώνοντας όλα τα διαφορετικά
ενδιαφερόμενα μέρη (οικονομικούς φορείς –
stakeholders, περιβαλλοντικούς οργανισμούς,
τοπικούς φορείς, το ευρύ κοινό, τους νέους), με
συμπληρωματικές γνώσεις, και εμπειρίες που
θα δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, μέσω μιας
συμμετοχικής προσέγγισης από την οποία θα
προκύψει η Δημόσια Ενεργή Συμμετοχή στην
Έρευνα.

• Παρέχοντας συμβουλές με στόχο την πληροφόρηση
και υποστήριξη της ερευνητικής πολιτικής,
που προάγουν τον ρόλο της έρευνας και της
τεχνολογίας σε θέματα θαλάσσιων πόρων, χερσαίων
δραστηριότητων και βιώσιμης ανάπτυξης.

• Διοργανώνοντας Διαβουλέυσεις σε όλη την
Ευρώπη, για την διευκόλυνση του δημοσίου
διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στα
διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, τους
απλούς πολίτες και τους νεόυς, έτσι ώστε να
προσδιοριστούν οι προκλήσεις και τα εμπόδια
που προκύπτουν στα παράκτια και θαλάσσια
οικοσυστήματα σε σχέση με τις υπηρεσίες που

• Δημιουργώντας σταθερούς μηχανισμούς,
όπως συνεργασίες, αλληλεπιδράσεις και
ενεργή συμμετοχή του κοινού στην έρευνα, που
διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της διαδικασίας
που ξεκίνησε από το πρόγραμμα Sea For Society,
ενθαρρύνοντας έτσι την ανάληψη δράσεων για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που
σχετίζονται με την θάλασσα.

• Γνωστοποιώντας ευρέως τα αποτελέσματα
που θα προκύψουν από τον δημόσιο διάλογο,
με αποτελεσματικό τρόπο, που θα ενθαρρύνει
τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), τους
πολίτες και τους νέους να αναλάβουν δράση
για να αντιμετωπίσουν τις ήδη αναγνωρισμένες
κοινωνικές προκλήσεις.

• Αναπτύσσοντας και εμπλουτίζοντας την ιδέα
του Blue Society, την βάση για την βελτιωμένη
διακυβέρνηση του Ωκεανού.

