ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών
(Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.) καλεί ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες ή/και πολιτιστικούςδημιουργικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, να
δηλώσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αναβαθμισμένη
λειτουργία της Πολιτιστικής Γειτονιάς του δήμου Νεάπολης – Συκεών (Δ.Ε.
Συκεών) και να καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις τους.
Η λειτουργία της Πολιτιστικής Γειτονιάς του δήμου Νεάπολης – Συκεών έχει
διττή προοπτική: από τη μια αναβαθμίζει τα προσφυγικά κτίσματα και ολόκληρη
την περιοχή που εφάπτεται της βόρειας πλευράς των βυζαντινών τειχών, ενώ από
την άλλη στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη πρόταση πολιτιστικής δημιουργίας που
βασίζεται στον εθελοντισμό και στην ανταποδοτικότητα (Αναλυτική περιγραφή της
Πολιτιστικής Γειτονιάς είναι διαθέσιμη στο αρχείο ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ-IOYN2014.pdf που συνοδεύει την πρόσκληση).
Κάθε σκέψη-πρόταση αξιοποίησης, βελτίωσης και ανάπτυξης της
Πολιτιστικής Γειτονιάς θα πρέπει να ενεργοποιείται με στόχο αφενός τη διαρκή
λειτουργία των δομών της και αφετέρου την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των
κατοίκων της περιοχής, και ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης.
Στην Πολιτιστική Γειτονιά λειτουργούν και πρόκειται να λειτουργήσουν:
Εργαστήριο Ζωγραφικής, Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής, Αγιογραφίας, Εργαστήριο
Φωτογραφίας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Μουσικών
Οργάνων, Κέντρο Νεότητας και Κέντρο Πληροφόρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
α) Να καταθέσουν ένα σύντομο ιστορικό των δράσεων τους και μια σκιαγράφηση
της καλλιτεχνικής τους φυσιογνωμίας.
β) Να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάποια από τις παραπάνω
περιγραφείσες δομές της Πολιτιστικής Γειτονιάς.
Η πρότασή τους θα πρέπει να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα
με τα παρακάτω κριτήρια, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων είναι:
1) Η συνάφεια με τη γενικότερη λειτουργία της Πολιτιστικής Γειτονιάς και η
αλληλεπίδραση με τις άλλες δομές που λειτουργούν εκεί.
2) Η ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, με τη μορφή μαθημάτων ή
σεμιναρίων ή/ και διάφορων άλλων δράσεων.
3) Η καινοτομία και πρωτοτυπία της πρότασης λειτουργίας.
4) Η μέριμνα ώστε να συμμετέχουν στις προτάσεις ή/και να ωφελούνται από
αυτές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
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