ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To 2017 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του Συλλόγου με τη νέα του επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο
ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ, Επιπλέον κατόπιν διεύρυνσης του σκοπού του Συλλόγου, στο πλαίσιο
της 1ης τροποποίησης του ιδρυτικού καταστατικού του, ανταποκρίνεται πλέον με
σταθερότητα και με μεγαλύτερη θεσμική και λειτουργική αποτελεσματικότητα, στις
ανάγκες των εφήβων με παραβατική συμπεριφορά, των εφήβων σε κίνδυνο
παραβατικότητας αλλά και στην ενίσχυση των δράσεων πρόληψης της κοινωνικής
θυματοποίησης και ρατσισμού των νέων σε κίνδυνο, με την συνεχή ενεργοποίηση και
ενίσχυση του εθελοντισμού. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει να εξελίσσεται
αφουγκραζόμενος τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπινων κοινοτήτων, εντός των οπίων
δραστηριοποιείται, ανταποκρινόμενος με όλες τους του τις δυνάμεις και πόρους, σε όποια
κοινωνική ομάδα (και κυρίως των νέων και των εφήβων σε κίνδυνο) χρήζει βοήθειας και
στήριξης.
Προτεραιότητα του Συλλόγου κατά το έτος 2017 ήταν η βελτίωση και ενδυνάμωση των
Οργανωτικών του λειτουργιών, η επέκταση και προώθηση του δικτύου συνεργασιών και η
ενδυνάμωση του κοινωνικού αντίκτυπου και κοινωνικής απήχησης της δράσης του.
Τέλος, έμφαση δόθηκε στη συστηματοποίηση ενεργειών ενημέρωσης του κοινού και στην
ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων πληροφόρησης και προβολής της δράσης του
Συλλόγου, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του, προς όφελος των ομάδων
ωφελουμένων του, ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και ανηλικών και νέων σε
κίνδυνο κοινωνικής θυματοποίησης.

Γενικός Απολογισμός- Ανάπτυξη & Εκπαίδευση


Συμμετοχή στην εκπαίδευση και χρήση καινοτόμου «Ψηφιακού Εργαλείου
Διαχείρισης Περιπτώσεων» (Digital Case Management Tool), στο πλαίσιο
μνημονίου συνεργασίας με την ΜΚΟ PRAKSIS, στο πλαίσιο του προγράμματος
EARSMUS+. 11/2017.Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων και
περιστατικών, από εθελοντές και στελέχη που εργάζονται με νέους ευπαθών
ομάδων, στο πεδίο ή σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης-υποστήριξης.



Πρόγραμμα Mentoring/ Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης του Προγράμματος
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«Σημεία Στήριξης» Social Dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η Πρόεδρος του
Συλλόγου με την υπεύθυνη Προγραμμάτων και Ανάπτυξης κα Έλενα Πατήλα
πραγματοποίησε 4 συναντήσεις μέσω skype με το μέντορα κο Άγγελο Δερλώπα
20/6/2017-16/10/2017). Οι στόχοι της συνεργασίας, ήταν οι εξής: α) Ενδυνάμωση
των ικανοτήτων Στρατηγικής Ανάλυσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Οργανισμού, με την ενσωμάτωση και εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων χάραξης
και παρακολούθησης της στρατηγικής της Οργάνωσης, καθώς και μεθόδων
μέτρησης-ποσοτικοποίησης του Κοινωνικού Αντίκτυπου της Οργάνωσης, β)
Επικαιροποίηση, αποτύπωση και επικοινωνίας του Οράματος, της Αποστολής και
Στρατηγικών Στόχων του Οργανισμού, γ) Βελτιστοποίηση της Επικοινωνιακής
Στρατηγικής του και δ) Ενδυνάμωση των ικανοτήτων Διαχείρισης και διατήρησης
εθελοντών


Υλοποίηση Στρατηγικής Ανάλυσης του Οργανισμού, με τη χρήση εργαλείου
Swot Analysis. Εντοπισμός Δυνατών σημείων-Ευκαιριών και ΑδυναμιώνΑπειλών Οργανισμού. Διεξαγωγή focus group μελών ΔΣ, με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου και συζήτησης για την αναδιατύπωση του Οράματος
και σκοπού του Οργανισμού, καθώς και για τρόπους ενδυνάμωσης των θετικών
σημείων

λειτουργίας και

αντιμετώπισης των

απειλών

της Οργάνωσης.

Σχεδιασμός πλάνου και διαδικασιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και υποβολή στη
Διοίκηση του Οργανισμού για περεταίρω επεξεργασία και λήψη αποφάσεων.


Ενημέρωση – Παρουσίαση στο Δ.Σ. και σε εθελοντές των διαφορετικών
τρόπων- μηχανισμών ενδυνάμωσης και επέκτασης των πηγών εξεύρεσης πόρων
( ανθρώπινων και οικονομικών) και τη σύνδεση τους με την ενδυνάμωση της
κοινωνικής απήχησης της Οργάνωσης αλλά και τη βελτιστοποίηση των
εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της. Παρουσίαση:6/2017 Έλενα Πατήλα



Ενέργειες ενδυνάμωσης της προσέλκυσης νέων εθελοντών, με τη δημιουργία
«περιγραφών θέσεων εθελοντών», σύνδεση της Οργάνωσης με κανάλια
ενημέρωσης για των εθελοντισμό και καταχώρησης ανακοινώσεων θέσεων
εθελοντών και παρουσίασης του Οργανισμού σε ευρύτερο κοινό. Πλατφόρμα
Skywalker: http://voluntarywork.gr/gr/mko/136β και πλατφόρμα Global Sustain:
http://globalsustain.org/el/member/1378



Δημιουργία και δημοσιοποίηση Θέσεων εθελοντικής εργασίας για την
στήριξη οριζόντων λειτουργιών και ενδυνάμωσης της Οργάνωσης, όπως
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Marketing και Social Media και Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων και Χορηγιών.


Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης»
Social Dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη Στις 13 & 14 Μαΐου 2017, η συνεργάτης
του Συλλόγου, υπεύθυνη Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Έλενα Πατήλα
συμμετείχε σε διήμερη επιμόρφωση ενδυνάμωσης ΜΚΟ που επιλέχθηκαν και
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Στόχος
της διήμερης Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ήταν η
ενδυνάμωση

των

ικανοτήτων

οργάνωσης,

στρατηγικού

σχεδιασμού

και

διαχείρισης, των συμμετεχόντων ΜΚΟ.


Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Street Work Αθήνα. Από τις 26-30 Ιούνιου 2017,οι
συνεργάτες του Συλλόγου Μαρία Καρακίτσου, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού
Σταθμού, Παναγιώτης Νικηφορίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Συλλόγου και
Έλενα Πατήλα, Υπεύθυνη έργων, συμμετείχαν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη
Μεθοδολογία του Street Work, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της
Emfasis Foundation, στο πλάισιο του έργου Children’s Brodges: Building
Partnerships for Child Protection. Οι ενότητες του προγράμματος αφορούσαν στα
εξής: α) Γνωριμία συμμετεχόντων Οργανισμών, ανταλλαγή εμπειριών και
παρουσίαση δράσεων των Οργανώσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, β)
μεθοδολογία του Street Work και γ) Βιωματική εφαρμογή Street Work παιδικών
πληθυσμών σε χαρτογραφημένες περιοχές της Αθήνας.



Αλλαγή, Επικαιροποίηση κειμένων- υλικού και βελτίωση ιστοσελίδας και της
σελίδας facebook του Συλλόγου, με στόχο την ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του
κοινού αλλά και τη δημοσιοποίηση των δράσεων και του έργου του Συλλόγου.



Δημιουργία και διάχυση νέου ενημερωτικού εντύπου του Συλλόγου.

Εκπαίδευση


Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Street Work. Στις 2 και 3 Νοεμβρίου
2017 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Entos#Ektos σε συνεργασία με την
Emfasis Foundation, διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης εθελοντών στη μεθοδολογία του Street Work . Το πρόγραμμα του
Εργαστηρίου ήταν διαρθρωμένο σε τέσσερις ενότητες: α) Παρουσίαση Δράσεων
και Προγραμμάτων Street Work στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών, από
Μ.Κ.Ο στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ανταλλαγή έμπειρων , τεχνογνωσίας και
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ενδυνάμωση. συνεργασίας. Από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν οι Οργανώσεις
Entos#Ektos, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Ο.ΚΑ.ΝΑ. και
PRAKSIS και από Αθήνα η Emfasis Foundation. Επιπλέον, ιδιαίτερη παρουσίαση
έγινε στο θέμα «Μετακινούμενοι παιδικοί πληθυσμοί-Ανήλικοι Ασυνόδευτοι
Πρόσφυγες. Η εμπειρία διαχείρισης του φαινομένου στην Ελλάδα»., β)Εισαγωγή
και θεωρητική εκπαίδευση στη Μεθδοδολογία του Street Work και κρίσιμα θέματα
τα οποία αφορούν την ενσωμάτωση της προσέγγισης των Δικαιωμάτων του
παιδιού, στις παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών που
βιώνουν καταστάσεις δρόμου και γ)Πρακτική καθοδήγηση και βιωματική
εκπαίδευση ομάδων συμμετεχόντων στο Street Work στο πεδίο, σε επιλεγμένες
περιοχές της Θεσσαλονικής, όπου είχε προηγηθεί χαρτογράφηση από Ομάδα του
Entos#Ektos. Στο διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 12 Στελέχη ΜΚΟ
Αθήνας & Θεσσαλονίκης, 25 Εθελοντές Εκπαιδευόμενοι στις Βασικές Αρχές
Street Work, και 20 Εθελοντές Εκπαιδευόμενοι στις αρχές του Street Work με
εκπαίδευση στο πεδίο. Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου Children’s Bridges «“ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»


Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+. Το διάστημα 15/9/2017 έως και
15/12/2017 ο Σύλλογος συμμετείχε στο πρόγραμμα traineeship mobility
Erasmus+,

και

υποδέχτηκε

και

εκπαίδευσε

την

φοιτήτρια

Ψυχολογίας

μεταπτυχιακού επιπέδου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Εύα
Δούρου. Επόπτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος πρακτικής άσκησης ήταν η
συνεργάτης του Συλλόγου κα Έλενα Πατήλα.


Δημιουργία και Βιωματική Εκπαίδευση δύο Ομάδων Εθελοντών Street
Workers. Οι δύο ομάδες εθελοντών δημιουργήθηκαν μετά την επιλογή οκτώ
ατόμων που συμμετείχαν στο Εργαστήριο Εκπαίδευσης Δικτύωσης Street
Work. Η εκπαίδευση των δύο εθελοντικών ομάδων, ξεκίνησε τον 11/2017, από τις
συνεργάτιδες του Συλλόγου Καρακίτσου Μαρία και Έλενα Πατήλα και αφορά την
υλοποίηση πιλοτικών-εκπαιδευτικών δράσεων σε χαρτογραφημένες περιοχές που
υπάρχουν φαινόμενα ανήλικου πληθυσμού σε κατάσταση δρόμου στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Η εκπαίδευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018
προκειμένου να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν παρεμβάσεις υποστήριξης
ανηλίκων πληθυσμών σε κίνδυνο σε κατάσταση δρόμου, σε συνεργασία με άλλες
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.
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Συμμετοχή Συλλόγου σε ημερίδες, εκδηλώσεις και δικτύωση


3rd CSR Connecting Event, 1/12/2017 Αθήνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
από το Ίδρυμα Μποδοσάκη στα πλαίσια του φεστιβάλ Break The Chain ,της
εκστρατείας ενάντια στο human trafficking.. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει
κοντά στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, με οργανώσεις και άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται
στο χώρου του human trafficking, labor trafficking ή και στην ενδυνάμωση
ευάλωτων

κοινωνικών

ομάδων,

με

απώτερο

στόχο

την

προσέλκυση

χρηματοδότησης. Το Σύλλογο εκπροσώπησε η πρόεδρος κα Κατερίνα ΦλωράνΙωάννου.


Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 3ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, φυλακές
Διαβατών Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Η πρόεδρος του Συλλόγου,
προσκεκλημένη παρακολούθησε τη σχολική γιορτή, ευχήθηκε καλή συνέχεια στους
μαθητές και συνεχάρη τη Διεύθυνση του σχολείου για το έργο της.



Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση I.W.O.G, 26 Νοεμβρίου 2017, Πολιτιστικό Κέντρο
Πανοράματος



Εκδήλωση Διεθνούς Οργάνωσης Γυναικών Ελλάδος I.W.O.G, 24 Σεπτεμβρίου
2017 στο ΄Ασυλο του Παιδιού.



20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 23- 25Ιουνίου2017.
Ο Σύλλογος, συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπλέον με τις Ομάδες «Μαθητών Εκτός Τάξης» και
το «Σχολείο Αλληλεγγύης Οδυσσέας» συμμετείχε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
στην εκδήλωση- συζήτηση με θέμα «Έφηβοι στο περιθώριο: Συζητώντας για την
εκπαίδευση των αποκλεισμένων: Πρακτικές & Προοπτικές Στη συζήτηση
συμμετέχουν επίσης, εκπρόσωποι της Γ’ΕΛΜΕ. Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στη
συζήτηση από την κα Έλενα Πατήλα.



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών Δικαιωμάτων του
Παιδιού, Σάββατο 20 Μαΐου 2017. Η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα Φλωράν
Ιωάννου, παρουσίασε το έργο του Συλλόγου. Συμμετείχαν 10 φοιτητές.



Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσφυγοπούλων» του Ελληνικό Παρατηρητήριου για τη
Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση, 10/2/2017. Το Σύλλογο εκπροσώπησε η
κα Αμαλία Κερανοπούλου.
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Στις αρχές του έτους η πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε το έργο του
Συλλόγου στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης

Οργάνωση εκδηλώσεων


Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της πίτας του Συλλόγου με
τους φίλους, τα μέλη και τους συνεργάτες του ,στο ξενοδοχείο Μεντιτεράνεαν
Παλλάς



Το Σάββατο 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το Πασχαλινό Παζάρι του Συλλόγου
στις εγκαταστάσεις του



Την Τετάρτη 21 Ιουνίου διοργανώθηκε γιορτή κλεισίματος των εργαστηρίων στη
βεράντα της Στρατιωτικής Λέσχης του Γ΄ Σώματος Στρατού



Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεστίαση φίλων και μελών του
Συλλόγου στο εστιατόριο «La place Mignonne»



Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Art Bazaar
του Συλλόγου στις εγκαταστάσεις του.

Συνέχιση δράσεων


Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης & Εκπαίδευσης ανηλίκων με
παραβατική

συμπεριφορά

και

πρόληψης

της

υποτροπής

(αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις) Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης
Ανηλίκων & Νέων « Εντός#Εκτός» βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την
Υπηρεσία Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης λειτούργησε την
εκπαιδευτική χρονιά 2016-17 πέντε εργαστήρια:
1. Εργαστήρι Μουσικής-Κρουστά . Συντονισμός από το μουσικολόγο κο Κωνσταντίνο
Πουλιανάκη με τη συνεργασία της εθελόντριας κας ΄Αννας Βλάχου
2. Εργαστήρι Χειροποίητου Κοσμήματος . Συντονισμός από την εθελόντρια κα Μιρέιγ
Ντορέ με τη συνεργασία των εθελοντριών Ελενας Καντζά και Κατερίνας Ζαφείρη .
3. Εργαστήρι Θεατρικής έκφρασης . Συντονισμός από τη θεατρολόγο κα Κωνσταντίνα
Λαμπροπούλου με τη συνεργασία της εθελόντριας κας Κατερίνας Σεμερτζίδου.
4. Εργαστήρι Ξύλινων κατασκευών. Συντονισμός από την εθελόντρια κα Αλίκη
Καραβάτου με τη συνεργασία των εθελοντριών Αθηνάς Κατσαράκη, Χρυσούλας
Τζελέπη και Μαρίας Μητσοπούλου
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5. Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . Συντονισμός από την κα Λυδία Καϊτση
και Ελένη Παπαιωακείμ

Την εκπαιδευτική χρονιά 2017-18 λειτουργούν τα εργαστήρια:
6. Εργαστήρι Χειροποίητου Κοσμήματος . Συντονισμός από την εθελόντρια κα Μιρέιγ
Ντορέ με τη συνεργασία των εθελοντριών Έλενας Καντζά και Βασιλική Λαγαρού
7. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής. Συντονισμός από την εκπαιδευτικό κα ΄Αννα
Μυλωνά με τη συνεργασία της εθελόντριας εκπαιδευτικό κας Χαρούλας Συλλαίου.
8. Εργαστήρι Ξύλινων κατασκευών. Συντονισμός από την εθελόντρια κα Αλίκη
Καραβάτου με τη συνεργασία των εθελοντριών Αθηνάς Κατσαράκη, Χρυσούλας
Τζελέπη και Μαρίας Μητσοπούλου
9. Εργαστήρι Κοινωνικού Γραμματισμού και Ενδυνάμωσης «Εγώ και οι ΄Αλλοι:
Μαθαίνω τα θέλω μου». Συντονίστριες εργαστηρίου κα Μαρία Περπιράκη και κα Εύα
Δούρου. Ενδυνάμωση κα Λαμπρινή Γρηγορίου
Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων.
Η ψυχολόγος του Συλλόγου κα Μαρία Καρακίτσου παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στα
παιδιά που συμμετέχουν στα εργαστήρια και τις οικογένειες τους. Η εποπτεία των εθελοντών
συντονιστών και εκπαιδευτών του Συλλόγου πραγματοποιείται από το συνεργάτη του
Συλλόγου κο Παναγιώτη Νικηφορίδη. ενώ η «Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης» των
εθελοντών συντονίστηκε έως το Μάιο του 2017 από τη ψυχολόγο κα Λία Ζωγράφου.


Εργαστήρια Πρόληψης (Αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις)

1. Εργαστήρια για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, στο πλαίσιο
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με τη Δομή Φιλοξενίας της ΜΚΟ «PRAKSIS»
2. Την εκπαιδευτική χρονιά 2016-17 λειτούργησε ένα εργαστήριο «διακοσμητικού
κεριού» .Συντονίστρια η κα Λένα Βαφειάδου με τη συνεργασία των εθελοντριών
Κατερίνας Ιωάννου, Τάνιας Φελέκη και Αμαλίας Κερανοπούλου. Τη νέα εκπαιδευτική
χρονιά 2017-18 λειτούργησε το ίδιο εργαστήρι και προστέθηκε το εργαστήριο
«μεταλλικών κατασκευών» με συντονίστρια την κα Μιρέιγ Ντορέ με τη συνεργασία
των εθελοντών Κατερίνας Ζαφείρη και Αμαλίας Κερανοπούλου.
3. Εργαστήρια στο Παπάφειο ΄Ιδρυμα


Εργαστήρι παιδιών Γυμνασίου: Ο βασικός στόχος παραμένει το άνοιγμα των
παιδιών στη κοινότητα, μια προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης. Την εκπαιδευτική
χρονιά 2016-17 συντονίστρια ήταν η ψυχολόγος κα Αλεξάνδρα Δελήπαλτα με τη
συνεργασία των εθελοντριών Αμαλίας Κερανοπούλου και Έφης Χατζημαγιώγλου
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ένώ την εκπαιδευτική χρονιά 2017-18 συντονίστρια είναι η εθελόντρια-ψυχολόγος
Κατερίνα Σεμερτζίδου με τη συνεργασία των εθελοντριών Αμαλίας Κερανοπούλου
και ΄Αννας Βλάχου


Εργαστήρι παιδιών Δημοτικού . Συντονίστριες οι εθελόντριες Ελένη Αναστασιάδου
και Μιρείγ Ντορέ.

4. Εργαστήρια στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Διαβατών και Νέα Ραιδεστό
Συντονίστριες Αμαλία Κερανοπούλου με τη συνεργασία των εθελοντριών Τάνια
Φελέκη, Κατερίνα Φλωράν-Ιωάννου και Άννα Βλάχου. Στο κλείσιμο των εργαστηρίων
κατατέθηκε

ο απολογισμός δράσης στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5.

Εργαστήριο έκφρασης και Επικοινωνίας ,κρατουμένων γυναικών καταστήματος
κράτησης

Διαβατών

Θεσσαλονίκης.

Ο

πραγματοποιείται από έμπειρους ψυχολόγους

συντονισμός

του

εργαστηρίου

της Gestalt Foundation και τη

συνεργασία των εθελοντριών του Συλλόγου Αμαλία Κερανοπούλου και Κατερίνα
Φλωράν-Ιωάννου.
6. Υποστήριξη λειτουργίας εθελοντικού Συμβουλευτικού Σταθμού για εφήβους και
γονείς Δήμου Θερμαϊκού. Συνεχίζεται με επιτυχία το έργο του Συμβουλευτικού
Σταθμού στη Περαία με συντονίστρια την εθελόντρια του Συλλόγου κα Όλγα
Χατζηδήμου. Ο Σύλλογος υποστηρίζει τη λειτουργία του μουσικού εργαστηρίου
Κρουστών. Τα παιδιά του μουσικού εργαστηρίου δημιούργησαν τη μπάντα «Τα
Κρούσματα» και πραγματοποιούν πολλές εμφανίσεις στο Δήμο Θερμαϊκού και στη
Θεσσαλονίκη.

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων
Children’s Bridges: Building Partnerships for Child Protection, 5/2017-12/2017. Το
έργο υλοποιήθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων,
Entos#Ektos, σε συνεργασία με την Emfasis Foundation, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Σημεία Στήριξης», το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του Κοινωφελούς Οργανισμού Ηellenic Hope και
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη. Σκοπός του έργου ήταν η συμβολή στην ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των συνεργαζόμενων ΜΚΟ, στην πρόληψη της κοινωνικής
θυματοποίησης και στην προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων παιδιών που βιώνουν
καταστάσεις δρόμου φαινομένου (παιδικών πληθυσμών σε κίνηση και άλλων ευάλωτων
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παιδικών πληθυσμών σε κίνδυνο στο δρόμο), σε περιοχές υψηλής έντασης του φαινομένου,
στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Στόχοι του έργου ήταν:


Η ανάδειξη του προβλήματος και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων αρχών, για την
ανάγκη προώθησης πολιτικών και εντατικοποίηση δράσεων προστασίας και
διασφάλισης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως προβλέπονται
από το διεθνές δίκαιο και διεθνείς Συμβάσεις, για τον ευάλωτο πληθυσμό των
παιδιών σε κατάσταση δρόμου, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.



Η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών
και εθελοντών ΜΚΟ, στην εφαρμογή παρεμβάσεων street work για την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου.



Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και συνεργασίας ΜΚΟ, φορέων της Κοινωνίας των
Πολιτών και αρμόδιων για τη προστασία των δικαιωμάτων του Παιδιού, αρχών

Αποτελέσματα Έργου


Υλοποίηση Δράσεων Εκπαίδευσης, Ανταλλαγής Εμπειριών

και Δικτύωσης

στελεχών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και αναπτύσσουν δράσεις
Street Work, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που βιώνουν
καταστάσεις δρόμου, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα


Υλοποίηση

Δράσεων

Εκπαίδευσης,

Ευαισθητοποίησης

και

Εξοικείωσης

Εθελοντών, στη μεθοδολογία του Street Work, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών
σε κατάσταση δρόμου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


Υλοποίηση Βιωματικών Εκπαιδευτικών Δράσεων και Πιλοτικών εφαρμογών Street
Work και Χαρτογράφηση περιοχών, με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών.



Παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού αρχικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων στην εφαρμογή παρεμβάσεων στήριξης και
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου.

Σχεδιασμός νέων έργων και κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης


ERASMUS+ /Στρατηγικές Συμπράξεις Καινοτομίας στο τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2017). Τίτλος Έργων: “Εscape Project” και “YouthArt
Project”. Οι δύο προτάσεις διακρατικών έργων αφορούν την υλοποίηση

10

καινοτόμων δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης για την προώθηση της κοινωνικής
συμμετοχής και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανηλίκων και νέων ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων.


“ReUsing for Restarting” Project, 5/2017 Ίδρυμα Σ. Νιάρχχος. Στόχος του
έργου είναι η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών, γνωστικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων και η δημιουργία νέων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης ανηλίκων και
νέων σε κίνδυνο, ηλικίας 16 έως 20 ετών, μέσω συμμετοχής τους σε Καινοτόμες
Δράσεις

Ενδυνάμωσης

και

Ανάπτυξης

Επαγγελματικών

Δεξιοτήτων

και

Κοινωνικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης. Δημιουργία νέας Κοιν.Σ.Επ. ένταξης


Σταθμοί Ενδυνάμωσης Εφήβων & Οικογένειας. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Χρηματοδότησης ΜΚΟ βάσει ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας της Global Sustain,
11/2017. Το έργο αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης του
κοινωνικού αποκλεισμού και συγκράτησης της

φτωχοποίησης, ευάλωτων

ομάδων ανηλίκων και νέων, μέσω της λειτουργίας σταθμών (σημείων)
ενδυνάμωσης της

κινητοποίησης και πρόσβασης των παιδιών και των

οικογενειών τους, σε ευκαιρίες και εναλλακτικές κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης
ή επανεκπαίδευσης, κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης

και βελτίωσης των

συνθηκών επαγγελματικής ένταξης, απασχολησιμότητας και αξιοπρεπούς
διαβίωσης.

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Φλωράν-Ιωάννου
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