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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έτος 2016 ήταν, για το Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων «Εντός#
Εκτός», μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 1η τροποποίηση
του καταστατικού του. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, της 9ης
Οκτωβρίου 2016 ομόφωνα τα μέλη του Συλλόγου που συμμετείχαν αποφάσισαν, μεταξύ
άλλων, την αλλαγή της Επωνυμίας του .
Έτσι μετά από 18 χρόνια ο Σύλλογος Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης θα φέρει τη νέα του επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ. Στην ίδια Γ.Σ. αποφασίστηκε η
διεύρυνση του σκοπού του Συλλόγου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί, με
μεγαλύτερη θεσμική και λειτουργική αποτελεσματικότητα, να συνεχίσει να ανταποκρίνεται
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.
Η αντίληψη του Δ.Σ. των εθελοντών και των μελών όπως διατυπώθηκε στη Γ.Σ., είναι ότι ο
Σύλλογος αποτελεί έναν «ζώντα οργανισμό» που εξελίσσεται αφουγκραζόμενος

τις

σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπινων κοινοτήτων, εντός των οπίων δραστηριοποιείται και
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.

Γενικός Απολογισμός- Ανάπτυξη & Εκπαίδευση


Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων
ΜΚΟ», στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων ΜΚΟ», «We are
all Citizens» 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. Την εκπαίδευση, παρακολούθησαν
εκπρόσωποι της Διοίκησης και στελέχη του Συλλόγου, λαμβάνοντας επιπλέον
γνώση και πρακτικές εφαρμογές στους τομείς Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και
Εθελοντών, Διαφάνειας και Λογοδοσίας, Οικονομικής Διαχείρισης, Επέκτασης
Πηγών Εισοδημάτων, Marketing και Διοίκηση Έργου. Με την ολοκλήρωση της
συμμετοχής

του

στο

Πρόγραμμα,

ο

Σύλλογος

έλαβε

Πιστοποιητικό
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Παρακολούθησης από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια
συμμετοχής του Συλλόγου στο Πρόγραμμα, κατά το έτος 2016, πραγματοποιήθηκαν
τα εξής:


8 Φεβρουαρίου 2016, η πρόεδρος του Συλλόγου παρακολούθησε εκπαιδευτικό
σεμινάριο της Μ.Κ.Ο Volunteers for Greece με θέμα « Διαχείριση Εθελοντών» στο
Αμερικανικό Κολλέγιο ACT Αθήνας.



Στις 8 και 9 Απριλίου στέλεχος του Συλλόγου παρακολούθησε διήμερο σεμινάριο
με θέμα «Καταπολεμώντας τη ρητορική του μίσους μέσα από τα ανθρώπινα
δικαιώματα» .



20-25 Μαΐου 2016 ο Σύλλογος συμμετείχε, με δύο εκπροσώπους του, στη θεματική
εκπαιδευτική επίσκεψη στην Solheimar ecovillage στην Ισλανδία στα πλαίσια της
δράσης Διμερών Σχέσεων του προγράμματος «We are all Citizens». Τα μέλη της
ελληνικής αποστολής ελληνικών ΜΚΟ , με επικεφαλής στελέχη του Ιδρύματος
Μποδοσάκη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή με μια
ιδιαίτερα καινοτόμα και βιώσιμη, κοινοτικού τύπου, πρόταση συλλογικής
αυτοοργάνωσης για την κοινωνική ένταξη και υποβοηθούμενη ανεξάρτητη
διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα το Solheimar ecovillage, αποτελεί μία
διεθνώς αναγνωρισμένη πρόταση κοινοτισμού και συλλογικής διαβίωσης
διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων , σε ένα κοινωνικά βιώσιμο και απόλυτα
παραγωγικό περιβάλλον , το οποίο σέβεται και αξιοποιεί τις ανθρώπινες δεξιότητες
,τη φαντασία, τη δημιουργικότητα αλλά και τους φυσικούς πόρους και το
περιβάλλον με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παραγωγή συλλογικού
κοινωνικού οφέλους για τα μέλη της οικοκοινότητας και της ευρύτερης περιοχής.



Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2016 ο Σύλλογος σχεδίασε και υπέβαλε πρόταση
συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ικανοτήτων, μικρών
και πολύ μικρών ελληνικών ΜΚΟ, Accelerator που υλοποιείται από τον Οργανισμό
Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, HIGGS, η οποία επιλέχθηκε μαζί
με άλλες εννέα προτάσεις που υπεβλήθηκαν, σε εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή της
συνεργάτιδας του Συλλόγου κας Έλενας Πατήλα, Υπεύθυνης Προγραμμάτων &
Ανάπτυξης Συλλόγου, στο Πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το διάστημα μεταξύ 7/2016-11/2016, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην αναβάθμιση και βελτίωση των ικανοτήτων του Οργανισμού, σε
όλους τους τομείς της λειτουργίας του (Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός και
Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Εθελοντών, Marketing, Δικτύωση).
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Τέλος, συνεχίζεται η επικαιροποίηση και ενημέρωση της 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.

Εκπαίδευση
Το 2016, πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι εκπαίδευσης νέων εθελοντών, με την οργάνωση
και διεξαγωγή των παρακάτω δράσεων:


«Εκπαίδευση Νέων Εθελοντών» Β΄ Κύκλος 2015-16, Φεβρουάριος- Μάρτιος 2016
(Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση):
1. «Εθελοντισμός και Δράσεις της Κοινωνίας των Πολιτών», Έλενα Πατήλα,
Υπεύθυνη Προγραμμάτων & Ανάπτυξης Συλλόγου
2.

«Δράσεις και Στόχοι της ΕΠΑΘ», Χρυσή Γρηγοριάδου, κοινωνική
λειτουργός της ΕΠΑΘ

3. «Ο Ρόλος της Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης» , Νάντια Ρωμανίδου, προϊσταμένη Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων
4. «Ο Σύλλογος Φίλων-Εθελοντών ΕΠΑΘ. Δράσεις και όραμα», Κατερίνα
Φλωράν-Ιωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου
5.

«Ιστορίες Εθελοντών», Κωνσταντίνα Πανγκούτσου, εθελόντρια Συλλόγου

6.

«Προσεγγίσεις: Το προφίλ ανήλικου παραβάτη- Αίτια παραβατικότητας»
,Παναγιώτης Νικηφορίδης, ψυχολόγος Συλλόγου

7.

« Εργαστήρι Ανθρώπινης Επικοινωνίας», Φούλα Συλβιστοπούλου,
ψυχολόγος Συλλόγου

8.

«Προσεγγίσεις: Ο Ρόλος του Εθελοντή στη Πρόληψη», Παναγιώτης
Νικηφορίδης ψυχολόγος Συλλόγου και Ιωάννα Μπίμπου, καθηγήτρια
ψυχολογίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.

9.

«Δυστυχώς ας μιλήσουμε πάλι για ρατσισμό», Αίγλη Μπρούσκου,
κοινωνικός ανθρωπολόγος

10. «Στόχοι Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης» , Π. Νικηφορίδης.


Εργαστήρι Υποδοχής & Εκπαίδευσης Νέων Εθελοντών, Νοέμβριος 2016 Έλενα
Πατήλα & Παναγιώτης Νικηφορίδης, (Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση):
1. Παρουσίαση υφιστάμενων και Νέων Δράσεων & Προγραμμάτων Συλλόγου
2. Φιλοσοφία Παρεμβάσεων- Το προφίλ του Ανήλικου Παραβάτη
3. Brainstorming Νέων Ιδεών και Προτάσεων Συμμετεχόντων.
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Πρόγραμμα εκπαίδευσης « Διαπολιτισμική Κατανόηση και Συνεργασία»
(Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση):

(22

Οκτωβρίου- 26 Νοεμβρίου 2016).

Ευαισθητοποίηση παιδαγωγών, εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Επιστημόνων που
στελεχώνουν τα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Προσφύγων:
1. « Η επαφή γλωσσών και πολιτισμών ανάμεσα στον Ελληνικό και Αραβικό Κόσμο»,
Ρούλα Τσοκαλίδου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και
διδασκαλίας της γλώσσας, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ.
2.

« Οι Θρησκευτικές και Πολιτισμικές Ταυτότητες των Προσφύγων, Αγγελική Ζιάκα,
καθηγήτρια Θρησκειολογίας Α.Π.Θ. και δρ. Πανεπιστημίου Marc Bloch
Στρασβούργου

3.

«Δουλεύοντας με το διαφορετικό :Πολιτισμική ΔιαφορετικότηταΔιαπολιτισμικότητα» , Παναγιώτης Νικηφορίδης, ψυχολόγος Συλλόγου.

4.

«Ρατσισμός και ξενοφοβία», Αίγλη Μπρούσκου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Συμμετοχή Συλλόγου σε ημερίδες , εκδηλώσεις και δικτύωση


Ενημερωτική

Εκδήλωση

παρουσίασης

Εκπαιδευτικού

Προγράμματος

Μ.Κ.Ο.

Accelerator, Φορέας Οργάνωσης: HIGGS, 28 Ιανουάριου, αίθουσα «Μανώλης
Αναγνωστάκης» Δήμου Θεσσαλονίκης.


Ημερίδα « Πριν και μετά την Εφηβική Παραβατικότητα», Φορέας Διοργάνωσης Εταιρία
Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος «Σύμπραξη Νέων
και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση», «We are all Citizens» με φορέα υλοποίησης το
Σύλλογο Φίλων-Εθελοντών της ΕΠΑΘ, 15 Απριλίου 2016 , Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος
Γερμανός της Δ.Ε.Θ. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης και οι
Καλές Πρακτικές ενός ολιστικού μοντέλου πρόληψης και αντιμετώπισης της
παραβατικότητας των ανηλίκων και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας

που

αναπτύχτηκε στα πλαίσια του έργου.


Συνέδριο και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας με θέμα «
Ρατσισμός και Ξενοφοβία στην Ε.Ε.», 10 Ιουνίου 2016, παρουσίαση εμπειριών των
εθελοντών του Συλλόγου σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και τρόπων
αντιμετώπισης, από την Πρόεδρο του Συλλόγου.



Συμμετοχή Συλλόγου στο φεστιβάλ λήξης του Προγράμματος «We are all Citizens”, με
την υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο “ Connecting Stories_Creating Paths”
(Συνδέοντας ιστορίες-Δημιουργώντας δρόμους) για τους ασυνόδευτους ανήλικους
πρόσφυγες. Η βιωματική δράση είχε ως στόχο να συνδέσει την αφήγηση της ταυτότητας
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των ασυνόδευτων έφηβων προσφύγων με αυτήν των συνομηλίκων τους στην Ελλάδα.
19 Νοεμβρίου 2016 στο πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ- Γκάζι του Δήμου Αθηναίων
(Συγρηματοτοδοτούμενη Δράση)


6 Μαΐου 2016 παρουσίαση του έργου « Κορίτσια Δενδροποτάμου Εν Δράση», του
προγράμματος ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ι.Λάτση, Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και Hellenic Hope. που υλοποιήθηκε από τον
Σύλλογο, στο ραδιόφωνο του «Άλφα» , από την πρόεδρο του Συλλόγου.



Ενημερωτική συνάντηση Εργασίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας, για το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων, 13 Σεπτεμβρίου
2016.



Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου του Συλλόγου
με τον υπουργό Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κο Νίκο
Παρασκευόπουλο, για την ενημέρωση του Υπουργού για το έργο και δράσεις του
Συλλόγου καθώς και για την επικείμενη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού
και την αλλαγή της επωνυμίας του, ενώ στις 11/11/2016, κατατέθηκε στο αρμόδιο
υπουργείο

αναλυτικό υπόμνημα, σχετικά με τις δράσεις, τους σκοπούς και το

προγραμματισμό του Συλλόγου αλλά και τη συνέχιση υποστήριξης του έργου της
Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, της Υπηρεσίας Επιμελητών του
Δικαστηρίου Ανηλίκων καθώς κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα του Υπουργείου σε
θέματα υποστήριξης των ανηλίκων παραβατών και την πρόληψη της παραβατικότητας.


Στις 12 Απριλίου και στις 7 Οκτωβρίου 2016 η πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε το
έργο του Συλλόγου στην εκπομπή « Συζητάμε» με την Μαίρη Λεριά και στις 5
Δεκεμβρίου στον εθελοντικό σταθμό 100,6 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συνέχιση Δράσεων
Εργαστήρια

Δημιουργικής Απασχόλησης & Εκπαίδευσης

ανηλίκων με παραβατική

συμπεριφορά και πρόληψης της υποτροπής (Αυτοχρηματοδοτούμενες Δράσεις)
Ο Σύλλογος σε συνεργασία με την ΕΠΑΘ λειτούργησε το 2016, 9 εργαστήρια
1. Εργαστήρι Κινηματογράφου. Συντονισμός εθελοντή κου Κλεάνθη Βασδόκα με τη
συνεργασία της ψυχολόγου κας Φωτεινής Χριστοφορίδου
2. Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης. Συντονισμός θεατρολόγου-παιδαγωγού κας
Θωμαής Ουζούνη
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3. Εργαστήρι Χειροποίητου Κοσμήματος. Συντονισμός εθελόντριας κα Ντορέ Μιρεϊγ,
με τη συνεργασία των εθελοντριών κας Ζαφείρη Κατερίνας και Έλενας Καντζά
4. Εργαστήρι Ξύλινων Κατασκευών. Συντονισμός εθελόντριας Αλίκης Καραβάτου, με
τη συνεργασία των εθελοντριών Κατσαράκη Αθηνάς, Τζελέπη Χρυσούλας, Μαρίας
Μητσοπούλου.
5. Εργαστήρι Ψηφιακού Κολάζ. Συντονισμός κοινωνικού λειτουργού κου Νίκο
Μαραντίδη.
6. Εργαστήρι Διακοσμητικού Κεριού. Συντονισμός εθελόντριας κας Αμαλίας
Κερανοπούλου, με τη συνεργασία των εθελοντριών Κατερίνας Φλωράν Ιωάννου
και Τάνιας Φελέκη.
7. Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συντονισμός από την συνεργάτιδα του
Συλλόγου κοινωνική λειτουργό κα Έφη Γελαστοπούλου.
8. Εργαστήρι Μουσικής- Κρουστά. Συντονισμός από τον μουσικολόγο κο Νίκο
Κιουρκτσή.
9. Εργαστήρι Ρομποτικής, με τον συντονισμό εθελοντή του «Φάρου του Κόσμου»
Από τον Νοέμβριο του 2015 λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Ανηλίκων
και Νέων του Συλλόγου, με την ψυχολόγο κα Ευτέρπη Συλβιστοπούλου για τα παιδιά που
συμμετέχουν στα Εργαστήρια και τις οικογένειές τους.

Από το Δεκέμβριο 2016, η

λειτουργία του Σταθμού συνεχίστηκε, με την νέα συνεργάτιδα του Συλλόγου, κα Μαρία
Καρακίτσιου, Ψυχολόγος. Η εποπτεία των εθελοντών συντονιστών και εκπαιδευτών των
Εργαστηρίων, πραγματοποιείται από τον συνεργάτη του Συλλόγου, ψυχολόγο κο
Νικηφορίδη Παναγιώτη, ενώ η «Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης» των εθελοντών
συντονίζεται από την ψυχολόγο κα Λία Ζωγράφου.
Εργαστήρια Πρόληψης (Αυτοχρηματοδοτούμενες Δράσεις)
1.

Εργαστήρια στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

1.1.Εργαστήρι παιδιών Γυμνασίου: Ο βασικός στόχος παραμένει το άνοιγμα των παιδιών
στην κοινότητα, μια προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης. Με συντονίστρια την ψυχολόγο κα
Φωτεινή Χριστοφορίδου
1.2.Εργαστήρι παιδιών Δημοτικού. Με το συντονισμό των Εθελοντριών του Συλλόγου κας
Ελένης Αναστασιάδου και κας Ντορέ Μιρεϊγ. Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά με
κατασκευές και ζωγραφική
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2.

Εργαστήριο Έκφρασης και Επικοινωνίας, κρατούμενων γυναικών καταστήματος
κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης (Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση).

Συνεχίστηκε η συνεργασία του Συλλόγου, με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt
Foundation. Ο Συντονισμός του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε από έμπειρη ψυχολόγο
της Gestalt και τη συνεργασία των εθελοντριών του Συλλόγου, κας Λαγαρού Βασιλικής και
Κων/νας Παγκούτσου.
3.

Υποστήριξη λειτουργίας «Εθελοντικού Συμβουλευτικού Σταθμού για έφηβους και
γονείς Δήμου Θερμαϊκού(Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση).

Συνεχίζεται με επιτυχία το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού στη Περαία με συντονίστρια
την εθελόντρια του Συλλόγου κα Όλγα Χατζηδήμου. Η ομάδα του Συμβουλευτικού Σταθμού
αποτελείται από 20 άτομα, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, επιμελητές ανηλίκων
συμπεριλαμβανομένης

της

επόπτριας-ψυχιάτρου

με

σκοπό

την

πρόληψη

της

παραβατικότητας. Ο Σύλλογος υποστηρίζει τη λειτουργία του μουσικού εργαστήριου
Κρουστών. Τα παιδιά του μουσικού εργαστηρίου, δημιούργησαν την μπάντα « Τα
Κρούσματα», η οποία πραγματοποιεί εμφανίσεις τόσο στο Δήμο Θερμαϊκού όσο και σε
άλλες περιοχές της πόλης,

Νέες Δράσεις
1. Σχεδιασμός

και

υλοποίηση

δράσεων

για

τα

παιδιά

προσφύγων(Αυτοχρηματοδοτούμενες Δράσεις). Τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε η
λειτουργία 2 εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και στήριξης παιδιών
προσφύγων, εντός των hot spots στο Λιμάνι και Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οι Δράσεις
πλαισιώθηκαν από ομάδες εθελοντών και συνεργατών του Συλλόγου, οι οποίες
συνεργάστηκαν με τους κατά τόπους υπευθύνους λειτουργίας των Κέντρων και
άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποίονταν στο πεδίο. Η πρώτη φάση των εργαστηρίων
υλοποιήθηκαν στο Λιμάνι έως τον 6/2016 (οπότε και έπαψε να λειτουργεί ως χώρος
φιλοξενίας) και στα Διαβατά.
2. Τον Οκτώβριο του 2016, ο Σύλλογος σχεδίασε και υπέβαλε προς έγκριση στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, πρόγραμμα υλοποίησης Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Προσφύγων, το οποίο και εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Σύλλογος συνέχισε τις δράσεις
Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσφύγων, στις Δομές Φιλοξενίας των
Διαβατών και της Νέας Ρεδαιστού.
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3. Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Συλλόγου

με την Υπηρεσία Επιμελητών του

Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Αυτοχρηματοδοτούμενη Δράση). Τον
Δεκέμβριο του 2016, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο φορέων με
στόχο την από κοινού ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξηςεπανένταξης και την ενδυνάμωση των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά. Η
έναρξη των Δράσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 9 Ιανουαρίου 2017.

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων
4. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση Επιχορηγούμενου Έργου «Σύμπραξη
Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση» 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 ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης
ανάπτυξης. Το έργο ξεκίνησε το Μάιο 2015 και αναμένεται να ολοκληρώθηκε τον
Απρίλιο 2016, με Φορέα Υλοποίησης τον Σύλλογο και συνεργαζόμενους εταίρους
την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
5. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση Επιχορηγούμενου έργου με τίτλο
«ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΗ» του προγράμματος ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Λάτση, Κοινωφελούς Ιδρύματος
ΤΙΜΑ και Hellenic Hope. Το έργο απευθύνονταν σε ανήλικες έφηβες Ρομά, νέες
κοπέλες και τον γυναικείο πληθυσμό Ρομά Δενδροποτάμου. Οι δράσεις, οι οποίες
υλοποιήθηκαν από το Σύλλογο, με τη συνεργασία του «Φάρου του Κόσμου» και
άλλων τοπικών φορέων, το διάστημα 1/2016-6/2016 περιελάμβαναν την διεξαγωγή
Καινοτόμου εργαστήριου εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, μέσω της τεχνολογίας
της Ρομποτικής , κορίτσιών Ρομά, Εργαστήριο αγωγής υγείας και οικογενειακού
προγραμματισμού, παραγωγή ενημερωτικού υλικού από ομάδα 10 κοριτσιών Ρομά
και

Δράσεις

ευαισθητοποίησης

και

ενημέρωσης

της

κοινότητας

Ρομά

Δενδροποτάμου. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου 2016 και θα
τελειώσει τον Ιούνιο του 2016.
6. Ο Σύλλογος συμμετείχε στις δράσεις του προγράμματος

« Στέγαση και

Επανένταξη» με δικαιούχο φορέα την ΑΡΣΙΣ με χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με αρχή διαχείρισης

το Εθνικό
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Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού .Σκοπός ήταν η συμβολή στην
ευρύτερη και πλησιέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών ευπαθώς
κοινωνικά ομάδων, μέσω της ένταξης Ο Σύλλογος συμμετείχε στις δράσεις
εργασιακής επανένταξης και επιστροφής στην αγορά εργασίας με την οκτάμηνη
επιδοτούμενη απασχόληση ενός κοινωνικού επιστήμονα , κοινωνικής λειτουργού, η
οποία με την εποπτεία συνεργατών του Συλλόγου εκπαιδεύτηκε σε νέα
επαγγελματικά πεδία και ενδυνάμωσε τις επαγγελματικές τις δεξιότητες.

Σχεδιασμός νέων έργων και κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης
1. ERASMUS+ /Στρατηγικές Συμπράξεις Καινοτομίας στο τομέα της Σχολικής
Εκπάιδευσης (Μάρτιος 2016). Τίτλος Έργου: School Communities of Social
InterAction & Innovation. Το έργο "School'S Action" εξετάζει την προσέγγιση των
ευρωπαϊκών Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο θέμα της
θυματοποίησης και παραβατικής συμπεριφοράς, μαθητών και νέων ευάλωτων
ομάδων, προτείνοντας ένα Ολοκληρωμένο μοντέλο Ενδυνάμωσης και Εκπαίδευσης
των Σχολικών Κοινοτήτων, στο ρόλο τους για τη πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων.
2. Creative Europe/ CULTURE SUB-PROGRAMME, (Απρίλιος 2016). Support for
Refugee Integration Projects Διακρατική Σύμπραξη, Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία
3.

Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme (Μαίος 2016).
Υποστηρικτικές Δράσεις για Ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων. Βέλγιο, Ελλάδα,
Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία.

4. “ReUsing for Restarting” Project. HIGGS Accelerator 3. Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης
Ελληνικών ΜΚΟ, Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (Ιούνιος 2016).
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.
5. Πρόγραμμα «ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΡΙΞΗΣ» με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ι.Λάτση, Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και Hellenic Hope (Δεκέμβριος
2016). Σκοπός της Δράσης με τίτλο Children’s Bridges: Building partnerships for
child protection, είναι η συμβολή στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
συνεργαζόμενων ΜΚΟ, στην πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης και
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προστασία των

παιδιών, σε περιοχές υψηλής έντασης φαινομένων παιδιών

(ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων Δομών Φιλοξενίας και άλλων ευάλωτων
πληθυσμών παιδιών) στο δρόμο, στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και
Αθήνας, μέσω της εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στελεχών και εθελοντών,
στην εφαρμογή προγραμμάτων street work.
6. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. (Δεκέμβριος 2016) Ανάπτυξη
εστιασμένων Δράσεων υποστήριξης της προστασίας, κοινωνικής ένταξης και
ενδυνάμωσης του πληθυσμού των ανηλίκων ασυνόδευτων προσφύγων στη
Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση Εκδηλώσεων
1. Στις 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της πίττας στου Συλλόγου,
με τους φίλους, τα μέλη και τους συνεργάτες του, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς.
2. Στις 18 και 19 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», Δήμου
Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος διοργάνωσε το διήμερο Φεστιβάλ Νεανικής Έκφρασης
& Τέχνης «Collage». Στο φεστιβάλ συμμετείχαν νέοι και μαθητές, ζωγράφισαν και
τραγουδήσουν κατά του ρατσισμού του μίσους και της βίας, μίλησαν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή, την αλληλεγγύη και των εθελοντισμό. με τη
συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου έγιναν τα
εγκαίνια της έκθεσης Collage με έργα των ανηλίκων του εργαστηρίου ψηφιακού
κολάζ. Η βραδιά έκλεισε με το απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση « Είναι» με
τίτλο «Φθινόπωρο» , ένας κινητικός αυτοσχεδιασμός από το «Σχήμα εκτός ΄Αξονα».
Το Σάββατο 19 Μαρτίου οι καλεσμένοι συμμετείχαν 1. στο διαδραστικό παιγνίδι
“Draw the Word” με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την United Societes of
BalKans 2. Στο βιωματικό εργαστήριο Διαδρομές προσφύγων “To ταξίδι” .από την
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολική Θεσσαλονίκης, «Ανατολική Α.Ε.».
3. Στην Προβολή animations μικρού μήκους με τίτλο «Non stop animation» που
δημιουργήθηκαν από παιδιά πρόσφυγες του Ξενώνα «Μέλλον» της Μάριον
Ιγγλέση και Πηνελόπης Κουβαρά «Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη δημιουργική
απασχόληση των παιδιών» 4. Παρουσίαση δράσης μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
Βασιλειάδη με τίτλο «Οn Air” κατά του ρατσισμού. Το Φεστιβάλ έκλεισε με την
εφηβική μπάντα κρουστών του Εθελοντικού Σταθμού Δήμου Θερμαϊκού

«Τα
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κρούσματα». Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σύμπραξη
Νέων και Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση», «We are all Citizens».
3. Τη Δευτέρα 30 Μάιου στο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ ο Σύλλογος, σε συνεργασία
με την Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, οργάνωσε ομάδα εργασίας με
τίτλο «Συναντώντας τους έφηβους παραβάτες και τις οικογένειες τους σε
διαφορετικά πλαίσια. Προβληματισμοί και προοπτικές». Συντονίστρια της
Ομάδας Εργασίας ήταν η κα ΄Ελενα Καρκαζή, Κλινική Ψυχολόγος, Οικογενειακή
Ψυχοθεραπεύτρια,

Ινστιτούτο

Συστημικής

Προσέγγισης

&

Οικογενειακής

Θεραπείας, και προσκεκλημένοι συνομιλητές η κα Marie Caroline Domenech,
υπεύθυνη Ασφαλείας Ανηλίκων, Φύλακας της Ειρήνης, Τοπικό Τμήμα Προστασίας
της Οικογενείας , Αστυνομικό Τμήμα Boulogne –Billancourt, Γαλλία και την Anne
Parachout , Κλινική Ψυχολόγος , Κύτταρο Ψυχολογικής Ακρόασης «Ισμήνη»,
Αστυνομικό

Τμήμα

Boulogne

–Billancourt,

Γαλλία.

Η

εκδήλωση

ήταν

αυτοχρηματοδοτούμενη.
4. Στις 5 Απριλίου 2016 ο Σύλλογος συμμετείχε σε συνδιοργάνωση με την ΕΠΑΘ στον
Διεθνή Μαραθώνιο
5. Στις 9 Ιουνίου 2016 ο Σύλλογος, οι φίλοι και τα μέλη του, γιόρτασαν, μαζί το
κλείσιμο της εκπαιδευτικής χρονιάς 2015-16, στη Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης.
6. Christmas Art Bazaar 2016. Στις 10 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ή ετήσια
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου στις εγκαταστάσεις του, όπου κάθε
χρόνο εκτίθενται και διατίθενται προς πώληση τόσο τα έργα των ανηλίκων των
εργαστηρίων, όσο και έργα των εθελοντών. Παράλληλα, στις 3 Δεκεμβρίου 2016
παραχωρήθηκε στο Σύλλογο δωρεάν stand στο εμπορικό κέντρο Mediterranean
Cosmos.

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Φλωράν-Ιωάννου
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