ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2018

Το έτος 2018 ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων συμπλήρωσε 20 χρόνια
αδιάλειπτης λειτουργίας για την υποστήριξη ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και ανηλίκων σε
κίνδυνο παραβατικότητας με δράσεις πρόληψης της υποτροπής της παραβατικότητας αλλά και της
κοινωνικής θυματοποίησης και ρατσισμού με την συνεχή ενεργοποίηση και ενίσχυση του
εθελοντισμού.
Προτεραιότητα του Συλλόγου κατά το έτος 2018 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.
Επιπλέον, ο Σύλλογος ολοκληρώνοντας της σχετική διαδικασία, έλαβε από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Πρόνοιας την ειδική

πιστοποίηση των δράσεων και υπηρεσιών στον τομέα

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας

Γενικός απολογισμός- Ανάπτυξη και εκπαίδευση


Πιλοτική εφαρμογή street-work. O Σύλλογος μετά από την υλοποίηση του προγράμματος
Children’s Brιdges: Building Partnerships for Child Protection αποφάσισε την πιλοτική
εφαρμογή και συνέχιση των δράσεων street work, σε περιοχές με φαινόμενα παιδικών
πληθυσμών σε κατάσταση δρόμου και σε κίνδυνο στο κέντρο της πόλης. Η δράση
πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών, στην περιοχή της Ροτόντα.
Επιπλέον, σε επιμέρους δράσεις στο πεδίο συνεργάστηκε η ομάδα εθελοντών, με την ΜΚΟ
PRAKSIS και την χρήση του mobile school. Συντονίστρια της δράσης ήταν η κα Έλενα
Πατήλα, ψυχολόγος, με ομάδα 6 εθελοντριών του Συλλόγου. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε
τον Ιανουάριο 2018 έως Ιούνιο του 2018.



Συμμετοχή του Συλλόγου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΚΟ HIGGS TechCamp 21st, σε
συνεργασία με το Αμερικάνικο Προξενείο στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2018, στην Αθήνα.



Εκπαίδευση Εθελοντών από την Rescue Training International με θέμα την παροχή πρώτων
βοηθειών, 20/1/2018



Εκπαιδευτικά προγράμματα νέων Εθελοντών . Ο Σύλλογος για την εκπαίδευση νέων
εθελοντών

οργάνωσε 2 εκπαιδευτικά εργαστήρια, στις 28 Απριλίου 2018 και στις 6

Νοεμβρίου 2018, με συντονιστή τον ψυχολόγο του Συλλόγου κο Παναγιώτη Νικηφορίδη.



Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου Μανώλης Αναγνωστάκης, η
πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε το έργο του Συλλόγου Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων
«Εντός#Εκτός» και του εργαστηρίου στις φυλακές Διαβατών, στην Ημερίδα του Κέντρου
Ψυχοθεραπείας Gestalt για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου. Στην
εκδήλωση προβλήθηκε ένα βίντεο από την ομάδα των ψυχολόγων και των εθελοντών του
Συλλόγου για το εργαστήρι στις φυλακές.



Συμμετοχή στο έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών
Οργανώσεων στην Ελλάδα» το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε
συνεργασία με το HIGGS και με χρηματοδότηση από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.



Δημιουργία νέου συστήματος προσέλκυσης, εκπαίδευσης και διαχείρισης εθελοντών και
δημιουργία περιγραφών θέσεων εθελοντών, βάσει του προγραμματισμού και αξιολόγησης
των δράσεων και αναγκών του Συλλόγου, με στόχο την ενδυνάμωση και ανανέωση των
ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού.



Συνέχιση της λειτουργίας και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας και των social media του
Συλλόγου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενδιαφερομένων, ομάδων στόχου
αλλά και του γενικότερου πληθυσμού.

Οργάνωση εκδηλώσεων


Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της πίτας του Συλλόγου με
τους φίλους, τα μέλη και τους συνεργάτες του ,στην Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών του Γ΄
Σώματος Στρατού



Την Δευτέρα 19 Μαρτίου

στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονία ο Σύλλογος

οργάνωσε και πραγματοποίησε σε συνδιοργάνωση με την έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής
Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
με την έδρα UNESCO για την «εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία
και την Ειρήνη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Συνέδριο με τίτλο «Τα
δικαιώματα του Παιδιού : Ένας Σύγχρονος Διάλογος μεταξύ της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών». Ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Συλλόγου «Εντός#Εκτός» για τα γενέθλια 20 χρόνων αδιάλειπτης
λειτουργίας του, 20 χρόνια υποστήριξης των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και των
ευάλωτων ομάδων ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο παραβατικότητας. Ομιλητές στο
συνέδριο ήταν : Κατερίνα Φλωράν-Ιωάννου : πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών
Υποστήριξης

Ανηλίκων

& Νέων

«Εντός#Εκτός», Δέσποινα

Αναγνωστοπούλου

:

Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σποδών και Διευθύντρια της
έδρας Unesco Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αγγελική Πιτσελά : Αναπληρώτρια καθηγήτρια
στο Τμήμα Νομικής και Διευθύντρια της έδρας Unesco Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ροζάκης : Ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του
Συμβουλίου της Ευρώπης, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης : καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Παρασκευή ΝάσκουΠερράκη: καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας, Ερρίκα Λόραμ LUM Leiden, δικηγόρος, Θεώνη Κουφωνικολάου : βοηθός
Συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού, Ιωάννα Μπόμπου, Καθηγήτρια και Κοσμήτορας
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Παναγιώτης Νικηφορίδης: ψυχολόγος
του Συλλόγου Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων «Εντός#Εκτός»
Χρυσοβαλάντης-Κωνσταντίνος Παπαθανασίου : Νομικός Κέντρου Υποστήριξης Νέων
,Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΑΡΣΙΣ και Ελένη Πόδα, ψυχολόγος, Συντονίστρια
mobile school ,MKO Praksis.


Την Πέμπτη 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Πασχαλινό Παζάρι του Συλλόγου στην
αίθουσα foyer του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.



Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της έκδοσης του
θεατρικού έργου «Δρόμος σχεδόν μπλε» στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης. Το θεατρικό «Ο Δρόμος σχεδόν μπλε» είναι ‘έργο των ανηλίκων του
εργαστηρίου Δημιουργικής γραφής. Ομιλητές στην παρουσίαση : Κατερίνα ΦλωράνΙωάννου ,πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων
«Εντός#Εκτός» , Μιρείγ Ντορέ, πρόεδρος του Συλλόγου "Enfants de Salonique AB”
,μεταφράστρια της έκδοσης και εθελόντρια του Συλλόγου «Εντός #Εκτός», Αλεξάνδρα
Μυλωνά , συγγραφέας, σκηνοθέτης ,επιμελήτρια έκδοσης Χαρούλα Συλλαίου, φιλόλογος
,εθελόντρια «εντός #Εκτός» Αφροδίτη Σιβετίδου. Θεατρολόγος. Ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ
και Κατερίνα Γιαννίκη. Δημοσιογράφος Α.Π.Ε.-Μ.ΙΙ.Ε Ο Συντονισμός έγινε από την Ελενα
Πατήλα, ψυχολόγος του «Εντός#Εκτός.



Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Art Bazaar του
Συλλόγου στην αίθουσα foyer του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης .

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 2017-18 τέσσερα εργαστήρια :

1. Εργαστήρι Χειροποίητου Κοσμήματος . Συντονισμός από την εθελόντρια κα Μιρέιγ Ντορέ
με τη συνεργασία των εθελοντριών Ελενας Καντζά και Βασιλικής Λαγαρού
2. Εργαστήρι Ξύλινων κατασκευών Συντονισμός από την εθελόντρια κα Αλίκη Καραβάτου με
τη συνεργασία των εθελοντριών Αθηνάς Κατσαράκη, Χρυσούλας Τζελέπη , Μαρίας
Μητσοπούλου και Ελένης Αναστασιάδου
3. Εργαστήρι Δημιουργικής γραφής. Συντονισμός από την κα Αλεξάνδρα Μυλωνά με τη
συνεργασία της εθελόντριας Χαρούλας Συλλαίου
4. Εργαστήρι Κοινωνικού Γραμματισμού και Ενδυνάμωσης . Συντονίστριες εργαστηρίου κα
Μαρία Περπιράκη με τη συνεργασία των εθελοντριών κας Εύα Δούρου και Γιούλη
Παπαιωάννου. Ενδυνάμωση κα Λαμπρινή Γρηγορίου
5. Στις 4 Μαΐου η κα Χρυσάνθη Κωστάρα υλοποίησε μία δράση με τους έφηβους με στόχο την
ενεργοποίηση της δυναμικής που κρύβει κάθε άνθρωπος στον βαθμό που είναι έτοιμος να
γίνει, έστω λίγο όμως να υποψιαστούμε γι αυτήν.
Την εκπαιδευτική χρονιά 2018-19 λειτουργούν τα εργαστήρια :
1. Εργαστήρι Χειροποίητου Κοσμήματος . Συντονισμός από την εθελόντρια κα Μιρέιγ Ντορέ
με τη συνεργασία των εθελοντριών Άννας Κωτούλα, Ελένης Αναστασιάδου και Αμαλίας
Κερανοπούλου
2. Εργαστήρι Ξύλινων κατασκευών Συντονισμός από την εθελόντρια κα Αθηνά Κατσαράκη με
τη συνεργασία των εθελοντριών Χρυσούλας Τζελέπη , Ελένης Αναστασιάδου και Νίνας
Μόλχο.
3. Εργαστήρι Θεατρικής έκφρασης με συντονίστρια την κα Θωμαή Ουζούνη
4. Εργαστήρι Ζωγραφικής . Συντονιστής ο κος Γιάννης Ευθυμιάδης με τη συνεργασία των
εθελοντριών κας Αμαλίας Κερανοπούλου και κας Ιουλίας Παπαδοπούλου


Συνέχιση Λειτουργίας 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

από τη

ψυχολόγο-εθελόντρια κα Ιωάννα Γκουζιώτη.


Πρόγραμμα Οικογενειακής Υποστήριξης : Κάλυψη βασικών αναγκών των οικογενειών σε
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.



Εργαστήρια Πρόληψης (Αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις)
Εργαστήρια για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, στο πλαίσιο Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας, με τη Δομή Φιλοξενίας της ΜΚΟ «PRAKSIS»
Την εκπαιδευτική χρονιά 2017-18 λειτούργησαν :
1. Εργαστήρι διακοσμητικού κεριού . Συντονίστριες η κα Ελένη Βαφειάδου και Αμαλία
Κερανοπούλου με τη συνεργασία των εθελοντριών κας Κατερίνας Φλωράν-Ιωάννου
και Τάνιας Φελέκηενώ την εκπαιδευτική χρονιά 2018-19 συντονίστρια είναι η κα
Ελένη Βαφειάδου σε συνεργασία με τις εθελόντριες κα Κατερίνα Φλωράν-Ιωάννου ,
κα Τάνια Φελέκη και Αθηνά Κωνστάντη.
2. Εργαστήρι «μεταλλικών κατασκευών» με συντονίστρια την κα Μιρέιγ Ντορέ με τη
συνεργασία των εθελοντριών Κατερίνας Ζαφείρη και Αμαλίας Κερανοπούλου.



Εργαστήρι στο Παπάφειο Ίδρυμα. Συντονίστρια είναι η εθελόντρια-ψυχολόγος Κατερίνα
Σεμερτζίδου με τη συνεργασία των εθελοντριών Αμαλίας Κερανοπούλου και ΄Αννας Βλάχου
ενώ την εκπαιδευτική χρονιά 2018-19 συντονίστρια είναι η ψυχολόγος κα Αλεξάνδρα
Δελήπαλτα με τη συνεργασία των εθελοντριών κας Αμαλίας Κερανοπούλου και Αλεξάνδρα
Παπαναστασίου.



Εργαστήρι έκφρασης και επικοινωνίας κρατουμένων γυναικών του γενικού καταστήματος
Διαβατών Θεσσαλονίκης. Ο συντονισμός του εργαστηρίου πραγματοποιείται από έμπειρους
ψυχολόγους της Gestalt Foundation και τη συνεργασία των εθελοντριών του Συλλόγου
Αμαλία Κερανοπούλου , Κατερίνα Φλωράν-Ιωάννου και Αναστασία Κλάρα..



Υποστήριξη λειτουργίας εθελοντικού 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 και δώρισε μουσικά όργανα. Τα παιδιά του μουσικού
εργαστηρίου δημιούργησαν τη μπάντα «Τα Κρούσματα» και πραγματοποιούν πολλές
εμφανίσεις στο Δήμο Θερμαϊκού και στη Θεσσαλονίκη.

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων


Υλοποίηση του προγράμματος “Ανοιχτά σχολεία στη Γειτονιά” . (6/2018-9/2018) Διεύθυνση
Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Creativity Platform
(ΑΜΚΕ) και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σκοπός του προγράμματος
“Ανοιχτά σχολεία στη Γειτονιά” είναι να λειτουργούν τα σχολεία ως πυρήνες ανάπτυξης της
ποιότητας ζωής και της έννοιας της “κοινότητας” της κάθε γειτονιάς, σαν κοινός χώρος
συνάντησης, συνεργασίας, παιχνιδιού, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Σχεδιασμός νέων έργων και κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης


REusing for ReSTARTing Bootcamp Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Το έργο REusing for ReSTARTing Bootcamp έχει σχεδιαστεί, με στόχο
την ενίσχυση και επανεκκίνηση 10 νέων, 15-17 ετών, χαμηλών δεξιοτήτων, με επιπλέον
περιορισμούς στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική και επαγγελματική
τους ένταξη, στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, πιλοτική
εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου ενδυνάμωσης των κοινωνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας κοινωνικά στιγματισμένων ανηλίκων, μέσω
της σύνδεσης και επανασύνδεσής τους με εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, κοινωνικού
γραμματισμού και σύνδεσής των νέων με τις λειτουργίες της τοπικής κοινότητας, με τα
εργαλεία που προσφέρει η περιβαλλοντική εκπαίδευση με την ενσωμάτωση αποτελεσματικών
διδακτικών προσεγγίσεων στις αρχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (Global Education).



Children’s Bridges II. Το έργο Children’s Bridges II αφορά την κεφαλαιοποίηση των
αποτελεσμάτων υλοποίησης του έργου Children’s Bridges: Building Partnerships for Child
Protection, το οποίο υλοποιήθηκε από το Σύλλογο Entos#Ektos, σε συνεργασία με την
Emfasis Foundation, στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου του Προγράμματος Σημεία Στήριξης. Στόχος
του

Προγράμματος

Children’s

Bridges,

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, στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και Αθήνας.


Υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ στο πλαίσιο του έργου: « Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων
Κοινωνικής Συνοχής – Προστασίας του Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Δημιουργίας
Καινοτόμων Πρωτοβουλιών Δικτύωσης Νέων στη Μακεδονία – Θράκη»

και

Τίτλος

Προτεινόμενης Δράσης: «Ιστορίες ανθρώπινων κοινοτήτων: Οι νέοι αφηγούνται σχέσεις
συνύπαρξης και συνοχής». Σκοπός της προτεινόμενης Δράσης είναι η συμβολή στην

συστηματοποίηση και ανάδειξη νέων τρόπων και καλών πρακτικών ενδυνάμωσης της
συνεργασίας των ανθρώπινων κοινοτήτων, για την ενθάρρυνση της έκφρασης των νέων και
την αντιμετώπιση των περιορισμών της κοινωνικής ένταξης, ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και
νέων. Η υλοποίηση της Δράσης περιλαμβάνει τις εξής Υποδράσεις: Υποδράση 1. Οργάνωση
και διεξαγωγή Επιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο «Ο Κοινωνικός αποκλεισμός ως αφορμή
ενδυνάμωσης των ανθρώπινων κοινοτήτων» και Υποδράση 2. Καμπανια Ευαισθητοποίησης.
Παραγωγή και διάχυση μικρού video ευαισθητοποίησης «Οι νέοι αφηγούνται σχέσεις
συνύπαρξης και συνοχής». Αιτούμενος Προϋπολογισμός 4.830,00 ευρώ

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Φλωράν-Ιωάννου

