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Εισαγωγή
Η πετυχημένη πρώτη χρονιά (2008) της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνική
Ανάπτυξη Νέων τής έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσει μέσα στο 2009 σε
έναν αριθμό δράσεων που εκπληρώνουν κατά μεγάλο βαθμό τους σκοπούς της
ύπαρξής της.
Οι δράσεις αυτές προσέφεραν πολιτιστικό και κοινωνικό έργο στην τοπική
κοινωνία της Καλαμάτας και ευκαιρίες σε νέους από όλη την Ευρώπη να
συμμετέχουν σε μαθησιακά προγράμματα και εθελοντικές δράσεις που
ωφέλησαν τόσο τους ίδιους οσο και το νομό Μεσσηνίας.
Σε επίπεδο οργανισμού, πετύχαμε υψηλή αναγνωρισιμότητα -ήδη από τον
δεύτερο χρόνο ύπαρξης- και εκτενή δικτύωση, τόσο σε τοπικό – εθνικό, όσο και
σε διεθνές επίπεδο. Ήταν η χρονιά που έφερε 2 προγράμματα που θα γίνουν
θεσμοί για την πόλη της Καλαμάτας, το Κέντρο Νέων Καλαμάτας και το
Φεστιβάλ Δρόμου, θέτοντας ακόμη μεγαλύτερους στόχους για το 2010 και
βάζοντας τα θεμέλεια για μια βιώσιμη και δημιουργική συνέχεια.
Γαλανοπούλου Ασημίνα
Πρόεδρος ΔΣ

Αικατερίνη Σακκά
Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ 2009
Φεβρουάριος 2009
Υποδοχή 6 εθελοντών μέσω του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 2,
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Jeronimo Gama, Πορτογαλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
2. Daniel Fernandes, Πορτογαλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της αναδάσωση
των καμένων περιοχών του Ταϋγέτου, σε συνεργασία με το Δασαρχείο
Μεσσηνίας.
3. Marie Aschenbrenner, Γερμανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης
του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
4. Laszlo Toth, Ουγγαρία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νεών
Καλαμάτας και ανάληψη βοηθητικών καθηκόντων ως προς τις υποδομές
και την υποστήριξη των νέων συμμετεχόντων.
5. Ece Basci, Τουρκία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
6. Sampirisi, Ιταλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της θεραπευτικής ιππασίας, με
βοηθητικό ρόλο προς τον ειδικό επιστήμονα και τα παιδιά με αναπηρίες.
Για τις ανάγκες της υποδοχής των προαναφερόμενων εθελοντών προχωρίσαμε
στην ενοικίαση οικίας στην διεύθυνση Ρουμελιώτη 8, στην πόλη της Καλαμάτας
και προβήκαμε στην αγορά εξοπλισμού του σπιτιού.
Μάρτιος 2009
Ίδρυση του Κέντρου Νεών Καλαμάτας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των
νέων στα κοινά της πόλης της Καλαμάτας και την παροχή μαθησιακών
ευκαιριών με παράλληλη προώθηση του εθελοντισμού.
Στόχοι του Κέντρου Νέων Καλαμάτας:
 Η προώθηση του εθελοντισμού
 Η προώθηση της μη τυπικής μάθησης
 Η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης
 Η ανάδειξη της πόλης της Καλαμάτας μέσω πολιτισμικών δράσεων.
 Η στήριξη νέων με λιγότερες ευκαιρίες μέσω μαθησιακών δράσεων
 Η πληροφόρηση και ενημέρωση των νέων για θέματα του άμεσου
ενδιαφέροντός τους.
 Η καταπολέμιση των εξαρτήσεων
 Η συμμετοχή των νέων σε μαθησιακές δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Για τη δημιουργία του Κέντρου Νεών Καλαμάτας και λόγω της αδυναμίας να
ενοικιαστεί χώρος, θα παραχωρηθεί δωρεάν μέρος του γραφείου του κ.
Φιλάρετου Βούρκου, εξωτερικού συνεργάτη του οργανισμού. Στον χώρο αυτό
λαμβάνουν μέρος οι δραστηριότητες, τα σεμινάρια, οι ημερίδες και οι λοιπές
δράσεις του Κέντρου Νέων Καλαμάτας.
Οι δράσεις που έλαβαν μέρος στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας για το 2009 είναι οι
εξής:
 Διαπολιτισμική βραδιά
 Εργαστήριο Σκάκι
 Εργαστήριο Χειροτεχνίας



















Εργαστήριο Παραγωγής Βίντεο
Εργαστήριο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Μαθήματα Πορτογαλικών
Μαθήματα Γερμανικών
Μαθήματα Ισπανικών
Μαθήματα Τουρκικών
Μαθήματα Ιταλικών
Μαθήματα Ουγγρικών
Μαθήματα Ρωσικών
Μαθήματα Ουκρανικών
Εργαστήριο Παραδοσιακών Χορών
Εργαστήριο Χορών Λάτιν
Εργαστήριο Φωτογραφίας
Εργαστήριο Ζωγραφικής
Έκθεση Φωτογραφίας του Αναστάσιου Σπηλιωτόπουλου με θέμα την
Ουγκάντα
Έκθεση Ζωγραφικής της Κάτιας Μπαντάνα
Έκθεση Φωτογραφίας της Φωτογραφικής Λέσχης Καλαμάτας

Απρίλιος 2009
Δημιουργία θεματικού ηλεκτρονικού εντύπου για την ενημέρωση του κοινού για
το έργο του Κέντρου Νεών Καλαμάτας αλλά και για θέματα του άμεσου
ενδιαφέροντος των νέων.
Το έντυπο αυτό είναι διμηνιαίο και συντάσσεται από τους ευρωπαίους
εθελοντές της ΚΑΝΕ.
Μάιος 2009
Υποδοχή 1 εθελόντριας από την Πορτογαλία για το πρόγραμμα της αναδάσωσης
του Ταϋγέτου μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (πρόγραμμα: Νέα
Γενιά σε Δράση, Δράση 2). Όνομα εθελόντριας: Sandra Costa
Ιούλιος 2009
Δημιουργία 1 θέσης πλήρους απασχόλησης, υπαλλήλου γραφείου και πρόσληψη
του κ. Ρουμελιώτη Σπυρίδων με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Ιούλιος 2009
Υποδοχή 2 εθελοντών μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”, Δράση 2,
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Andrii Solovey, Ουκρανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
2. Mathilde Martin, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της θεραπευτικής
ιππασίας, με βοηθητικό ρόλο προς τον ειδικό επιστήμονα και τα παιδιά
με αναπηρίες.
Ιούλιος – Αύγουστος 2009
Ανάπτυξη συνεργασίας με το εκπαιδευτικό ίδρυμα Blyth Education από τον
Καναδά και ανάλυψη 3 περιβαλλοντικών δράσεων (καθαρισμοί παραλίας και

ενημέρωση του κοινού) με την συμμετοχή συνολικά 35 Καναδών μαθητών, 9
ευρωπαίων εθελοντών και 20 ελλήνων μαθητών/ νέων.
Σεπτέμβριος 2009
Υποδοχή 7 εθελοντών μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”, Δράση 2,
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Victor Fleury, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
2. Celine de Boes, Βέλγιο. Απασχόληση στο πρόγραμμα της θεραπευτικής
ιππασίας , με βοηθητικό ρόλο προς τον ειδικό επιστήμονα και τα παιδιά
με αναπηρίες.
3. Teemu Leine. Φιλανδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
4. Astrid Laurent. Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
5. Sanna Julin, Φιλανδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
6. Mari Niglas, Εσθονία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
7. Nina Meyer, Γερμανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
Οκτώβριος 2009
Δημιουργία του Φεστιβάλ Δρόμου με σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας
των νέων, της δημιουργικής έκφρασης και της επικοδομητική χρήσης των
δημόσιων χώρων της πόλης. Αποφασίστηκε το Φεστιβάλ Δρόμου να γίνεται
κάθε 4 μήνες σε διαφορετικό μέρος της πόλης της Καλαμάτας με τη συμμετοχή
και συνεργασία άλλως φορέων της πόλης.
Το πρώτο Φεστιβάλ Δρόμου έλαβε μέρος στην Πλατεία της Φραγκόλιμνας σε
συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τους Ποδηλάτες Καλαμάτας.
Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ, έλαβαν μέρος οι εξής δράσεις:
 Μουσική από DJs
 Γκράφιτι
 Άθλητικές δραστηριότητες με επίδειξη με ποδήλατα και πατίνια
 Ανταλλακτικό και χαριστικό παζάρι με ρούχα και αντικείμενα
 Γραφείο πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών από
το ΚΕΠΕΨΩ
 Επίδειξη ικανοτήτων και εργαστήριο εκμάθησης ζογκλερικών
Το 1ο Φεστιβάλ Δρόμου έκλεισε επιτυχημένα με την συμμετοχή του κοινού της
Καλαμάτας και την δημιουργία νέων συνεργασιών με φορείς και ομάδες της
πόλης της Καλαμάτας.
Νοέμβριος 2009
Υποδοχή δύο φοιτητριών από την Εσθονία για πρακτική άσκηση διάρκειας 1

μήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τάλιν.
Δεκέμβριος 2009
Υποδοχή ενός εθελοντή μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”, Δράση
2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Marcus Svensson, Σουηδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
Συγκεντωτικά αποτελέσματα 2009
 Δημιουργία του Κέντρου Νέων Καλαμάτας
 Δημιουργία του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας
 Δημιουργία μιας θέσης εργασίας
 Ανάληψη
εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών,
κοινωνικών
και
περιβαλλοντικών δράσεων.
 100 εγγεγραμένα μέλη στο μητρώο του Κέντρου Νέων Καλαμάτας
 Κινητροδότηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 Ενημερωση για τον εθελοντισμό και προώθηση της μη τυπικής μάθησης
Νέες συνεργασίες 2009
 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας
 Δήμος Καλαμάτας
 Νομαρχία Μεσσηνίας
 Ποδηλάτες Καλαμάτας
 ΚΕΠΕΨΩ
 ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας
 Blyth Education, Καναδάς
 Νομαρχία της Emilia Romania, Bologna Ιταλία
 Πανεπιστήμιο του Τάλιν
Η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παμψηφεί την έγκριση του Απολογισμού
Δράσεων για το έτος 2009.
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