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Εισαγωγή
Ο οργανισμός Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, φαίνεται ότι χαράζει μια πρωτότυπη
και σαφώς ανοδική πορεία στον χώρο των οργανώσεων νέων με πολλαπλά
οφέλη για την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας.
Έχοντας, πλέον, μέσα σε 3 χρόνια ύπαρξης, εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση
και αξιοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις ομάδες στόχους του
οργανισμού, ξεκάθαρα μαθησιακά, πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
αποτελέσματα. Έχοντας ως κύριο σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας
των νέων, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμιση των διακρίσεων και του
ρατσισμού και την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος στην πόλη της
Καλαμάτας, προχωράμε στο 2011 με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις, με σκοπό να
τις αναπτύξουμε και να τις εμπλουτίσουμε, φροντίζοντας παράλληλα τη
βιωσιμότητά τους.
Κλείνοντας άλλη μια πετυχημένη χρονιά, εκπληρώνοντας τους στόχους που
είχαν τεθεί εξ αρχής, ανεβάζουμε τον πήχη θέτοντας νέους στόχους που
συνοπτικά είναι οι εξής:
 Η ανάπτυξη και περαιτέρω οργάνωση του Κέντρου Νέων Καλαμάτας
 Η διεύρυνση του Φεστιβάλ Δρόμου και η μετατροπή του σε ένα διεθνές
φεστιβάλ που θα προσφέρει ξεκάθαρα αναπτυξιακά αποτελέσματα για
το νομό Μεσσηνίας.
 Η ανάληψη δρασεων για την καταπολέμιση των διακρίσεων, την ισότητα
των φύλων, την προστασία αδύναμων ομάδων (ανάπηροι, φτωχές
οικογένειες) και την ενημέρωση/ εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων και
των νέων της πόλης γενικότερα.
 Η συνέχιση των πετυχημένων διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων του
οργανισμού
 Η συμμετοχή σε προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης, της
Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Μη Τυπικής Μάθησης.
 Η διεύρυνση του δικτύου του οργανισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 Η ανάληψη δράσεων για την βοήθεια των ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε.
 Η γενικότερη βιωσιμότητα του οργανισμού.
Γαλανοπούλου Ασημίνα
Πρόεδρος ΔΣ

Αικατερίνη Σακκά
Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ 2010
Ιανουάριος 2010
Συνέχιση λειτουργίας 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 καταπολέμηση των εξαρτήσεων
 Η συμμετοχή των νέων σε μαθησιακές δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Οι δράσεις που έλαβαν μέρος στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας για το 2010 είναι οι
εξής:
 Διαπολιτισμική βραδιά
 Ημερίδες ενημέρωσης
 Εργαστήριο Σκάκι
 Εργαστήριο Θεάτρου
 Συγγραφή και διοργάνωση μουσικο-θεατρικής παράστασης με τίτλο
“Sing, Dance, Love”
 Συγγραφή και διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο “Your Body,
your Sex, your Gender”
 Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών
 Εργαστήριο Χειροτεχνίας
 Εργαστήριο Παραγωγής Βίντεο
 Εργαστήριο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 Μαθήματα Γερμανικών
 Μαθήματα Ισπανικών
 Μαθήματα Τουρκικών
 Μαθήματα Σερβικών
 Εργαστήριο Ανατολίτικων χορών
 Εργαστήριο χορού Τανγκό
 Εργαστήριο Χορών Λάτιν
 Εργαστήριο Φωτογραφίας
 Εργαστήριο Ζωγραφικής για παιδιά
 Εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικους
 Εργαστήριο Γλυπτικής
 Εργαστήριο illustration, τρισδιάστατου σχεδίου στον υπολογιστή
 Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα το μονοπάτι του Santiago
 Έκθεση Ζωγραφικής του Theophile Navet
 Έκθεση illustration του Arthus Pilorget
 Παράσταση θεάτρου σκιών με παραδοσιακά Ιρλανδικά παραμύθια

Φεβρουάριος 2010
Οργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Δρόμου στο χώρο της δημόσιας αγοράς της
Καλαμάτας σε συνεργασία με τους ποδηλάτες Καλαμάτας και τον Ερυθρό
Σταυρό. Οι δράστηριότητες που έλαβαν μέρος κατά την διάρκεια του φεστιβάλ
είναι οι εξής:
 Μουσική από DJs
 Γκράφιτι
 Άλματα με ποδήλατα και πατίνια (επίδειξη, διαγωνισμός, ελεύθερη
συμμετοχή)
 Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών
 Ζωγραφική προσώπου για παιδιά
 Επίδειξη ζογκλερικών
 Παρουσίαση του έργου του Κέντρου Νέων Καλαμάτας
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μικρότερη από αυτή του πρώτου φεστιβάλ, λόγω
των καιρικών συνθηκών και του χώρου ο οποίος επιλέχθηκε.
Μάιος 2010
Οργάνωση του συνεδρίου με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Δια Βίου Μάθηση σε
όλες τις δομές της Εκπαίδευσης: Προάγει την πολιτισμική ποικιλομορφία;» με
την συμμετοχή συνέδρων από τα πανεπιστήμια της Βοστώνης, του Limburg, της
Αθήνας, της Σόφιας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστημιο καθώς και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως το δίκτυο
ECOMEDIA Europe το οποίο και υποστήριξε το συνέδριο. Στη συνδιοργάνωση
του συνεδρίου συμμετείχε το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Το Συνέδριο κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένο, κρίνοντας από την συμμετοχή του
κοινού και τη δημοσιότητα που έλαβε.
Ιούνιος 2010
Οργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Δρόμου στο πάρκο Σιδηροδρόμων της πόλης της
Καλαμάτας. Οι δραστηριότητες που ελαβαν μέρος είναι οι εξής:
 Μουσική από DJs
 Συναυλία με συγκροτήματα Hip-Hop
 Γκράφιτι
 Άλματα και επίδειξη με ποδήλατα και πατίνια
 Διαγωνισμός δεξιοτεχνίας με πατίνια (skates)
 Ζογκλερικά
 Έκθεση Φωτογραφίας
 Χαριστικό/ανταλλακτικό παζάρι
 Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών
 Ζωγραφική προσώπου για παιδιά
 Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων
Η επιτυχία του φεστιβάλ ήταν μεγάλη, καθώς συγκέντρωσε περισσότερους από
3000 επισκέπτες και είχε μεγάλο απόηχο στο κοινό της Καλαμάτας, όντας πολύ
οργανωμένο και με αρκετές παράλληλες δράσεις.
Ιούνιος 2010
Υποδοχή μιας εθελόντριας μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”,

Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Leire Orozco, Ισπανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
Ιούλιος 2010
Έναρξη του προγράμματος “Global Goes Local» στα πλαίσια του προγράμματος
Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1.3, Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους. Το πρόγραμμα
αυτό είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με την συμμετοχή 6 φορέων από την Γαλλία,
την Ιταλία και την Τουρκία, καθώς και 4 δήμων του Νομού Μεσσηνίας. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν άμεσα 65 νέοι από τις 4 αυτές χώρες και έμμεσα 250
παιδιά και νέοι στις επιμέρους δράσεις. Στα πλαίσια του προγράμματος,
πραγματοποιήθηκε μια Διεθνής Συνάντηση Νέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
ενημερωτικές ημερίδες και περιβαλλοντικές δράσεις, όπως επίσης δράσεις για
την υποστήριξη άνεργων γυναικών και μονογονεϊκων οικογενειών, και την
ενημέρωση νέων αγροτών για τις δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής
τους με βιώσιμο και ανταποδοτικό τρόπο.
Αύγουστος 2010
Έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Οι Νέοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με
στόχο την διοργάνωση περιβαλλοντικού φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 2010. Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κάτω από
το εθνικό πρόγραμμα τίτλο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για
Νέους».
Σεπτεμβριος 2010
Υποδοχή 11 εθελοντών μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”, Δράση
2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Nigel Connor, Ιρλανδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
2. Sandra Pedersen, Δανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της θεραπευτικής
ιππασίας , με βοηθητικό ρόλο προς τον ειδικό επιστήμονα και τα παιδιά
με αναπηρίες.
3. Valentine Baltayan, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
4. Kristi Meddel. Εσθονία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
5. Felicitas Hoelsner, Γερμανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
6. Nurdan Aydyn, Τουρκία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
7. Volkan Uzun, Τουρκία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του
ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).
8. Hugo Michel, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα EVS e-structures με
καθήκοντα την ενημέρωση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων του

οργανισμού.
9. Bozidar Dimic, Σερβία. Απασχόληση στο πρόγραμμα EVS e-structures με
καθήκοντα την δημιουργία της ιστοσελίδας EVS Greece με πληροφοριακό
υλικό για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Ελλάδα και για τους
οργανισμούς που δρούν στον τομέα αυτό.
10.
Theophile Navet, Γαλλία. Απασχόληση στο υποπρόγραμμα του Κέντρου
Νέων Καλαμάτας με ονομασία Αρτοράμα και ανάλυψη καλλιτεχνικών
καθηκόντων διδαδκαλίας ζωγραφικής, γλυπτικής και illustration.
11.
Arthus Pilorget, Γαλλία. Απασχόληση στο υποπρόγραμμα του Κέντρου
Νέων Καλαμάτας με ονομασία Αρτοράμα και ανάλυψη καλλιτεχνικών
καθηκόντων διδαδκαλίας ζωγραφικής, γλυπτικής και illustration.
Σεπτέμβριος 2010
Οργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Δρόμου στην πλατεία Φραγκόλιμνας, 1 χρόνο
μετά την διοργάνωση του πρώτου φεστιβαλ με τις εξής δράσεις:
 Μουσική από DJs
 Γκράφιτι
 Άλματα με ποδήλατα και πατίνια
 Εργατήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών
 Ζογκλερικά
 Γραφείο ενημέρωσης νέων για το Κέντρο Νέων Καλαμάτας
 Γραφείο ενημέρωσης του Ερυθρού Σταυρού
 Χαριστικό παζάρι σε συνεργασία με το Δημοτικό Παντοπωλείο
Οκτώβριος 2010
Οργάνωση του 3ήμερου Πράσινου Φεστιβάλ Νέων στην Κεντρική Αγορά της
Καλαμάτας με την συνεργασία των εξής φορέων:
 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης Καλαμάτας
 Ορνιθολογική Εταιρεία Ελλάδος
 Ποδηλάτες Καλαμάτας
 Περιβαλλοντική ομάδα “KalamataFreespace”
 Φωτογραφική Λέσχη Καλαμάτας
 Καλλιτεχνικό Στέκι
 Σωμα Εθελοντών Σαμαρειτών
 Δημοτικό Παντοπωλείο
 Θεατρική Ομάδα Κέντρου Νέων Καλαμάτας
Το φεστιβάλ κινήθηκε σε επιτυχημένα πλαίσια με την ανταπόκριση του κοινού
και με δράσεις όπως:
 Περιβαλλοντικά εργαστήρια στα σχολεία
 Συναυλία
 Θεατρική παράσταση
 Εργαστήριο Επαναχρησιμοποίησης υλικών
 Περιβαλλοντικά παιχνίδια για παιδιά
 Χαριστικό Παζάρι
 Ενημέρωση του κοινού για την Ορνιθολογική Εταιρεία
 Ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις των περιβαλλοντικών ομάδων της
πόλης
 Έκθεση Φωτογραφίας



Έκθεση Φωτογραφία με θέμα τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας

Δεκέμβριος 2010
Υποδοχή μιας εθελόντριας μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”,
Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
1. Vanessa Berot, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων
Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών
καθηκόντων.
Δεκέμβριος 2010
Διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού για τα Παιδικά Χωριά SOS σε
συνεργασία με τον τοπικό φορέα της οργάνωσης και υπό την αιγίδα του Δήμου
Καλαμάτας. Η εκδήλωση έλαβε μέρος στα Χριστουγενιάτικα σπιτάκια του
Δήμου Καλαμάτας, στην κεντρική πλατεία της πόλης, και περιελάμβανε
θεματικό γκράφιτι, παιχνίδια για παιδιά και ζωγραφική για παιδιά.
Συνεργασίες 2010
 Δημοτικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 Ποδηλάτες Καλαμάτας
 Καλλιτεχνικό Στέκι
 Δήμος Καλαμάτας
 Δήμος Αίπειας
 Δήμος Θουρίας
 Δήμος Αριστομένη
 Δήμος Κορώνης
 Περιφέρεια της Emilia Romagna, Μπολώνια, Ιταλία
 Δίκτυο ECOMEDIA Europe
 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας
 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας
 Νομαρχία Μεσσηνίας
 ΤΕΙ Καλαμάτας
 Ινστιτούτο Blyth Education, Καναδάς
 Πανεπιστήμιο της Βοστώνης
 ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας
 Κέντρο Ημέρας Μεσσηνίας
Η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παμψηφεί την έγκριση του Απολογισμού
Δράσεων για το έτος 2010.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

