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Προς τα Μέλη της 10ης Γενικής Συνέλευσης 

του οργανισμού Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων 

 

Καλαμάτα, 21 Ιανουαρίου 2014 

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 5 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 καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού και την ανάπτυξη του 

εθελοντικού κινήματος στην πόλη της Καλαμάτας, προχωράμε στο 2013 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 ανάδειξη του Κέντρου Νέων Καλαμάτας ως μίας ανεξάρτητης πλέον εθελοντικής 

δομής που να στηρίζεται στους ενεργούς εθελοντές του Κέντρου Νέων Καλαμάτας 

Η προώθηση της ιδέας της σύστασης ενός Συλλόγου Εθελοντών για την 

ανεξαρτητοποίηση του Κέντρου Νέων Καλαμάτας 

 

 Η ανάπτυξη και περαιτέρω οργάνωση του Κέντρου Νέων Καλαμάτας 

 Η ανεξαρτητοποίηση του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας και η σύσταση μιας 

ξεχωριστής εθελοντικής δομής 

 Η διεύρυνση του διεθνούς πλέον Φεστιβάλ Δρόμου που θα προσφέρει πέραν 

των σκοπών του και ξεκάθαρα αναπτυξιακά αποτελέσματα για το νομό 

Μεσσηνίας.  

 Η ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση 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.  

 Η αναγνώριση του επαγγέλματος του Διοργανωτή Κοινωνικομορφωτικών 

Δραστηριοτήτων για Νέους και η αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης/ 

εκπαίδευσης.  

Γαλανοπούλου Ασημίνα 

Πρόεδρος ΔΣ 

Βούρκου Εργίνα 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 



ΔΡΑΣΕΙΣ 2013 
 

Ιανουάριος 2013 

Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Νέων 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 2013 είναι οι εξής: 

- Διαπολιτισμική βραδιά 

- Ημερίδες ενημέρωσης  

- Συμμετοχή και υποστήριξη σε bazaar 

- Κοπή της πίτας 

- Dance party 

- Καραόκε πάρτι 

- Πάρτι γενεθλίων  

- Συναυλία με τους Delta 

- Εθελοντική Αιμοδοσία 

- Παρουσιάσεις εργαστηρίων στο Πάρκο του ΟΣΕ 

- Αποκριάτικο πάρτι 

- Lip dub video 

- Πάρτι για το κλείσιμο της χρονιάς 

- Συμμετοχή σε 2 εκδηλώσεις του Ερυθρού Σταυρού ως "Σταγονούλιδες" 

- EVS cafe (2) 

- Εργαστήριο Hip- Hop  

- Εργαστήριο Swing & Rock n' Roll 

- Εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης υλικών 

- Εργαστήριο Χειροτεχνίας 

- Εργαστήριο Παραγωγής Βίντεο 

- Εργαστήριο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

- Μάθημα Αγγλικών 

- Μάθημα Γερμανικών 

- Μάθημα Ισπανικών 

- Μάθημα Γαλλικών 

- Μάθημα Σερβικών 

- Μάθημα Αραβικών  

- Μάθημα Εσθονικών 

- Μάθημα Λιθουανικών 

- Μάθημα Ισλανδικών 

- Μάθημα Ιταλικών 

- Εργαστήριο χορού Τανγκό 

- Εργαστήριο Χορών Λάτιν 



- Εργαστήριο Φωτογραφίας 

- Εργαστήριο Ζωγραφικής 

- Εργαστήριο Yoga 

- Εργαστήριο Χορωδίας 

- Εργαστήριο Σύγχρονου Χορού 

- Εργαστήριο Muay Thai 

- Εργαστήριο Τεχνικών Κινηματογράφου 

- Εργαστήριο κιθάρας για παιδιά 

- Εργαστήριο κιθάρας για ενήλικες 

- Εργαστήριο χορού Οριεντάλ 

- Εργαστήριο Tai Chi 

- Εργαστήριο Κρουστών 

- Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 

- Μαθήματα Ελληνικών για ξένους 

- Θεατρικό Εργαστήρι 

- Εργαστήριο Βιωματικών Ομάδων 

- Εργαστήριο Μουσικού Αυτοσχεδιασμού 

- Εργαστήριο Θεωρίας της Μουσικής 

- Εργαστήριο Do It Yourself 

- Εργαστήριο Τεχνικών αυτοάμυνας 

 

Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν από 9/2013: 

- Ζογκλερικά 

- International Latin από Low stress 

dance team 

- salsa για παιδιά 

- Salsa (αρχάριοι & προχωρημένοι) 

- latin 

- Myuai - Thai 

- Salsa αρχάριοι τμήμα 1ο 

- Χορωδία 

- Κιθάρα για ενήλικες (αρχάριοι & 

προχωρημένοι) 

- Κιθάρα για παιδιά (αρχάριοι & 

προχωρημένοι) 

- R&B για παιδιά 

- Σύγχρονο (αρχάριοι & 

προχωρημένοι) 

- Oriental 

- Σκάκι 

- Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά 

- Παραδοσιακοί χοροί (αρχάριοι και 

προχωρημένοι) 

- Βιωματικές ομάδες 

- Εισαγωγή στην τέχνη του Flamenco 

- yoga 

 

- Αγγλικά ομάδα συζήτησης  

- Γαλλικά 

- Ιταλικά 

- Γεωργιανά 

- Σλοβένικα 

- Αραβικά  

- Νοηματική  

- Λιθουανικά 

- Ισπανικά 

- Γερμανικά 

- Τούρκικα 

- Ελληνικά για ξένους 

- Ρώσικα 

 

  



Ιανουάριος 2013 

07/01: Υποδοχή του Leonard Pristl, από τη Γερμανία ως εθελοντή μέσω του 

προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

Ο εθελοντής απασχολήθηκε στο πρόγραμμα υποστήριξης του ΚΕΚΥΚΑμεΑ 

Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες). 

 

19-27/01: Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων - Κ.Α.ΝΕ. διοργάνωσε από τις 19 έως τις 27 

Ιανουαρίου 2013 άλλο ένα διεθνές σεμινάριο με θέμα "Lifelong learning; the 

multiplier experience" (Δια Βίου Μάθηση: Ανάπτυξη ικανοτήτων στην διάδοση των 

γνώσεων) με κωδικό έργου 2012-1-GR1-GRU13-10499. Το σεμινάριο έλαβε μέρος 

στην Καλαμάτα και ήταν στο πλαίσιο των εργαστηρίων Grundtvig που είναι ένα 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια του ευρύτερου 

Ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση». Στο εργαστήριο συμμετείχαν 20 

ευρωπαίοι πολίτες από 13 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας), από τη Φιλανδία, τη Λεττονία, την Ισπανία, τη Πορτογαλία, την Αγγλία, 

την Τουρκία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Πολωνία, τη Τσεχία και τη 

Σκωτία.  

 

Το Εργαστήριο Grundtvig κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένο, κρίνοντας από τις 

αξιολογήσεις των συμμετεχόντων που λαμβάναμε κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου 

αλλά και από τα μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν από την κατάθεση προτάσεων από τους συμμετέχοντες του 

Εργαστηρίου σε παρόμοιες δράσεις.  

 

28/01: Υποδοχή 3 ατόμων για πρακτική άσκηση στον οργανισμό μας 3μηνης 

διάρκειας μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci Κινητικότητα.  

1. Sandra Coelho, Πορτογαλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Νέων - Κ.Α.ΝΕ. για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

2. Marisa Carvalho, Πορτογαλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Νέων - Κ.Α.ΝΕ. για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

3. Diana Dias, Πορτογαλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Νέων - Κ.Α.ΝΕ. για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

Φεβρουάριος 2013 

05/02: Υποδοχή 2 εθελοντών μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 

2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

 

1. Alice Ponticelli, Γαλλία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του 

ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες). 

 

2. Bjartur Steingrimsson, Ισλανδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου 

Νέων Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών 

καθηκόντων. 

 

09/02: Εκδήλωση μουσικοχορευτικής βραδιάς υπό τους ρυθμούς του DJ Loic στο 

Κέντρο Νέων Καλαμάτας και είχε αρκετή συμμετοχή κόσμου. 

 

15/02: Έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. 

Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο EVS cafe και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας για νέους.  



 

 

16/02: Διοργάνωση εορτής για την κοπή της πίτας στο κέντρο διασκέδασης 

Speakeasy με τη συμμετοχή των φίλων και εθελοντών  του Κέντρου Νέων 

Καλαμάτας και με 2 βασιλόπιτες. Τα έσοδα της βραδιάς προσφέρθηκαν από την 

ιδιοκτησία του κέντρου διασκέδασης στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας.  

 

Μάρτιος 2013 

 

07/03: Διοργάνωση συνεστίασης για τον εορτασμό της ημέρας της Τσικνοπέμπτης 

για τα μέλη και τους εθελοντές της Κ.Α.ΝΕ. 

 

15/03: Πραγματοποίηση ενημέρωσης Τεχνικού Λυκείου στα πλαίσια του 

προγράμματος Leonardo da Vinci - Μεταφορά Τεχνογνωσίας για το πρόγραμμα 

"Take Tech". Ενημερώθηκαν αρχικά οι καθηγητές σχετικά για το πρόγραμμα που 

επρόκειτο να παρουσιαστεί στους μαθητές του Λυκείου και για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίο πραγματοποιείται αυτή η δράση. Στη συνέχεια, 

έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των στόχων του προγράμματος Take Tech καθώς οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους νέους του τόπου μας σε τοπικές επιχειρήσεις.  

 

Στα πλαίσια του εορτασμού των 5 χρόνων ΚΑΝΕ και 4 χρόνια Κέντρο Νέων 

Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:  

- 15/03: Αποκριάτικο Πάρτι λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη παρέλαση της τελευταίας 

Κυριακής της Αποκριάς.  

- 23/03: Lip dub video με τους εθελοντές του Κέντρου Νέων Καλαμάτας  

- 30/03: Γενέθλια του ΚΝΚ  

 

Απρίλιος 2013 

Οι εορτασμοί των γενεθλίων του ΚΝΚ και της ΚΑΝΕ συνεχίστηκαν και τον Απρίλιο 

όπου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:  

- 05/04: Συναυλία με τους DELTA στο ΚΝΚ.  

- 12/04: Παρουσιάσεις των εργαστηρίων που πραγματοποιούνταν όλη τη χρονιά στο 

ΚΝΚ. Η εκδήλωση έγινε στις στο Πάρκο του ΟΣΕ.  

- 19/04: Εθελοντική αιμοδοσία στο ΚΝΚ. Η αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με το 

Νοσοκομείο Καλαμάτας. Μαζεύτηκαν περίπου 20 φιάλες αίματος οι οποίες 

διατέθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.  

 

16/04: Διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού για την προώθηση του 

σεμιναρίου που θα πραγματοποιούσε η Εθνική μας Υπηρεσία στις 17 Απριλίου και 

μοιράσαμε σχετικά φυλλάδια.  

 

17/04: Συμμετοχή και υποστήριξη στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ελληνική 

Εθνική Υπηρεσία για τα προγράμματα "Νέα Γενιά σε Δράση" στο Φαραί Παλάς στην 

Καλαμάτα. Προβάλαμε το γεγονός στα τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στη σελίδα μας στο Facebook, στο επίσημο site μας στο Διαδίκτυο και 

στείλαμε e-mails στην αντίστοιχη ομάδα στόχο, e-mails που είχαμε από παλαιότερες 

δικές μας εκδηλώσεις. λάβαμε μέρος ως ομιλητές και συμμετείχε μια εθελόντρια του 

Κέντρου Νέων Καλαμάτας για να μοιραστεί τη δική της εμπειρία μέσω του 

προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

 



 

Μάιος 2013 

25/05- 02/06: Συμμετοχή στην Ανθοκομική Έκθεση Μεσσηνίας που 

πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο του ΟΣΕ. Ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα κινητικότητας για νέους και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία - EVS cafe. Δεν είχε αρκετή συμμετοχή καθώς το 

βαγόνι μας ήταν σε άλλο σημείο σε σχέση με την Ανθοκομική Έκθεση, με 

αποτέλεσμα να μην περνάει αρκετός κόσμος από το σημείο που ήμασταν. Επιπλέον, 

δεν είχε διαφημιστεί αρκετά.  

 

28/05: Πραγματοποίηση επίσκεψης του ΙΕΚ του ΟΑΕΔ σε 3 τοπικές επιχειρήσεις στα 

πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci - Μεταφορά τεχνογνωσίας με τίτλο: 

"Take Tech" με στόχο την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των νέων της 

Μεσσηνίας και η ανάδειξη των τοπικών επιχειρήσεων ως πιθανούς μελλοντικούς 

εργοδότες με άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας, δυνατότητες κατάρτισης και καλές 

εισοδηματικές ευκαιρίες έτσι ώστε οι νέοι να γνωρίσουν επιχειρήσεις και ευκαιρίες 

στην περιοχή τους. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επαγγέλματα του 

μέλλοντος και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης διαφόρων θέσεων απασχόλησης 

στη Μεσσηνία. Οι επισκέψεις έγιναν στην Οινομεσσηνιακή, Συκική και στον 

Καλλικούνη, επιχειρήσεις που εδρεύουν στη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας. 

 

Ιούλιος 2013 

01/07: Υποδοχή 21 εθελοντών από την Πολωνία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία 

και την Τουρκία, μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, για πρόγραμμα ομαδικής ΕΕΥ μικρής διάρκειας 

(5 εβδομάδες) για τη στήριξη του Φεστιβάλ Μηδέν και του Φεστιβάλ Δρόμου 

Καλαμάτας. 

 

04-06/07: Υποστήριξη του Φεστιβάλ Μηδέν με την συμμετοχή εθελοντών του 

οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η Manuela Gascon, εθελόντρια του οργανισμού μας, 

ήταν υπεύθυνη για τον καθορισμό μιας ενότητας που θα προβαλλόταν κατά τη 

διάρκεια του Φεστιβάλ.  

 

20-29/07: Υλοποίηση ανταλλαγής νέων μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε 

Δράση", Δράση 1.1 με τίτλο «Peace, Love and Unity: Street Arts Against Racism». 

Σε αυτή συμμετείχαν 50 νέοι και 10 αρχηγοί νέων από 10 διαφορετικές χώρες 

(Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Πολωνία, Σλοβενία και Ουγγαρία). Η ανταλλαγή επικεντρώθηκε στην προώθηση του 

σεβασμού της πολιτισμικής ποικιλομορφίας καθώς και στη μάχη ενάντια στο 

ρατσισμό και την ξενοφοβία. Για 9 ολόκληρες μέρες, οι νέοι αυτοί δούλεψαν μαζί, 

αντάλλαξαν γνώσεις και δεξιότητες, εξασκήθηκαν σε διάφορες τέχνες δρόμου, 

γνώρισαν νέους πολιτισμούς, αντάλλαξαν απόψεις για το θέμα το ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας και των διακρίσεων και συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μία 

υπέροχη παράσταση με θέμα την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. 

 

26-28/07: Οργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Δρόμου στο πάρκο Σιδηροδρόμων της πόλης 

της Καλαμάτας. Οι δραστηριότητες που έλαβαν μέρος είναι οι εξής: 

- Hard rock live bands 

- Skates 

- Dirt bikes 

- Graffiti 

- Jugglers shows 

- Έκθεση φωτογραφίας 



- Έκθεση Ζωγραφικής 

- Βιντεοπροβολές 

- Έκθεση bazaar 

- Re:think project 

- Τουρνουά basket 

- Alley Cat Race 

- Hip Hop live bands 

- Forum theatre workshops 

- Θέατρο δρόμου, παραστάσεις 

- Εμβόλιμες χορευτικές παραστάσεις 

(εναλλάξ) 

- Χαριστικό παζάρι 

- Τσίρκο 

 

Το Φεστιβάλ κρίνεται άκρως επιτυχημένο καθώς συγκέντρωσε πάνω από 2.000-2.500  

άτομα κάθε μέρα φτάνοντας συνολικά τους 6.000- 7.000 επισκέπτες και για τις 3 

μέρες του Φεστιβάλ, ξεπερνώντας τα περσινά δεδομένα του φεστιβάλ (περίπου 3000 

άτομα και για τις 3 μέρες του φεστιβάλ). Η επιτυχία του φεστιβάλ ήταν μεγάλη 

καθώς είχε μεγάλο απόηχο στο κοινό της Καλαμάτας και είχε αρκετή δημοσιότητα 

κατά τις προ-φεστιβαλικές δραστηριότητες αλλά και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, 

όντας πολύ οργανωμένο και με αρκετές παράλληλες δράσεις.  

 

 

Αύγουστος 2013 

01/08: Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση - Σχέδια 

Εθελοντισμού GRUNDTVIG για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με τίτλο «Always be 

part of the action!» με διάρκεια 24 μήνες και έναρξη από την με στόχο την 

κινητικότητα ατόμων άνω των 50 ετών για εθελοντισμό στην Ευρώπη.     

 

05/08: Υποδοχή 04 εθελοντών μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", 

Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

1. Fiakra McKeever, Ιρλανδία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου 

Νέων Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών 

καθηκόντων. 

2. Melina Savvidis, Γερμανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα της 

θεραπευτικής ιππασίας, με βοηθητικό ρόλο προς τον ειδικό επιστήμονα 

και τα παιδιά με αναπηρίες. 

3. Lina Suminaite, Λιθουανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου 

Νέων Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών 

καθηκόντων. 

4. Erika Funa, Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων Καλαμάτας 

με στόχο την ανάληψη πολιτιστικών και μαθησιακών καθηκόντων. 

 

05/08: Υποδοχή 10 εθελοντών από την Γαλλία, την Κροατία και την Τουρκία μέσω 

του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία, για συμμετοχή στο πρόγραμμα ομαδικής ΕΕΥ μικρής διάρκειας «Eco-

culture» στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας. 

 

25/08 – 01/09: Αποστολή 5 ατόμων από την Ελλάδα, με αρχηγό ομάδας την κα 

Φωτεινή Αράπη, σε ανταλλαγή νέων μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", 

Δράση 1.1 με τίτλο «Back to Nature – Back to Health» που υλοποιήθηκε στην 

Κύπρο. 

 

28/08: Υποδοχή της Amaia Vilas, από την Ισπανία ως εθελόντρια μέσω του 

προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

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 δρουν στον τομέα αυτό. 

 

Σεπτέμβριος 2013 

05/09: Ενημέρωση νέων εθελοντών για το Κέντρο Νέων Καλαμάτας. 

Προγραμματισμός του νέου έτους. Πρώτη συνάντηση εθελοντών ΚΝΚ για το νέο 

έτος.  

 

05/09: Υποδοχή 03 εθελοντών μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", 

Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

1. Carmelo Marquez, Ισπανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης 

του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες).  

2. Ahmad Ayyash, Ιορδανία. Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του 

Κέντρου Ημέρας για παιδιά και εφήβους με αυτισμό Καλαμάτας. 

3. Eda Tandogan, Απασχόληση στο πρόγραμμα υποστήριξης του 

ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και των μελών του (παιδιά με αναπηρίες). 

 

 

06/09: Αποστολή της Έμιλυ Μαγκουρίλου ως εθελόντριας μέσω του προγράμματος 

"Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στη Γαλλία, για 

ΕΕΥ 12 μηνών. 

 

08/09 – 15/09: Συμμετοχή του Φιλάρετου Βούρκου σε συνάντηση ανάπτυξης 

συμπράξεων στο Αμμάν της Ιορδανίας. 

 

10/09: Εκδήλωση για τον καθαρισμό της Πλατείας Όθωνος από Έλληνες και ξένους 

εθελοντές. 

 

16/9: Έναρξη εγγραφών στο Κέντρο Νέων Καλαμάτα με προσέλευση 200 περίπου 

ατόμων μέσα σε 1 ημέρα!  

 

19/09 – 22/09: Συμμετοχή του κου Φιλάρετου Βούρκου στη συνάντηση αξιολόγησης 

του σχεδίου Take-Tech στην Αυστρία. Το σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, τομεακό πρόγραμμα Leonardo Transfer of 

Innovation. 

 

26/09 – 27/09: Συμμετοχή κου Φιλάρετου Βούρκου και κας Φωτεινής Αράπη σε 

συνάντηση των δικαιούχων του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» που 

υλοποιήθηκε στην Αθήνα, από την Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος, Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

 

Οκτώβριος 2013 

01/10: Αποστολή της Ευπραξίας Μακράκη ως εθελόντριας μέσω του προγράμματος 

"Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Ιταλία, για 

ΕΕΥ 08 μηνών. 

 

01/10: Αποστολή της Μαίρης Δροσοπούλου ως εθελόντριας μέσω του προγράμματος 

"Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Τουρκία, 

για ΕΕΥ 09 μηνών. 

 



05-12/10: Υλοποίηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης ενηλίκων “Formal Education 

meets Non Formal Learning: The Competence based approach” στο πλαίσιο του 

προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, τομεακό πρόγραμμα Grundtvig/In service training. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 7 εκπαιδευτές ενηλίκων από την Ολλανδία, την Τουρκία, 

την Κύπρο, την Ισπανία, το Μαυροβούνιο και την Πολωνία. 

 

05/10: Υποδοχή της Danae Lehmann, από τη Γερμανία ως εθελόντρια μέσω του 

προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

Απασχόληση στο πρόγραμμα του Κέντρου Νέων Καλαμάτας με στόχο την ανάληψη 

πολιτιστικών και μαθησιακών καθηκόντων. 

 

 

09/10/: Έναρξη των εργαστηρίων του Κέντρου Νέων Καλαμάτας. 

 

11/10: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου «Οι ζωές των Άλλων» που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", Δράση 1.2 – 

Πρωτοβουλίες Νέων. Η παρουσίαση έγινε στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας. 

 

15/10: Επισκέψεις σχολείων σε επιχειρήσεις – Αναγνωσταράς και Βιοβιν, στο 

πλαίσιο του σχεδίου Take-Tech (πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, τομεακό πρόγραμμα 

Leonardo Transfer of Innovation). 

 

16/10: Υποδοχή 03 εθελοντών από την Τουρκία μέσω του προγράμματος "Νέα Γενιά 

σε Δράση", Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

1. Mehmet Alli Sirin, Απασχόληση στο πρόγραμμα Φυσικής Γεωργίας σε 

συνεργασία με το project RE-Think και το Αγρόκτημα Φοίφα. 

2. Ugurcan Pehlivan, Απασχόληση στο πρόγραμμα Φυσικής Γεωργίας σε 

συνεργασία με το project RE-Think και το Αγρόκτημα Φοίφα. 

3. Abdurrahman Ermis, Απασχόληση στο πρόγραμμα Φυσικής Γεωργίας σε 

συνεργασία με το project RE-Think και το Αγρόκτημα Φοίφα. 

 

18/10: Επισκέψεις σχολείων σε επιχειρήσεις - Agrexpo, Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, ΣΥΚΙΚΗ στο πλαίσιο του σχεδίου Take-Tech (πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθηση, τομεακό πρόγραμμα Leonardo Transfer of Innovation). 

 

23/10/2013: Διοργάνωση ημερίδας "Εξωστρέφεια τοπικών επιχειρήσεων και η αγορά 

του εξωτερικού" στα πλαίσια του προγράμματος TAKE TECH με ομιλητές τη 

Βρυώνη Κατερίνα, το Γκούμα Πάνο και το Μουργή Ιωάννη. Προσήλθαν περίπου 30 

άτομα. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.  

 

25/10 – 02/11: Συμμετοχή του Φιλάρετου Βούρκου σε σεμινάριο επιμόρφωσης στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. 

 

Νοέμβριος 2013 

4/11: Επίσκεψη σχολείου στη βιοτεχνία του «Αθανασίου» 

στο πλαίσιο του σχεδίου Take-Tech (πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, τομεακό 

πρόγραμμα Leonardo Transfer of Innovation). 

 

4/11 – 09/11: Συμμετοχή της Φωτεινής Αράπη στο Tool Fair του  SALTO που 

διοργανώθηκε στους Δελφούς, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία του 



προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

 

8/11: Διοργάνωση διαπολιτισμικής βραδιάς στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας. Η βραδιά 

στέφθηκε με επιτυχία με τη συμμετοχή εθελοντών από την τοπική κοινότητα αλλά 

και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ατόμων από την τοπική 

κοινότητα. Παρουσιάστηκαν παραδοσιακά εδέσματα, παιχνίδια, χοροί και τραγούδια 

από τις χώρες καταγωγής των εθελοντών καθώς και από την Ελλάδα.  

 

16/11: Διοργάνωση μουσικής βραδιάς με τη συμμετοχή των Karamazov project. 

Είσοδος ελεύθερη. Η βραδιά έτυχε μεγάλης συμμετοχής από ντόπιους κατοίκους.  

 

25/11: Έναρξη εγγραφών για νέο εργαστήριο ζογκλερικών στο Κέντρο Νέων 

Καλαμάτας 

 

30/11: Συμμετοχή στην Ημερίδα: "Κρίση και υγεία στη Μεσσηνία"- Ομιλήτρια: 

Φωτεινή Αράπη 

 

Δεκέμβριος 2013 

2/12/2013: Εβδομάδα εθελοντισμού στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας. 

Πραγματοποιήθηκε φωτογραφική έκθεση με εθελοντές ανά τον κόσμο αναγράφοντας 

στη λεζάντα τι θεωρούν ότι είναι ο εθελοντισμός για τον καθένα από αυτούς. 

Ακόμα, υπήρχαν πλαίσια στα οποία μπορούσαν να γράψουν όλοι οι συμμετέχοντες 

του Κέντρου Νέων Καλαμάτας για το "Τι είναι ο εθελοντισμός?" 

 

11/12/2013: Στολισμός του Κέντρου Νέων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων 

εθελοντών 

 

20/12/2013: Χριστουγεννιάτικο Δείπνο Εθελοντών στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας 

 

21/12/2013: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας 

 

21 και 22/12: Θεατρική παράσταση "Τα Ρομπότ της Αυγής" στο Κέντρο Νέων 

Καλαμάτας 

 

14-15/12/2013: Συμμετοχή Κέντρου Νέων Καλαμάτας στις Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις του Δήμου - Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με συμμετοχή Ελλήνων και 

ξένων εθελοντών, μελών του Κέντρου Νέων και ντόπιων κατοίκων 

 

23/12/2013: Συμμετοχή Κέντρου Νέων Καλαμάτας στις Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις των παιδικών χωριών S.O.S.  

Συνεργασίες 2013 
 

Εθνικοί Φορείς: 

 

 Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 

 Δήμος Καλαμάτας 

 Δήμος Δυτικής Μάνης 

 Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας 



 Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνίας 

 Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας 

 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας 

 Ποδηλάτες Καλαμάτας 

 Καλλιτεχνικό Στέκι 

 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας 

 ΤΕΙ Καλαμάτας 

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας 

 Κέντρο Ημέρας για παιδιά και εφήβους με Αυτισμό Μεσσηνίας 

 Φωτογραφική Λέσχη Καλαμάτας 

 Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας 

 Φεστιβάλ Μηδέν 

 Ομάδα F.D.R. Inline  

 Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας 

 ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ 

 Europe Direct Καλαμάτας 

 Καλαμάτα Free Space και το Πρόγραμμα Re: Think 

 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ - Κύτταρο 

 Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 

Καλαμάτας  

 Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης» 

 Χοροδιδασκαλείο 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

 Τοπική Ομάδα Στήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος 

 Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας 

 Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας, ΕΛΙΑ 

 Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών 

 

 

Διεθνείς φορείς: 

 

Γαλλία  Itinéraire International 

Γαλλία  Association ADICE 

Πολωνία  Semper Avanti 

Σλοβενία  Mladinski center Dravinjske doline 

Γαλλία  Espace Cordier MJC 

Ιταλία  CEMEA del Mezzogiorno onlus   

Ιταλία Cooperativa Sociale Muovimente 

Αυστρία brainplus - Projektmanagement Schabereiter 

Εσθονία Seiklejate Vennaskond 

Ιταλία   Net in Action 

Ρουμανία  Do Great Things 

http://www.itineraire-international.org/
http://semperavanti.org/
http://www.mcdd.si/
http://www.lechaudron.org/


Κύπρος  Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών 

Πορτογαλία Autonomia e Descoberta 

Γαλλία Pistes Solidaires 

Σερβία 
OSMEH-Organization for Solidarity, Mobility, Ecology and Humanity 

of youth. 

Πορτογαλία Associacao Spin 

Ιταλία ΧΕΝΑ - centro scambi e dinamiche interculturali. 

Φιλανδία Keskipiste-Leader ry 

Κροατία Forum for Freedom in Education 

Ιταλία Officina Creativa Interculturale 

Πολωνία Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP 

Πολωνία Angelus Silesius House 

Ιταλία CEMEA del Lazio 

Εσθονία MTU Noortevahetuse Arengu Uhing ESTYES 

Ρουμανία The Group of the European Youth for Change (GEYC) 

Ουγγαρία HELPI Kecskemeti Ifjusagi Iroda es Modszertani Muhely 

Ισπανία Centro Intercultural Ideas de Colores 

Κύπρος Cyprus Youth Clubs Organization 

Βουλγαρία Centre for European Initiatives Foundation 

Δανία Europe Direct Bornholm 

Γερμανία Kreisjugendring Stormarn 

Ολλανδία Lava Legato Foundation 

Ισπανία Department of youth. Agüimes City Council 

Τσεχία ΙΝΕΧ 

Τουρκία DeM Experiential Training Centre 

Γεωργία Academy for Peace and Development 

Λετονία NGO "Jaunieši Rogovkai" 

Λιθουανία Vilnius Vytauto Didziojo Gimnazija 

Ισπανία Asociación Iniciativa Internacional Joven 

Γαλλία Mission Locale Chateauroux 

Μαυροβούνιο NGO Svetionik 

Ιταλία Legambiente Volontariato Veneto 

Σλοβενία Info center Škuc 

Γαλλία STAJ Touraine 

Γαλλία MJC de Graulhet 

Lithuania Actio Catholica Patria 

Ισλανδία AUS - ICYE 

Πορτογαλία Associação Mais Cidadania 

Αυστρία Styrian Business Promotion Agency SFG 

Αυστρία Styrian Economic Society (STVG) 

Ιταλία Union of chambers of commerce of Veneto (EIC) 

Βουλγαρία Bulgarian Chamber of Commerce and Industry Dobrich (CCI 



 

 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την έγκριση του Απολογισμού Δράσεων 

για το έτος 2013.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

   

 

 

Dobrich) 

Ουγγαρία Transdanubian Regional Innovation Agency (KDRIU) 

Εσθονία Junior Achievement EESTI (JA) 


