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ΔΡΑΣΕΙΣ 2015-2016

Μέσα στη διετία αναπτύξαμε περαιτέρω

τα προγράμματα  με κοινωνικό 

αντίκρισμα που ξεκινήσαμε το 2012, 

στοχεύοντας κυρίως στα παιδιά 

της ηλικιακής ομάδας 6 έως 12, 

σε παιδιά από διάφορες γειτονιές της χώρας μας, 

παιδιά μεταναστών, παιδιά 

με ειδικές ανάγκες και τελευταία 

ένα πρόγραμμα για παιδιά προσφύγων.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015 - 2016

‘‘Διακοπές στο Σχολείο’’

‘‘Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας’’

‘‘Νέων Χώρα’’

‘‘Βοτανικός Κήπος Ολυμπίας’’

‘‘Creative Facilitation Training’’

‘‘Πάμε Σχολείο’’

“Stepkids”

Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας στην Ελλάδα και 

το Εξωτερικό

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+





ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 2012

Προσφέρει δωρεάν δημιουργική απασχόληση

Σε 1.650 μέχρι σήμερα παιδιά, από 6-12 ετών

Σε δημοτικά σχολεία, σε διάφορες γειτονιές της 

Αττικής, με τη συμβολή εθελοντών, παιδαγωγών 

και συντονιστών.

Με την υποστήριξη: 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

«Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων

‘’Hellenic Hope Foundation”



26ο Δημοτικό Σχολείο – Κυψέλη



Καλλιτεχνικό δρώμενο  στο 26ο Δημοτικό της  Κυψέλης,

για το άνοιγμα των σχολείων τον Οκτώβριο. 



135ο Δημοτικό Σχολείο - Γκύζη





48ο Γυμνάσιο - Κάτω Πατήσια







ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ

. 

το 2016 είναι η τέταρτη συνεχόμενη 

χρονιά, που ο όμιλος ΕΛΠΕ

στηρίζει αυτό το σημαντικό πρόγραμμα 

δημιουργικής απασχόλησης για άτομα 

με αναπηρία, στο Θριάσιο Πεδίο 

και στη Θεσσαλονίκη, στους Δήμους

Κορδελιού-Εύοσμου και Δέλτα. 



102 παιδιά και νέοι που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία,  

πέρασαν  ένα δημιουργικό καλοκαίρι, παρέα με 85 

εθελοντές από όλο τον κόσμο, με την καθοδήγηση 

ειδικών παιδαγωγών, και στελεχών της ΕΛΙΞ.



και ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
έδωσαν τη δυνατότητα σε 52 παιδιά και 

νέους           
με αναπηρίες, να απασχοληθούν δημιουργικά

το καλοκαίρι, στο Θριάσιο Πεδίο και
τη Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο του 2015 



Ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία και τους γονείς  
των παιδιών, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για 

τους συντελεστές των δράσεων, όσο και για τον χορηγό. 



πάμε Σχολείο!
200 παιδιά προσφύγων από τη Δομή Φιλοξενίας του 

Ελαιώνα, «πήγαν Σχολείο» τον Ιούλιο και Αύγουστο 

του 2016, στο 87o Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων στον Κεραμικό.  



18 παιδαγωγοί, τέσσερεις 

διερμηνείς, στελέχη της 

ΕΛΙΞ και εθελοντές από 

διάφορες χώρες, έδωσαν 

στα παιδιά μια “γεύση από 

Σχολείο!”

και τα προετοίμασαν για 

την ομαλή ένταξή τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα

τον Σεπτέμβριο.





Η απασχόληση των παιδιών συνεχίζονταν κάποια 
απογεύματα και μέσα στη Δομή, με ενθουσιώδη 
συμμετοχή περισσότερων  παιδιών, αλλά και ενηλίκων.



Χορηγοί του προγράμματος:

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en/


CREATIVE  

FACILITATION 

TRAINING

Through a 7 day 

facilitation training, 25 

practitioners in the field 

of elementary education 

have been trained as 

creative facilitators by 

our partner, PYE 

(Partnerships for Youth 

Empowerment).



The training was followed by a two day pilot 

implementation activity, with 80 refugee children in the 

87th Primary School in Athens.  The two trainers offered 

valuable support during the implementation phase.

Sponsored by the Tides Foundation 



Μια δράση για τη λειτουργία 

και υποστήριξη ενός  Κέντρου 

Κοινωνικής Παρέμβασης και 

υποστήριξης εφήβων και 

μετεφήβων  σε συνεργασία 

με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.
.
Στόχος

«ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ»

15 εθελοντές 

ανακατασκεύασαν και 

συντήρησαν παλιά 

έπιπλα για να τα 

θωρήσουν σε 

αστέγους της 

περιοχής.



12 εθελοντές της ΕΛΙΞ, 

σε συνεργασία με τον 

Φυσιολατρικό και Περιβαλλοντικό 

Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και τη 

χορηγία του STUDIOSUS Foundation e.V.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ



Η βράβευση της ΕΛΙΞ από το 

Ίδρυμα QualityNet, έγινε στην 

κατηγορία “Bravo Society” για τις 

δράσεις υποστήριξης ατόμων με 

αναπηρίες που υλοποιεί η 

οργάνωση τα τελευταία 4 χρόνια 

στην Ελευσίνα και τη 

Θεσσαλονίκη,  με την χορηγική 

υποστήριξη του Ομίλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Βράβευση της ΕΛΙΞ από το

http://www.elix.org.gr/index.php/el/press-announcements/dt-announcements-gr/1137-elix-awarded-bravo-sustainability-awardes-2015


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέσα στη διετία 2015 – 2016, μέσα στα πλαίσια 

των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Erasmus+, Η ΕΛΙΞ συμμετείχε σε και διοργάνωσε 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Training Courses)

και Ανταλλαγές Νέων (Youth Exchanges), 

αποστέλλοντας 238 Έλληνες σε διάφορες χώρες.



TRAINING COURSES (Indicative titles from 36 Courses)

Migration Highways - Everlasting Phenomena

Be the change: conflict resolution for intercultural dialogue

Migrant 'art Raising awareness and understanding about 

migration trough art practices and productions

Entrepreneurship school for Youth Workers

Involving Youth in Green Alternatives



YOUTH EXCHANGES (Indicative titles from 32 Youth Exchanges)

Go to discover yourself and others: one step for social inclusion!

Cultural Democracy in Giants and Dragons Land

Generation Y: from I to We and Us to Me

Young Activists for Peace

Do Local, Think Global

Make it MedEATerranean!

The Sound of Light

War & Trees



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
276 Έλληνες Εθελοντές συμμετείχαν σε workcamps σε 

διάφορες χώρες με ποικίλα αντικείμενα δράσεων…



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
325 Εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

συμμετείχαν σε 20 Workcamps/ δράσεις της ΕΛΙΞ στην 

Ελλάδα αυτή τη διετία. Απασχολήθηκαν σχεδόν 

αποκλειστικά σε δράσεις κοινωνικής 

προσφοράς.



ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en/


¨

next steps…

active 

engagement

for 2017

url: elix.org.gr

facebook: @ELIX.Greece


