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ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Τίηινο:  Solidarity through Environmental Education – Sol.Ed  

 Πφιε/Χψξα:  

β) Rheinbach (Βόννη) & Βεπολίνο, Γεξκαλία 

 Ηκεξνκελίεο: 1
η
 Γεκεμβπίος 2019 – 30 Νοεμβπίος 2020 

 Οξγαληζκφο Φηινμελίαο: (οπγανιζμόρ θιλοξενίαρ: IYDA – NGO NEST) 

 Πξνυπνζέζεηο:  Ηιηθία 18-30 ρξνλψλ, Καιή γλψζε Αγγιηθψλ 

 Καιχπηνληαη : 100% δηακνλή θαη δηαηξνθή θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, καζήκαηα γιψζζαο, 
αζθάιηζε, κεληαίν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, 100% ηνπ θφζηνπο εηζηηεξίσλ γηα 
έλα ηαμίδη κεη’επηζηξνθήο κέρξη ην χςνο ησλ 275 επξψ. 

 Σην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εζεινληέο ζα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ YouthPass, αλαγλσξηζκέλν ζε 
φιε ηελ ΕΕ. 

 

 

Τν πξφγξακκα επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη ην θίλεηξν θαη ηελ ελέξγεηα λέσλ κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζηήξημε 
έκπεηξσλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 
ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάδεημεο ελεξγεηψλ θαη κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπ πιαλήηε απφ ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηνπ κε βηψζηκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο. 

Η εκπεηξία απηή ζα πξνζθέξεη ζηνπο εζεινληέο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ βήκαηα γηα ηελ αιιαγή ηεο 
θνηλσλίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί νλεηξεχνληαη κε έλαλ δεκηνπξγηθφ, απηνδχλακν ηξφπν. 

 

 

Οι εθελονηέρ θα ζσεδιάζοςν και θα ςλοποιήζοςν δπαζηηπιόηηηερ όπωρ: 

 

- θνηλφηεηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ 
απαζρνινχλ ηε λενιαία, θαζψο θαη κε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο θαη γλψζεο  

- εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

- ελεκεξσηηθέο θακπάληεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα  

- ζπλαληήζεηο κεηαμχ εηδηθψλ, ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ, πνιηηψλ θαη λέσλ γηα ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 
θαη πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

- δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Επξσπατθνχ 
Σψκαηνο Αιιειεγγχεο 

 

Επίζεο, νη εζεινληέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζε ηνπηθά project 
ηνπ νξγαληζκνχ θηινμελίαο, φπσο: 

- παξνρή ζεκηλαξίσλ θαη δεκηνπξγία curricula 

- νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη work camps γηα ηε λενιαία θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο. ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη δηάινγν θαη ςεθηαθέο/ICT δεμηφηεηεο 

- oξγάλσζε εθζηξαηεηψλ πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 

Οθέλη από ηη ζςμμεηοσή ζος ζηο ππόγπαμμα 

 

Ο εζεινληηζκφο είλαη ζηάζε δσήο θαη ε ςπρή κίαο πγεηνχο θνηλσλίαο ε νπνία αηελίδεη ην κέιινλ κε 
αηζηνδνμία!  

Απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε έλα πξφγξακκα εζεινληηζκνχ ζην εμσηεξηθφ ζα απνθνκίζεηο πνιιαπιά 
νθέιε: ζα απνθηήζεηο πνιχηηκεο εκπεηξίεο, ζα κάζεηο λα αληαπνθξίλεζαη ζε λέεο πξνθιήζεηο κε επειημία 
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα εληζρχζεηο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ζε πνιιαπιά επίπεδα (πξνζσπηθφ, 
δηαπξνζσπηθφ, δηαπνιηηηζκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ), θαη ζα κάζεηο. Επίζεο, ην πην ζεκαληηθφ θέξδνο είλαη 
φηη, κέζσ ηεο επαθήο ζνπ κε αλζξψπνπο θαη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα παξαθηλνχλ θαη λα 
επαηζζεηνπνηνχλ πξνζθέξνληαο ηελ αγάπε θαη ηελ εξγαζία ηνπο, φηη ε θσλή θαη νη πξάμεηο ζνπ 
εηζαθνχγνληαη θαη έρνπλ ηε δχλακε λα κεηακνξθψζνπλ ηελ θνηλσλία καο.  

https://youth-culture.wixsite.com/iyda
http://ngonest.weebly.com/


 

 

 

Αίτηση Σσμμετοτής (σποβολή μέτρι 15 Νοεμβρίοσ): 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd634xoJSmY0wQua0G3KojDLGPhxMx

l8FBkepunNBD6_KWBpA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην info@ekogreece.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd634xoJSmY0wQua0G3KojDLGPhxMxl8FBkepunNBD6_KWBpA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd634xoJSmY0wQua0G3KojDLGPhxMxl8FBkepunNBD6_KWBpA/viewform?vc=0&c=0&w=1

