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Σχετικά με την USB

Κύριοι στόχοι του φορέα είναι:
● Ο εντοπισμός των αναγκών των νέων και η υλοποίηση δράσεων σε
συνεργασία με αυτούς.
● Η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των νέων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.
● Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, της αξίας του ενεργού πολίτη
και των αρχών και αξιών της Δημοκρατίας.
● Η ενισχυμένη καθοδήγηση των νεών στη δημιουργία ενός υγιούς
κοινωνικού,προσωπικού επαγγελματικού πλάνου ζωής.
● Η προώθηση και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην
κοινωνικ΄΄η ενσωμάτωση, στην αλληλεγγύη και στη διαφορετικότητα, μέσα
από τη χρήση Νέων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαπολιτισμικού
διαλόγου.
● Ο εντοπισμός και η προώθηση των πολιτισμικών στοιχείων της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η γεφύρωση του χάσματος των λαών της
περιοχής.
● Η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μεταξύ των
λαών των Βαλκανίων και της Ευρώπης, όπως και των διαφορετικών
κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας.
● Η παρακίνηση της νεολαίας προς την υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
και υγιών στάεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω της
επιχειρηματικότητας.
● Η αναγνώριση της αξίας της μη τυπικής εκπαίδευσης και των υπηρεσιών
του Σύμβουλου Νέων (youth worker).

Σχετικά με τον Φάρο του κόσμου

Η ΑΜΚΕ Κέντρο Νεότητας «Φάρος του κόσμου» είναι ένας χώρος
προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης των Νέων Ρομά του
Δενδροποτάμου. Μέσα από τον διαρκή και αδιάκοπο αγώνα του έχει όχι μόνο
αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής αλλά έχει βρει πρωτοπόρες λύσεις σε
τομείς όπως η εκπαίδευση η υγεία η εργασία.
Ο «Φάρος του κόσμου» και οι δραστηριότητες του ξεκίνησαν το 2004 όταν ο
πατέρας Αθηναγόρας Λουκατάρης βρέθηκε στον Δενδροπόταμο την περιοχή
με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ρομά στην Μακεδονία. Η ονομασία «Φάρος του
κόσμου» επιλέχθηκε γιατί ο φάρος φωτίζει σκοτεινά μέρη και βοηθάει τους
ανθρώπους με την λάμψη του να βρούνε τον δρόμο τους και αυτός ήταν ο
στόχος.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τα πρώτα δειλά βήμα γιγαντώθηκαν, ο
«Φάρος του κόσμου», η δράση του Πατέρα Αθηναγόρα και των δεκάδων
εθελοντών έγινε γνωστή σε όλη την πόλη, σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο
και προβλήθηκε από τα ΜΜΕ. Οι πρώτες αλλαγές στην περιοχή, στην
συμπεριφορά και στις επιδόσεις των παιδιών απέδειξαν ότι οι νέοι έψαχναν
μια ευκαιρία, την άρπαξαν και απογειώθηκαν. Τίποτα δεν είναι ανέφικτο και
μάταιο. Ακόμα και σε αυτούς που δεν πίστευαν ότι μπορεί να υπάρξουν
αλλαγές και εξέλιξη, οι νέοι απέδειξαν ότι μπορούν να στήσουν δομές να
σπουδάσουν, να δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Στο σπίτι του «Φάρου του κόσμου» ζούν σε ένα ζεστό οικογενειακό
περιβάλλον 16 παιδιά ενώ στις δράσεις του «Φάρου του κόσμου»
συμμετέχουν όλα τα παιδιά της γειτονιάς.

Σήμερα, 14 χρόνια μετά, και αφού το έργο του «Φάρου του κόσμου»
βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στο «Συμβούλιο της Ευρώπης» και το «State
Department» λειτουργούν σε αυτόν: τομέας διατροφής, τομέας ενισχυτικής
διδασκαλίας, μαθήματα ξένων γλωσσών, μαθήματα μουσικής, Ρομποτική,
τομέας υγείας (εμβολιασμός, οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος των
παιδιών), απογευματινή δημιουργική απασχόληση και τομέας αθλητισμού,
εργαστήρια θεάτρου, ζωγραφικής, χορού, χειροτεχνίας και κηπουρικής,
ρομποτική, κολύμβηση, ποδόσφαιρο κ.α.
Η ομάδα εκπαιδευτικής Ρομποτικής του «Φάρου του κόσμου» Far.Go. Bots
έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια σε κορυφαία ομάδα όλης της Ελλάδος και
μια από τις καλύτερες του κόσμου. Η ομάδα έχει διακριθεί με μια σειρά από
βραβεία στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST LEGO LEAGUE
μεταξύ αυτών και με το πρώτο βραβείο project στην βασική κατηγορία
«ΕΡΕΥΝΑ», για τις λύσεις που προτείνει. Έχει ταξιδέψει δύο φορές στον
τελικό παγκόσμιο διαγωνισμό στην Αμερική σημειώνοντας σημαντικές

διακρίσεις. Η δεύτερη ομάδα οι CONNECT έχουν βραβευτεί τιμιτικά με το
βραβείο ενάντια στις συνθήκες.
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ρομά η Βουλή των Ελλήνων ανοίγει για
πρώτη φορά τις πόρτες της στους τσιγγάνους και τιμάει επίσημα την ημέρα
αυτή δίνοντας βήμα στα παιδιά του «Φάρου του κόσμου» να κάνουν την
παρέμβαση τους, να μιλήσουν για την ζωή τους και να προτείνουν λύσεις.

Λίγα λόγια για την Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και βρίσκεται
στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Πρόκειται για μια παράκτια πόλη
γεμάτη ζωή, με πολλούς νέους και φοιτητές. Το 2014 κέρδισε τον τίτλο της
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων. Είναι μια πόλη με μακρά ιστορία και
παράδοση, σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και
Ανατολής, το μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι για πολλές βαλκανικές χώρες. Αγκαλιάζει πολλούς
μετανάστες και πολιτιστικές ομάδες από πολλές περιοχές της ευρύτερης
περιοχής των Βαλκανίων, γεγονός που την καθιστά ένα πολύχρωμο μωσαϊκό
πολιτισμών και τάσεων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην
ιστοσελίδα του δήμου: www.thessalonikicity.gr
Κοντά στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι πόλεις Χαλκιδική, Κατερίνη, Καβάλα,
Δράμα αλλά και χώρες όπως η Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία που
μπορείτε να επισκεφθείτε.

Το έργο Robotics and Roma Inclusion

Το πρόγραμμα Robotics and Roma Inclusion είναι ένα έργο 10 μηνών για 3
εθελοντές μεταξύ 18-30 ετών που ζουν στην Ελλάδα. .
Οι εθελοντές θα εργάζονται 4 ώρες την ημέρα μεταξύ Δευτέρας και
Παρασκευής.
Οι εθελοντές πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις του Φάρου στους
ακόλουθους τομείς :

-

-

-

Προετοιμασία για το ημερήσιο συσσίτιο και βοήθεια με τις εργασίες που
χρειάζονται για την σωστή λειτουργία του σπιτιού.
Βοήθεια σε ομάδες που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία όπως η
ομάδα Ρομποτικής, οι ομάδες ποδοσφαίρου των ενοριακών
πρωταθλημάτων, ομάδα φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής ομάδα
μουσικής. Τυχόν βοήθεια στην δημιουργία μαθημάτων μουσικής.
Ενισχυτική διδασκαλία :Βοήθεια με τα μαθήματα του σχολείου, με
κάλυψη κενών στα μαθήματα και εκμάθηση Αγγλικών η βοήθεια με τα
μαθήματα των αγγλικών.
Μεταφορά και μετακινήσεις παιδιών στο σχολείο, σε δράσεις, σε
φροντιστήρια, εκδρομές με τα μίνι βαν του οργανισμού.
Παράλληλα ο κάθε εθελοντής είναι ελεύθερος και ευπρόσδεκτός να
προτείνει μια δική του ιδέα και μια δική του δράση που μπορεί να
εφαρμοστεί.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε νέους ηλικίας 18-30 ετών που έχουν εμπειρία
και έχουν εργαστεί με νέους Ρομά η θέλουν να την αποκτήσουν. Θα πρέπει
να είναι εξοικειωμένοι με παιδιά και εφήβους και να είναι έτοιμοι και ευέλικτοι
ώστε να στηρίξουν την Ρομά κοινότητα με τα όποια προβλήματα
αντιμετωπίζει ως μια κλειστή κοινότητα (γκέτο) με πολλά προβλήματα που δεν
αντιμετωπίζουν άλλα παιδιά σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Οι εθελοντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και δεκτικοί στο να
συνεργαστούν με την κοινότητα των Ρομά, δεδομένου ότι η περιοχή του
Δενροποτάμου κατοικείται κατά 90 % από Ρομά πληθυσμό.

Η εμπειρία και εργασία σε κοινότητες Ρομά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση
αλλά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Η γλώσσα εργασίας είναι τα Ελληνικά.

Youth pass
Το Youthpass είναι το επίσημο εργαλείο πιστοποίησης της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης στα σχέδια για τη νεολαία. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες
στα προγράμματα Erasmus + μπορούν να περιγράψουν τι έχουν κάνει και να
δείξουν τι έχουν μάθει. Οι εθελοντές πρέπει να κρατούν ένα ημερολόγιο των
δραστηριοτήτων τους και να μαθαίνουν για να το εκπληρώσουν σωστά στο
τέλος του έργου τους. Ο μέντορας είναι υπεύθυνος για το Youthpass και θα
υποστηρίξει τους εθελοντές γι 'αυτό

Σπίτι
Οι εθελοντές θα φιλοξενηθούν σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κτίριο που
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης (Αναγνωσταρά, 13) κοντά στον κεντρικό
σταθμό λεωφορείων και τρένων της πόλης. Πρόκειται για ένα αυτόνομο κτίριο
5 ορόφων, 150 τ.μ. ανά όροφο και βεράντα στον 6ο όροφο. Στον πρώτο
όροφο υπάρχει κοινόχρηστος χώρος εργασίας των εθελοντών, ενώ στον
δεύτερο όροφο υπάρχουν τα ντους, τα δύο μπάνια, η κουζίνα, η τραπεζαρία,
το σαλόνι και τα δύο μπαλκόνια. Τα υπνοδωμάτια βρίσκονται στους άλλους
τρεις ορόφους. Στο κτίριο στεγάζονται επίσης οι εθελοντές που συμμετέχουν
σε άλλα έργα στην πόλη συντονισμένα με USB. Κάθε εθελοντής θα μοιραστεί
το δωμάτιό του με έναν ή τρεις περισσότερους ανθρώπους του ίδιου φύλου
(έχουμε δίκλινα και μεγάλα τετράκλινα δωμάτια). Υπάρχουν επίσης μονόκλινα
δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή για ασκούμενους. Διατίθεται
ασύρματο internet σε ολόκληρο το κτίριο. Ο House Manager καθαρίζει τους
κοινόχρηστους χώρους κάθε μέρα και τα δωμάτια μία φορά το μήνα σύμφωνα
με τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι υπεύθυνοι για τον καθημερινό
καθαρισμό των χώρων τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους κατά
τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Φαγητό
Παρέχουμε στους εθελοντές μας τρία γεύματα την ημέρα μέσω μιας
υπηρεσίας τροφοδοσίας που προετοιμάζει το φαγητό σύμφωνα με τις
προτιμήσεις και τις αλλεργίες (και για χορτοφάγους). Η Diamantis Catering
(http://www.catering.gr/) είναι μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τροφοδοσίας
στη Βόρεια Ελλάδα και έχει λάβει πολλαπλές πιστοποιήσεις ποιότητας. Tα
Σάββατα και τις Κυριακές μπορούν να μαγειρέψουν και να απολαύσουν το
δικό τους φαγητό. Τις εβδομαδιαίες ημέρες ο House Manager, θα
προετοιμάσει το πρωινό και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και τον
καθαρισμό για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. Το πρωινό σερβίρεται από τις
9.00 έως τις 10.00, το μεσημεριανό γεύμα από τις 13.00 και το δείπνο από τις
20.00.

Ασφάλιση και Υγεία
Οι συμμετέχοντες θα έχουν ιδιωτική ασφάλιση από την CIGNA, η οποία
καλύπτει όλες τις ανάγκες τους για όλη τη διάρκεια του έργου τους και ακόμη
και μετά από αυτό (για μερικούς μήνες). Η εγγραφή στην ασφάλιση

πραγματοποιείται από τον οργανισμό αποστολής. Ένα δίκτυο ιατρών και
νοσοκομείων είναι ήδη διαθέσιμο για να καλύψει όλες τις ανάγκες τους, ακόμα
και τις πιο επείγουσες. Ο Μέντορας είναι υπεύθυνος για όλα τα ζητήματα
υγείας και ασφάλισης.

Προϋπολογισμός
Το ποσό καλύπτει τα εισιτήρια για την έναρξη και το τέλος του έργου. Στην
αρχή κάθε μήνα οι εθελοντές θα λάβουν τα χρήματα για ολόκληρο το μήνα
που υπολογίζονται με 4 ευρώ την ημέρα. Επιπλέον, θα λάβουν 5 επιπλέον
ευρώ την ημέρα για τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις επίσημες αργίες της
Ελλάδας (σε αυτές τις μέρες ο οργανισμός δεν θα παρέχει γεύματα ώστε οι
εθελοντές να επιστρέφονται). Οι εθελοντές θα λάβουν επίσης μια κάρτα
μεταφοράς για να μετακινηθούν από το κατάλυμα στο χώρο εργασίας και στο
εσωτερικό της πόλης γενικά. Οι εθελοντές μπορούν επίσης να αναφερθούν
στον Συντονιστή Εθελοντών για το τι πρέπει να αγοράσουν για το σπίτι. Ο
Συντονιστής Εθελοντών παραδίδει τις μηνιαίες οικονομικές ανάγκες στον
Πρόεδρο του οργανισμού για να τις εγκρίνει σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του
προϋπολογισμού.

Δικτύωση
Η ισχυρή συνεργασία μεταξύ του οργανισμού φιλοξενίας και συντονισμού
είναι πολύ σημαντική για την καλή πρόοδο του έργου. Οι Ενωμένες Κοινωνίες
των Βαλκανίων συντονίζουν επίσης ένα άλλο έργο ΕΕΥ στην πόλη. Οι
εθελοντές που φιλοξενούνται από άλλες οργανώσεις φιλοξενούνται στο ίδιο
κτίριο των εθελοντών μας. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δραστηριότητες όπου
οι εθελοντές του δικτύου θα συμμετάσχουν όλοι μαζί.(λ.χ. βραδιές γλωσσικής
ανταλλαγής tandem) Αυτό το δίκτυο βοηθά επίσης τους εθελοντές να μάθουν
περισσότερα για το τι συμβαίνει στην πόλη και για άλλα θέματα που
αντιμετωπίζουν οι άλλοι οργανισμοί. Ο Συντονιστής του Δικτύου υποστηρίζει
το έργο των άλλων συντονιστών και είναι υπεύθυνος για τις κοινές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Χρήσιμα Links

Erasmus+
EVS
general
description:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/individuals/youn
g-people/european-voluntary-service_en
Erasmus+EVS
infokit:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/applican
ts/evs-info-kit_en

Thessaloniki's info: www.thessalonikicity.gr

