
Σε συνεργασία με το 
Hellenic Youth Participation 
(HYP)

Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής & Aγωγής Υγείας 
Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
του Δήμου Βριλησσίων (ΟΚΠΑΔΒ)

Η κάθε ομάδα, ανά ηλικία, θα έχει τη δυναμική να επιλέγει θεματικές, 
τις οποίες θα εστιάζει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 
συμμετεχόντων.
Η δράση θα υλοποιηθεί από ομάδα εθελοντών του ευρωπαϊκού 
προγράμματος European Solidarity Corps (ESC), υπό την συνεργασία - 
συνδρομή ενός/μίας έμπειρου/έμπειρης συντονιστή/ συντονίστριας 
της ομάδας του HYP. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ομάδα: 20 
έφηβοι 13-18 ετών/ 20 νέοι 18-30 ετών.
Η γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλικά.  Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα 
ολοκληρώσουν τη δράση - πρόγραμμα.
Η  HYP οργανώνει ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εθελοντικά προγράμματα για το European Solidarity Corps 
(Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), πρακτικές στο εξωτερικό, σεμινάρια, 
ομάδες και δράσεις στην πόλη.

Στόχος των συναντήσεων είναι η ενδυνάμωση των νέων με βασικό εργαλείο την 
βιωματική/διαφοροποιημένη μάθηση ώστε οι έφηβοι και οι νέοι συμμετέχοντες να 
έρθουν σε επαφή με τη μη τυπική μάθηση, μέσω δηλαδή βιωματικών εργαστηρίων.
Οι δράσεις της Hellenic Youth Participation έχουν κεντρικό γνώμονα την προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη μέσα από βιωματικές, διαφοροποιημένες και μη τυπικές 
δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
για εφήβους 13-18 ετών & για νέους 18-30 ετών 
1η περίοδος: 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

2η περίοδος:
Ιανουάριος - Μάρτιος 2020

2 φορές το μήνα, ημέρα Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων 
αίθουσα ΝΕΣΤΩΡ ώρα 12.00-14.00 & 14:30-16:30 (Κισσάβου 11 Βριλήσσια, ισόγειο)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ:

εθελοντισμός περιβάλλον

αλληλεγγύη

ευρωπαϊκή ταυτότητα
διαπολιτισμικός διάλογος - επικοινωνία 

ενσυναίσθηση

συμμετοχικότηταιδιότητα του πολίτη
δημοκρατικές αξίες.

ανθρώπινα δικαιώματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2020 ........13:30 -15:30
               

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/2/2020 ........12:00 -14:00
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2020 ........12:00 -14:00
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/3/2020 ........12:00 -14:00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 

Kισσάβου 11, Αίθουσα “Νέστωρ” ισόγειο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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