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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει δωρεάν το 

Inclusive Europe Summer Camp. Πρόκειται για εκπαιδευτικές δράσεις/ σεμινάρια που θα 

διαρκέσουν από την 05 Ιουλίου 2021 μέχρι και τις 29 Ιουλίου 2021 και διεξάγονται στο 

πλαίσιο των εκστρατειών ‘Ευρώπη Αλληλεγγύης (Europe of Solidarity)’ και 

‘Διαπολιτισμική Ευρώπη (Intercultural Europe)’ με τη συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο Inclusive Europe – Build Bonds Not Walls (AMIF).  

 

 

 

https://forms.gle/KUPNvRGtSTQKxNCWA 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

(Το πλήρες πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο κατόπιν δήλωσης συμμετοχής) 

 

 

 

Δευτέρα 05/07/21 (14.30-17.00)          Εισαγωγή στο Summer Camp & Mentoring 

Πέμπτη 08/07/21 (14.30-17.00)          Ιστορίες και Πολιτισμοί: Τι κρύβεται πίσω από το 

ταξίδι ενός μετανάστη-ριας 

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά. 

 

*Οι επαγγελματίες/εθελοντές-ριες που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω workshop, μπορούν να συμμετέχουν 

και στα υπόλοιπα είτε σαν εκπαιδευόμενοι-ες είτε σαν Ειδικοί (ιδιαίτερα στις 14/7 - Mentoring και 22/7 – 

Networking). 

 

Δήλωσε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

Workshops για επαγγελματίες ή/και εθελοντές-ριες*: 

https://www.kmop.gr/projects-vf/inclusive-europe/
https://www.inclusiveeu.com/
https://forms.gle/KUPNvRGtSTQKxNCWA
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Τετάρτη 14/07/21 (14.30-17.00)           Mentoring: Πάρε μέρος και βρες τον-την Μέντορα 

σου! 

Πέμπτη 15/07/21 (14.30-17.00)           Ενάντια στη βία Κατά των Γυναικών: Ενημέρωση 

και Ενδυνάμωση 

Δευτέρα 19/07/21 (15.00-16.30)         Storytelling: Αφηγήσου την δική σου μουσική 

ιστορία.  

Πέμπτη 22/07/21 (14.30-17.00)           Networking: Σχεδιασμός δράσεων αλληλεγγύης με 

την συμμετοχή επαγγελματιών ΜΚΟ 

Τρίτη 27/07/21 (14.30-17.00)           Αγορά εργασίας στην Ευρώπη: βασικές πληροφορίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού (ΕΝ) Σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Θεσσαλονίκης  

Πέμπτη 29/07/21 (12.00-14.30)           All About food: Ελληνικές και Αραβικές Συνταγές & 

Μαγειρική. Σε συνεργασία με την ΜΚΟ Za’atar. 

 

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά. Το Σεμινάριο σχετικά με την αγορά εργασίας (27/7) θα διεξαχθεί στα 

Αγγλικά. 

 

 

 

 

Workshops για Νέους-ες 18-28 ετών υπηκόους τρίτων 

χωρών & κατοίκους Ελλάδας: 

http://arsis.gr/
https://zaatarngo.org/el/home/
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Το έργο Inclusive Europe στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των 

νεοαφιχθέντων-εισών μεταναστών-ριών στις κοινωνίες υποδοχής μέσω της συμμετοχής 

των τοπικών κοινοτήτων και της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 

μεταναστών-ριών και ντόπιων. Η προσέγγιση του έργου βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων, διαπολιτισμικές/ 

διαθρησκευτικές δραστηριότητες και, τέλος, κοινωνικοοικονομικές πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης των μεταναστών-ριών στο νέο 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Το έργο περιλαμβάνει 8 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες: 

Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία και Ουγγαρία. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

inclusiveeurope-project@kmop.org 

ή στο τηλ. 2103637547! 

 

Με την υποστήριξη: 

 

 

 

  

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων-ουσών. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε 

κανένα σεμινάριο. Στο τέλος του summer camp θα δοθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

mailto:inclusiveeurope-project@kmop.org
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

14.30 – 14.45 Παρουσίαση του έργου Inclusive Europe 

14.45 – 15.10 Στρατηγικές Επιπολιτισμού: Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα; 

15.10 – 15.30 Δραστηριότητα γνωριμίας 

15.30 – 16.00 Στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι στους-στις μετανάστες-ριες 

16.00 – 16.15 Διάλειμμα 

16.15 – 17.00 Mentoring – Buddy system model 

14.30 – 14.50 Δραστηριότητα γνωριμίας 

14.50 – 15.40 Πολιτισμική ποικιλομορφία 

Workshops για επαγγελματίες ή/και εθελοντές-ριες*: 

1. Εισαγωγή στο Summer Camp & Mentoring 

Δευτέρα 05/07/21 (14.30-17.00) 

2. Ιστορίες και Πολιτισμοί: Τι κρύβεται πίσω 

από το ταξίδι ενός μετανάστη-ριας  

Πέμπτη 08/07/21 (14.30-17.00) 
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15.40 – 16.15 Μουσικό εργαστήρι αφήγησης ιστοριών: Πως να φτιάξεις το δικό σου; 

16.15 – 16.30 Διάλειμμα 

16.30 – 17.00 Εργαστήρι έκφρασης μέσω της τέχνης (σχέδιο, μουσική κ.α.) 

14.30 – 14.50 Δραστηριότητα γνωριμίας 

14.50 – 15.20 Τι είναι το Mentoring; 

15.20 – 15.40 Κώδικας Δεοντολογίας (Do’s και Don’ts!) 

15.40 – 15.55 Διάλειμμα 

15.55 – 17.00 Matching 

Workshops για Νέους-ες 18-28 ετών υπηκόους τρίτων 

χωρών & κατοίκους Ελλάδας: 

3. Mentoring: Πάρε μέρος και βρες τον-την 

Μέντορα σου!  

Τετάρτη 14/07/21 (14.30-17.00) 
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14.30 – 14.50 Δραστηριότητα γνωριμίας 

14.50 – 15.20 Ποιες είναι οι μορφές της βίας; 

15.20 – 15.40 Νομοθετικό πλαίσιο 

15.40 – 15.55 Διάλειμμα 

15.55 – 17.00 Δραστηριότητα ενδυνάμωσης ‘Αναγνωρίζοντας τη Βία’  

Hand out: Κέντρα κατά της βίας: Πώς λειτουργούν; Πρόσβαση και 

χαρτογράφηση 

15.00 – 15.20 Δραστηριότητα γνωριμίας 

15.20 – 15.30 Παρουσίαση της μεθόδου MaMuMi (Mapping the Music of 

Migration) 

4. Ενάντια στη βία Κατά των Γυναικών: 

Ενημέρωση και ενδυνάμωση  

Πέμπτη 15/07/21 (14.30-17.00) 

5. Storytelling: Αφηγήσου την δική σου 

μουσική ιστορία. 

Δευτέρα 19/07/21 (15.00-16.30) 
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15.30 – 16.30 Μουσικό εργαστήρι αφήγησης ιστοριών 

14.30 – 14.50 Δραστηριότητα γνωριμίας 

14.50 – 15.40 Κοινωνική Δικτύωση (φορείς, ΜΚΟ) 

15.40 – 15.55 Διάλειμμα 

15.55 – 17.00 Δραστηριότητα ‘Σχεδιασμός δράσεων αλληλεγγύης’ 

6. Networking: Σχεδιασμός δράσεων 

αλληλεγγύης με την συμμετοχή επαγγελματιών 

ΜΚΟ 

Πέμπτη 22/07/21 (14.30-17.00) 
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14.30 – 15.00 Δραστηριότητα γνωριμίας 

15.00 – 16.00 Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη στο παρόν και το μέλλον 

16.00 – 16.15 Διάλειμμα 

16.15 – 17.00 Δραστηριότητα προσανατολισμού στην αγορά εργασίας 

12.00 – 12.20 Δραστηριότητα γνωριμίας 

12.20 – 13.00 Γεύσεις της Δαμασκού & Κινητή Pop up Κουζίνα 

13.00 – 13.15 Διάλειμμα 

13.15 – 14.30 Online μαγειρική (ελληνικές & αραβικές συνταγές) 

7. Αγορά εργασίας στην Ευρώπη: 

βασικές πληροφορίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού (ΕΝ)  

Τρίτη 27/07/21 (14.30-17.00) 

Σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Θεσσαλονίκης 

 

8. All About food: Ελληνικές & Αραβικές 

συνταγές και μαγειρική. 

Πέμπτη 29/07/21 (12.00-14.30) 

Σε σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Θεσσαλονίκης 

Σε σε συνεργασία με την ΜΚΟ Za’atar 

http://arsis.gr/
http://arsis.gr/
https://zaatarngo.org/el/home/
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Εκπαιδευτές-τριες 

  

Ντουρεϊντα Κεσκές  
Chef & Μάνατζερ εστιατορίου 

 

Ερωτεύτηκε την Ελλάδα πριν τριάντα χρόνια και αποφάσισε να 

μείνει στη χώρα. Στην Κρήτη και στην Αθήνα έχει δουλέψει σε πάρα 

πολλά διαφορετικά πόστα: ως διερμηνέας, ράφτρα, σεφ και βοηθός 

νοσηλεύτριας. 

Το 2019 ξεκίνησε να διδάσκει σε πρόσφυγες και μετανάστες 

μαθήματα  ελληνικής κουζίνας, ώστε να τους βοηθήσει με την 

εύρεση εργασίας. Την περίοδο αυτή δίδασκε τρία γκρουπ που 

αποτελούνταν απο  10 με 12 άτομα. Έτσι, επιλέχθηκε να είναι η 

διευθύντρια των "Γεύσεων της Δαμασκού", που άνοιξε το 

Φεβρουάριο 2020. Αυτό το κοινωνικό εστιατόριο προσφέρει 

εκπαίδευση και θέσεις εργασίας σε αιτούντες άσυλο, μετανάστες 

και πρόσφυγες στην Κυψέλη της Αθήνας. Είναι περήφανη που 

μοιράζεται κάθε μέρα το πάθος της για την μαγειρική με  νέα άτομα 

που έρχονται στην Αθήνα. Το 2020, συμμετέχει στο πρόγραμμα 

"ΣυνΑθηνα", το οποίο έφερε κοντά Έλληνες και πρόσφυγες μέσω 

συνταγών από όλον τον κόσμο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 

μέσω της πλατφόρμας του ΖΟΟΜ, λόγω της παγκόσμιας 

πανδημίας. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις καλύτερές της 

συνταγές στο κανάλι μας στο YouTube. Μιλάει ελληνικά και 

αραβικά. 
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    Αφροδίτη Αζάρη 
Project Manager 

 

Η Αφροδίτη έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

στη διαχείριση έργων, εκδηλώσεων καθώς και στο κομμάτι του 

μάρκετινγκ στην Ελλάδα και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (6 

χρόνια). Έχει εργαστεί σε φημισμένους οργανισμούς / 

πανεπιστήμια και εταιρίες όπως το Πανεπιστήμιο του Nottingham 

(H.B.), το Νοσοκομείο Royal Derby Hospital (NHS-H.B.), τον 

χρηματοοικονομικό & συμβουλευτικό όμιλο De Vere Group (H.B.), 

το ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel Company (H.B.), την 

διαφημιστική Concept Maniax, το Υπουργείο Οικονομικών της 

Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως υπεύθυνη διαχείρισης 

ευρωπαϊκών έργων χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Erasmus+, 

AMIF) στο τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του KMOP.  

 

Τα έργα της επικεντρώνονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της 

παιδικής κακοποίησης, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, στην κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών / προσφύγων και στην ενδυνάμωση των νέων.   

 

Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού 

τίτλου Film and Television: Theory, Culture and Industry (MA) από 

το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο (H.B.). Το πρώτο 

πτυχίο της ήταν στην Πολιτιστική Τεχνολογία και Επικοινωνία 

(Πολιτιστική Πληροφορική) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην 

οπτικοακουστική επικοινωνία.  
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    Γεωργία Αλεξάνδρου 
Ψυχολόγος & Ερευνήτρια/Εκπαιδεύτρια  

 

Η Γεωργία Αλεξάνδρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτή τη στιγμή 

φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (2019-2021). Έχει ολοκληρώσει την 

Πρακτική της Άσκηση ως Ψυχολόγος στην Υπηρεσία Προστασίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ARSIS- 

Association for the Social Support of Youth, στη Θεσσαλονίκη, ενώ 

έχει εργαστεί ως Ομαδάρχισσα Διεθνών Ομάδων Εθελοντών σε 

workcamps της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ELIX. Στο ΚΜΟΠ 

εργάζεται στο Τμήμα των Ανθρωπίνων και Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων ως Ερευνήτρια/Εκπαιδεύτρια, με την ισότητα των 

φύλων, τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα να 

αποτελούν τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα. 

Ελένη_Χρονοπούλου 
Κοινωνική Λειτουργός 

 

H Ελένη Χρονόπουλου, είναι κοινωνική λειτουργός με πολύχρονη 

εμπειρία σε θέματα προστασίας ευάλωτων ατόμων και ομάδων, 

ιδιαιτέρως σε ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της βίας 

αλλά και την πρόσβαση αυτών σε υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Έχει συνεργαστεί με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις 

του ανθρωπιστικού τομέα όπως, UNICEF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

Γιατροί του Κόσμου, ΚΜΟΠ, Μετάδραση κα. Έχει συμμετάσχει στην 

ανάπτυξη και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

επίκεντρο κυρίως την προστασία των προσφύγων και των 

μεταναστών, την έμφυλη βία και άλλα θέματα που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Διακρίνεται για την συνέπεια και την 

αποτελεσματικότητα της σε θέσεις που απαιτούν οργανωτική 

ανάπτυξη και ευελιξία και αποτελούν μεγάλη πρόκληση. 
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      Μαρίνα Λιάκης  
Ιδρύτρια και Διευθύντρια της Ζαατάρ και της ΚΟΙΝΣΕΠ “Πρότζεκτ 

Λαϊάλι" 

 

Ελληνογαλλίδα, η Μαρίνα Λιάκη είναι η διευθύντρια και συνιδρύτρια 

της οργάνωσης Ζαατάρ και της ΚΟΙΝΣΕΠ “Πρότζεκτ Λαϊάλι". Μετά 

από σπουδές νομικής και επικοινωνίας στο Παρίσι και στη Νέα 

Υόρκη, δούλεψε σε έργα διεθνούς συνεργασίας.  Κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, εργάστηκε σε διάφορους 

διεθνείς οργανισμούς, όπως αυτοί των Ηνωμένων Εθνών και της 

Γαλλικής Πρεσβείας. Το 2016 προσέφερε εθελοντικά εργασια στο 

λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό τη βοήθεια των προσφύγων. Εκεί 

γνώρισε τον Χασάν Χμέινταν με τον οποίο ίδρυσε τη ΜΚΟ Ζαατάρ 

για την υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων. Το 2018, 

ίδρυσε την κοινωνική επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) "Προτζεκτ Λαϊάλι". 

'Εχει ήδη δημιουργήσει τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις που 

εκπαιδεύουν και απασχολούν αιτούντες άσυλο: ένα κατάστημα,  

ένα κομμωτήριο και ένα εστιατόριο: Γεύσεισ της Δαμασκού. Αυτή 

τη στιγμή, προετοιμάζει το άνοιγμα νέων πρότζεκτ. 

Νατάσα Αλεξοπούλου  
Δικηγόρος & ερευνήτρια ευρωπαϊκών έργων 

 

Η Νατάσα Αλεξοπούλου έχει σπουδάσει νομικά στην Νομική Σχολή 

Αθηνών και έχει Μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική 

Δικονομία (εξειδίκευση στο εγχώριο ποινικό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το δίκαιο της ΕΕ). 

Έχει διατελέσει δικηγόρος συνεργαζόμενη με δικηγορικά γραφεία 

στον χειρισμό υποθέσεων αστικού, οικογενειακού, εργατικού και 

ποινικού δικαίου και είναι εξοικειωμένη με τις διοικητικές και 

δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών. 

Συνεργάζεται με το ΚΜΟΠ ως βοηθός διαχειρίστρια ευρωπαϊκών 

έργων και ερευνήτρια. 
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Νίκος Κωστής  
Κλινικός ψυχολόγος 

 

Ο Νίκος Κωστής είναι κλινικός ψυχολόγος και έχει ολοκληρώσει τις 

βασικές σπουδές του στην ψυχολογία, καθώς και το MSc του 

‘Abnormal and Clinical Psychology’, στο πανεπιστήμιο του 

Swansea, της Ουαλίας. Έχει εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη 

ατόμων με ψυχικές διαταραχές, τόσο σε δομές ψυχικής υγείας, όσο 

και ιδιωτικά. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκπαιδεύσεις με θέμα τη 

κοινωνική δράση, ως εκπαιδευτής παιδιών και ενηλίκων. Επίσης, 

έχει εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και δράσεων που 

αφορούν το μεταναστευτικό, τα έμφυλα στερεότυπα, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, τον εκφοβισμό και την εκπαίδευση. 

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας ως κλινικός ψυχολόγος σε δομή 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και ως μέλος της ομάδας 

υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων, και διαχειριστής και επόπτης 

της πλατφόρμας συμβουλευτικής Live Without Bullying, που έχει ως 

στόχο να παρέχει δωρεάν και ανώνυμη συμβουλευτική σε παιδιά, 

γονείς και εκπαιδευτικούς, σε θέματα σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού. 



 

 

 

14 

 

European Commission's support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents, which 

reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  Χρύσα Δότσα  
Εργασιακή Σύμβουλος στην ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων Θεσσαλονίκης 

 

Η Χρύσα όταν ήταν μικρή δεν ήταν σίγουρη για το τι δουλειά ήθελε 

να κάνει όταν μεγαλώσει. Και όταν μεγάλωσε, πάλι δεν ήξερε. 

Σπούδασε κοσμετολογία και θέατρο, και εργάστηκε σε δεκάδες 

διαφορετικές δουλειές προσπαθώντας να ανακαλύψει τον εαυτό, τις 

δεξιότητες και τα κίνητρά της. Μετά από χρόνια προσωπικής 

εξερεύνησης και περιπετειών οδηγήθηκε στον ιδανικό, για εκείνη, 

επαγγελματικό προορισμό. Την εργασιακή συμβουλευτική. Το 

επάγγελμα των επαγγελμάτων! 

 

Σήμερα ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό και εργάζεται με προσφυγικό πληθυσμό σε ρόλο 

Job Trainer. Όραμά της είναι η κατά το δυνατό ομαλότερη ένταξη 

των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και η ενίσχυση του αισθήματος 

του ανήκειν. Η κινητοποίηση, ο προσανατολισμός και η 

ενδυνάμωση των ανθρώπων είναι το επίκεντρο της δουλειάς της, 

στο πιο δύσκολο και ταυτόχρονα το πιο ενδιαφέρον επάγγελμα που 

έχει κάνει ποτέ. 
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