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«Θα ήθελες να γίνεις Μέντορας;» 

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση & εκπαίδευση 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 

2:30μμ - 4:00μμ | Σκύρου 17, Κυψέλη  

 



                                                                                                      

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

«Θα ήθελες να γίνεις Μέντορας;» 

Συμμετέχοντας στην εκπαίδευση, λαμβάνεις μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του Mentoring 

που θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και θα συντονιστεί από την Κοινότητα Κονγκολέζων.  

 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Κοινότητα 

Κονγκολέζων Ελλάδος σας προσκαλούν τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, στις 2:30μμ - 

4:00μμ, σε ενημερωτική εκδήλωση και εκπαίδευση με θέμα «Θα ήθελες να γίνεις 

Μέντορας;» που θα πραγματοποιηθεί σε έναν από τους χώρους της κοινότητας 

στην Κυψέλη (Σκύρου 17). 

Σκοπός της εκδήλωσης και εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων 

ατόμων που θα ήθελαν να αναλάβουν τον ρόλο του Μέντορα εθελοντικά για τα μέλη 

της Κοινότητας Κονγκολέζων στην πιλοτική εφαρμογή προγράμματος Mentoring 

(συμβουλευτική καθοδήγηση), που θα συντονίσει η Κοινότητα και θα ξεκινήσει τον 

Ιούλιο.  

Απώτερος στόχος του προγράμματος mentoring είναι να συμβάλει στην 

ενδυνάμωση και ένταξη των μεταναστών/τριών στην τοπική κοινότητα (π.χ. 

εύρεση εργασίας, στέγαση, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες). 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/HzeztxBLJEWvRaAX8  

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmop.gr/
https://www.facebook.com/congolesecommunityofgreece/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/congolesecommunityofgreece/?ref=page_internal
https://forms.gle/HzeztxBLJEWvRaAX8
https://www.facebook.com/MigrantsforMigrants/
https://www.migrants4migrants.eu/


                                                                                                      

 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα M4M 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Erasmus+ 

προγράμματος “Μ4Μ – Migrants for Migrants: Using the buddy system to foster 

integration of asylum seekers in the society”, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ. 

Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας M4M είναι η προώθηση της ένταξης των 

νεοαφιχθέντων/εισών μεταναστών/ριών στις χώρες υποδοχής μέσω της 

ενδυνάμωσής τους και της δημιουργίας δεσμών και βιώσιμων επαφών μεταξύ των 

ενώσεων προσφύγων, των κοινωνικών υπηρεσιών, των τοπικών φορέων και των 

εθελοντικών οργανισμών. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση & 

εκπαίδευση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο m4m-project@kmop.org  ή 

τηλεφωνικά στο 210 3637547. 

 

Εκπαιδεύτρια 

Η Νατάσα Αλεξοπούλου έχει σπουδάσει νομικά στη 

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 διαχειρίστρια ευρωπαϊκών έργων και ερευνήτρια.  

 

 

  

 

https://www.kmop.gr/projects-vf/m4m-migrants-for-migrants/
mailto:m4m-project@kmop.org

