Magenta Reflex Blue

Η συµµετοχή µας σε δηµόσιες συζητήσεις και οι συνεργασίες µε άλλους φορείς στο πρόγραµµα
της Samaria υπήρξαν έντονες αυτή τη χρονιά. Το ίδιο και η αναζήτηση χορηγιών, προκειµένου να
καλύψουµε τα αναγκαία έξοδα. Σχολεία, οµάδες φίλων και ΜΚΟ µας στήριξαν µε πολλούς
τρόπους.
Το φθινόπωρο του 2011 ο προβληµατισµός των µελών και εθελοντών µας για την κρίση και τις
επιπτώσεις της µεγάλωσε. Οργανώσαµε µια σειρά από συναντήσεις προκειµένου να συζητήσουµε
τις προτεραιότητες του ∆ικτύου. Ήταν κάτι που το κάναµε πάντοτε σε όλα τα προηγούµενα χρόνια
αλλά τώρα οι συζητήσεις ήταν πιο έντονες, µε µεγαλύτερη συµµετοχή και διάρκεια. Ο κεντρικός
άξονας του προβληµατισµού έδειχνε να είναι ότι το ∆ίκτυο οφείλει να δώσει προτεραιότητα στα
παιδιά της υποβαθµισµένης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, τα οποία υποφέρουν από την κρίση
και τη φτώχεια, ανεξαρτήτως άλλων ιδιαιτεροτήτων (πρόσφυγες, µετανάστες, κλπ). Από τις συζητήσεις προέκυψε τελικά ως συµπέρασµα ότι θα πρέπει η παρέµβασή µας να επικεντρωθεί στα
παιδιά που ζουν στο υποβαθµισµένο κέντρο της Αθήνας και στις συνθήκες ζωής, εκπαίδευσης
και πολιτιστικής ανάπτυξης.
Αποφασίσαµε να διερευνήσουµε καλύτερα το παραπάνω θέµα, µε µια κοινωνικο-πολιτισµική
έρευνα µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Ήταν σηµαντικό να γνωρίζουµε τι σκέφτονταν οι
ίδιες οι οικογένειες για τις συνθήκες κρίσης, πώς τις αντιµετώπιζαν, τι φόβους και προσδοκίες
είχαν για τα παιδιά τους οι γονείς και σε τι θα µπορούσε να συνίσταται η παρέµβαση του ∆ικτύου.
Ωστόσο, η διεξαγωγή της έρευνας αλλά και η διατύπωση υποθέσεων εργασίας σχετικά µε ένα
Πρόγραµµα του ∆ικτύου µας οδηγούσαν να σκεφτούµε ότι χρειαζόµασταν ακόµη καλύτερη οργάνωση, ακόµη περισσότερους εθελοντές, ένα δικό µας κατάλληλο χώρο και χορηγούς για να
υλοποιήσουµε τις ιδέες µας. Μια Οµάδα Εργασίας µελών του ∆ικτύου ανέλαβε να γράψει όλο το
σχέδιο και τις ανάγκες που προέκυπταν και να το παρουσιάσει στα µέλη µας και τους εθελοντές.
Σε σύντοµο διάστηµα, η Οµάδα Εργασίας παρουσίασε ένα πρόγραµµα που πρότεινε να δηµιουργηθεί ένα «Εργαστήρι Πολιτισµού» για παιδιά στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης. Πολύ γρήγορα
υπήρξε συµφωνία και η ιδέα άρχισε να συζητιέται ευρύτερα µε εκπαιδευτικούς, φίλους και ΜΚΟ
της παραπάνω περιοχής. Η ιδέα δηµιουργίας ενός κοινοτικού κέντρου στην περιοχή που θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς διάκριση έβρισκε πολλούς οπαδούς.
Η ιδέα συζητήθηκε και µε πολλές άλλες ευκαιρίες µέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα: µε τους
καθηγητές και τους φοιτητές του Erasmus University που επισκέφθηκαν την Ελλάδα για επίσκεψη
µελέτης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης, σε Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού στη Νεάπολη Κρήτης µε θέµα την “Κοινωνική Πολιτική και την Παιδική Προστασία», σε εκδηλώσεις για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε σχολεία της
Αθήνας, στο Σεµινάριο Θετικής Γονεϊκής ∆ιαπαιδαγώγησης που οργάνωσε το ∆ίκτυο σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το Ίδρυµα Ωνάση, το ΙΚΠΙ (Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής) και τις εκδόσεις Πατάκη που το φιλοξένησαν στο βιβλιοπωλείο τους, όπου
συµµετείχαν συνολικά περισσότεροι από τριακόσιοι γονείς. Όλοι συµφωνούσαν ότι το «Εργαστήρι
Πολιτισµού» θα ήταν µια σηµαντική προσφορά του ∆ικτύου και η πιο ενδεδειγµένη στη συγκεκριµένη συγκυρία. Η απόφαση που λήφθηκε, συνοδεύτηκε και από τη δηµιουργία Οµάδων Εργασίας
που µοιράστηκαν τη δουλειά µαζί µε το ∆Σ του ∆ικτύου: έρευνα, επαφές µε σχολεία και ΜΚΟ της
περιοχής, εξεύρεση κατάλληλου χώρου, χορηγοί, διαµόρφωση σχεδίου προγράµµατος.

Εργαστήρι Πολιτισµού - 2012
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» απάντησε θετικά τον Φεβρουάριο του 2012 στην αίτηση για
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος και αυτό σήµανε ένα νέο σηµαντικό βήµα στην πορεία του
∆ικτύου. Η δηµιουργία του «Εργαστηρίου Πολιτισµού» αναπροσανατόλιζε το ∆ίκτυο προκειµένου
να ανταποκριθεί στις συνθήκες κρίσης που βίωνε ο παιδικός πληθυσµός και κάτω από τις οποίες
τα δικαιώµατα των παιδιών αποκτούσαν νέο νόηµα και περιεχόµενο. Τον Μάιο πραγµατοποιήσαµε
την κοινωνικο-πολιτισµική έρευνα µε ερευνητές του Παντείου Παν/µίου στην οποία συµµετείχαν
σαρανταπέντε εθελοντές, µέλη και φίλοι του ∆ικτύου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωναν
τις υποθέσεις εργασίας µας και ενθάρρυναν το όλο εγχείρηµα. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσµατα της έρευνας που µας έδιναν τη δυνατότητα να θέσουµε µε σωστό τρόπο τους στόχους
µας.
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Αναζητήσαµε και βρήκαµε το χώρο που θα στέγαζε την προσπάθεια. Παράλληλα, οργανώσαµε
συναντήσεις µε διευθυντές και εκπαιδευτικούς των γειτονικών σχολείων της περιοχής, µε τη
βοήθεια των υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών. Ανοίξαµε τον αδιαµόρφωτο ακόµη χώρο και υποδεχθήκαµε στη διάρκεια µιας εβδοµάδας του Μαϊου τα πρωινά 14
τάξεις από πέντε ∆ηµοτικά και 1 Νηπιαγωγείο της περιοχής, συνολικά 245 παιδιά µε τους δασκάλους τους. Τα παιδιά είδαν το χώρο και διατύπωσαν τις ιδέες τους για τον τρόπο λειτουργίας και
διαµόρφωσης. Μια οµάδα νεαρών αρχιτεκτονισσών ανέλαβε την αρχιτεκτονική µελέτη. Τους
µήνες Μάιο και Ιούνιο αναλάβαµε την πρωτοβουλία και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε δέκα
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και συζητήσαµε την υπάρχουσα κατάσταση
και τις δυνατότητες συνεργασίας. Ανταλλάξαµε εµπειρίες και γνώσεις για την περιοχή και τους
πολιτισµικούς πόρους που διαθέτει, και ιδέες για συνεργασία και κοινές µελλοντικές πρωτοβουλίες. ∆ιατυπώσαµε τη φιλοσοφία του «Εργαστηρίου Πολιτισµού» και, στη συνέχεια, το ηµερήσιο
πρόγραµµα µε ∆ηµιουργικές Οµάδες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, συναντήσεις µε συγγραφείς, εκδηλώσεις, επισκέψεις και ξεναγήσεις καθώς και το πρόγραµµα λειτουργίας της ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης, η οποία προοριζόταν να είναι κεντρικής σηµασίας για τη λειτουργία του
χώρου. Ολοκληρώσαµε τις αναγκαίες οικοδοµικές εργασίες το καλοκαίρι του 2012 και πραγµατοποιήσαµε τα εγκαίνια τον Οκτώβριο 2012. Το Εργαστήρι Πολιτισµού έγινε πραγµατικότητα χάρη
στη γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και των στελεχών του, µε τους
οποίους συνεργαστήκαµε στενά στη διάρκεια της προετοιµασίας και των εργασιών που απαιτήθηκαν ωσότου φτάσουµε στην ηµέρα των εγκαινίων. Πολυάριθµα µέλη, φίλοι και εθελοντές του
∆ικτύου πρόσφεραν τον πολύτιµο χρόνο, τις ιδέες, τη συνέπεια και την αποτελεσµατικότητά τους
για την πραγµατοποίηση του σχεδίου.

Εργαστήρι Πολιτισµού 2012 - 2013
Το Εργαστήρι Πολιτισµού άρχισε να λειτουργεί από την εποµένη των εγκαινίων του µε δεκάωρο
καθηµερινό πρόγραµµα για τα παιδιά. Η ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ήταν στη διάθεση των αναγνωστών
όλες τις ώρες της ηµέρας για δανεισµό βιβλίων και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Το πρωινό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα απευθυνόταν σε σχολικές τάξεις από την περιοχή µας και άλλες περιοχές της
Αθήνας µε τίτλο «ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ». Παράλληλα, προωθήσαµε το
πρόγραµµα «ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΤΕ, ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ» ζητώντας τη συνεργασία σχολείων, συγγραφέων, εκδοτών, ιδρυµάτων, εταιριών, εθελοντών και φίλων, για να αυξήσουµε τον αριθµό των βιβλίων
της ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης µας. Όλα τα απογεύµατα της εβδοµάδας άρχισε να πραγµατοποιείται ενισχυτική διδασκαλία από τους εθελοντές µας που µέσα σε ένα εξάµηνο ήταν πάνω από 25
για το σκοπό αυτό. Λειτούργησαν επίσης τρεις οµάδες Αγγλικών εβδοµαδιαίως. ∆ηµιουργικές
Οµάδες παιδιών λειτούργησαν όλα τα απογεύµατα της εβδοµάδας χάρη στους εθελοντές και τις
εθελόντριες συντονιστές.
Καµπάνια για την Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού - 20 Νοεµβρίου. Η καµπάνια
µας περιλάµβανε την αποστολή σε όλα τα σχολεία της περιοχής µας για κάθε παιδί αφίσας και
εντύπου µε τα δικαιώµατα. Επίσης για κάθε σχολική τάξη προβλεπόταν η συµπλήρωση από τα
παιδιά ενός παζλ µε το ίδιο θέµα Την ίδια µέρα πραγµατοποιήσαµε συνάντηση µε γονείς και εκπαιδευτικούς στο Αναγνωστήριο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ενώ εξασφαλίστηκε δηµιουργική
απασχόληση των παιδιών. Ο προβληµατισµός και η ενδιαφέρουσα συζήτηση κατέληξαν στην
απόφαση να ακολουθήσουν µε πρωτοβουλία του ∆ικτύου σεµινάρια για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και µαθήµατα Σχολής Γονέων στις αρχές του 2013.
Σειρά σεµιναρίων για γονείς Παιδιών Προσχολικής ηλικίας 0-5 ετών µε την Στέλλα Τσίτουρα,
παιδίατρο (διευθύντρια κοινωνικής παιδιατρικής στο Νοσοκοµείο Παίδων Π&Α Κυριακού). Τους
µήνες Ιανουάριο-Μάρτιο πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης το σεµινάριο
µε θέµατα: Ανάπτυξη παιδιού προσχολικής ηλικίας. Από τη γέννηση µέχρι το άνοιγµα της πόρτας
του νηπιαγωγείου. Προβλήµατα στον ύπνο. Προβλήµατα στο φαγητό και τι πρέπει να τρώνε τα
παιδιά αυτής της ηλικίας. Εκπαίδευση για την τουαλέτα. Αντιζηλίες αδελφών. Κρίσεις θυµού
Φοβίες.
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Σχολή Γονέων. Λειτουργήσαµε τους µήνες Μάρτιο-Ιούνιο Σχολή Γονέων σε συνεργασία µε τη ΓΓ
∆ια Βίου Μάθησης µε θέµα: «∆ιαβάζουµε…Μαθαίνουµε…∆ιασκεδάζουµε…µαζί». Ζητήσαµε από
τους γονείς να ξαναγίνουν οι ίδιοι παιδιά. ∆ιάβασαν µαζί µε τα παιδιά τους ή και µόνοι τους µερικές
φορές, είδαν ταινίες, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις, έλυσαν απορίες, εκφράστηκαν ελεύθερα και
δηµιουργικά.
Απρίλιος 2013-µέρες βιβλίου. Η καµπάνια µε σύνθηµα «Απρίλιος 2013 - µέρες βιβλίου» οργανώθηκε
µε περισσότερες από σαράντα εκδηλώσεις ολόκληρο τον µήνα Απρίλιο. Είχε ως αφετηρία τη
σύµπραξη 27 πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και µεγάλου αριθµού ατόµων για την
προώθηση της ανάγνωσης. Απευθυνθήκαµε σε παιδιά, ωστόσο, υπήρχαν και δράσεις που αγκάλιασαν παιδιά και γονείς, καθώς και σεµινάρια εκπαιδευτικών. Οι φορείς που συµπράξαµε είχαµε ως
στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού ∆ικτύου Οµάδων Ανάγνωσης σε ένα τριετές πρόγραµµα, που
κάθε Απρίλιο θα στέλνει µέσα από την καµπάνια το µήνυµα σε όλους. Συµπράττοντες φορείς: Α’
∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθηνών/Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 70ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών,
∆ιεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής/Γραφείο Πολιτιστικών Θεµάτων, Α’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, iBBy Ελληνικό Τµήµα iBBy-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, ΠΥΡΝΑ
Αστική Πολιτιστική Εταιρεία, Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Στέγη Γραµµάτων
και Τεχνών, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής, ΟΠΑΝ∆Α Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού
και Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων – Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής
Τέχνης, Μουσείο Ηρακλειδών, Σχολή Χιλλ – bookbook.gr – Αρχιτέκτονες χωρίς σύνορα, Καλειδοσκόπιο Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Πολύπτυχο-Εκπαιδευτικά Προγράµµατα & Παιχνίδια για
Παιδιά και Ενηλίκους, Νότιος Όµιλος Τέχνης και ∆ράσης, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Εκδόσεις
Κέδρος, Εκδόσεις Μεταίχµιο, Εκδόσεις Πατάκη.
52 εκδηλώσεις, συναντήσεις µε συγγραφείς, επισκέψεις σε µουσεία, παραστάσεις και ειδικά
εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο διάστηµα Οκτωβρίου 2012-Ιουλίου 2013
µέσα και έξω από το Εργαστήρι Πολιτισµού. Ανταλλακτικό / Χαριστικό Παζάρι οργανώσαµε στο
προαύλιο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Αθηναίων µε την υποστήριξη πολλών φίλων και
εθελοντών και τη συµµετοχή περισσότερων από 600 οικογενειών της περιοχής. 6 Σεφ των καλύτερων εστιατορίων της Αθήνας µαγείρεψαν στο παζάρι µας: Base Grill- Σπύρος & Βαγγέλης Λιάκος,
Milos- Περικλής Κοσκινάς, Hytra- Νίκος Καραθάνος, Αθήρι- Αλέξανδρος Καρδάσης, Cucina PoveraΜάνος Ζουρνατζής. Η χορωδία Polyphonica και όλα τα παιδιά της τραγούδησαν υπέροχα, ενώ η
Φιλαρµονική ορχήστρα του ∆ήµου Αθηναίων µας χάρισε ένα µουσικό πρόγραµµα.
Συµφωνία συνεργασίας του ΟΠΑΝ∆Α µε το ∆ίκτυο - Ιούνιος 2013
Υπογράψαµε Συµφωνία συνεργασίας του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Αθηναίων µε το
∆ίκτυο. Η Συµφωνία που περιλαµβάνει την αναγνώριση του έργου του ∆ικτύου, πολλές κοινές
δραστηριότητες των δύο φορέων και τη στήριξη του ∆ικτύου από τον ∆ήµο Αθηναίων στις πρωτοβουλίες του για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
Τα µέλη του Εργαστηρίου είναι 500 παιδιά ∆ηµοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Οι εθελοντές που
προσφέρουν εβδοµαδιαία εργασία 1-3 ωρών είναι 60 ενώ ένας άλλος κύκλος 10 εθελοντών έχει
αναλάβει εργασία σε άλλους τοµείς (πληροφόρησης, επικοινωνίας, χορηγίας, νοµικής υποστήριξης,
κλπ). Απασχολούνται 2 υπάλληλοι µε πλήρες ωράριο και ένας part time. Η εθελοντική εργασία
υπολογίζεται µηνιαίως σε 4.5 πλήρη ωράρια.
Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις δράσεις και τα προγράµµατα του ∆ικτύου και του Εργαστηρίου
Πολιτισµού, τις συµπράξεις, τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους συνεργάτες από το 2000
είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο www.ddp.org.gr.

*Η µικρή µας ιστορία 2000 - 2013 τυπώθηκε µε αφορµή τα πρώτα γενέθλια του Εργαστηρίου Πολιτισµού τον Οκτώβριο 2013.

Η µικρή µας ιστορία 2000 - 2013 *
Η µικρή ιστορία του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ξεκίνησε την Άνοιξη του 2000 από µια
µικρή παρέα φίλων εκπαιδευτικών, συγγραφέων, καλλιτεχνών και δηµοσιογράφων. ∆εν ήµασταν
περισσότεροι από δεκαπέντε άνθρωποι, όταν ένα τυχαίο περιστατικό κακοποίησης ενός ανηλίκου
µας ευαισθητοποίησε και αναζητήσαµε τον τρόπο να παρέµβουµε. Ψάχνοντας για πληροφόρηση
ήρθαµε σε πρώτη επαφή µε την έννοια των δικαιωµάτων του παιδιού και µάθαµε για τη ∆ιεθνή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ, που έχει υπογράψει η Ελλάδα από το 1992.
Γρήγορα αντιληφθήκαµε, όµως, ότι τα δικαιώµατα του παιδιού και η ∆ιεθνής Σύµβαση όχι µόνο δεν
ήταν γνωστά στους άµεσα ενδιαφερόµενους -τους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς- αλλά ότι
η παραβίασή τους ήταν πολύ συχνή στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ζωή.
Αρχίσαµε να συζητάµε πώς θα µπορούσαµε να αναλάβουµε δράση και να παρέµβουµε σαν οµάδα
ώστε να διαδώσουµε τα 42 άρθρα της Σύµβασης, να φέρουµε κοντά µας κι άλλους ανθρώπους, να
βελτιώσουµε το επίπεδο σεβασµού των δικαιωµάτων µιλώντας σε ορισµένους διαµορφωτές της
κοινής γνώµης. Στόχος ήταν να κάνουµε ορατό το πρόβληµα που υπήρχε ώστε να τηρείται η Σύµβαση και να µην εκτίθεται µε αρνητικές Εκθέσεις η χώρα µας διεθνώς, να ακούγεται η γνώµη των παιδιών, να καταργηθεί η σωµατική τιµωρία στο σχολείο και την οικογένεια, να υποστηριχθούν παιδιά µε
αναπηρίες και άλλα πολλά.

8.

τηλ. 210.8846.590 / diktio1@gmail.com / www.ddp.org.gr

