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Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), με γνώμονα πάντα την προάσπιση
και προώθηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, στοχεύει στη διατήρηση αλλά και
ενίσχυση των υφισταμένων προγραμμάτων του αλλά και στην ανάπτυξη νέων
δράσεων, που θα εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό.

Δράσεις για τα παιδιά με τα παιδιά
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, όχι μόνο συνεχίζουμε τις βασικές μας δράσεις,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (& Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη), ΠΛΑΝΟΔΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (CPU), ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ,
ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (YJ), Κ.Δ.ΑΠ – ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΪΜΠΕΡ, ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
(*λεπτομέρειες για τις παραπάνω δράσεις μπορείτε να διαβάσετε στον Απολογισμό
μας [Δίκτυο 2019])
αλλά επιδιώκουμε και την επιπλέον ενίσχυση και εμπλουτισμό τους με τις εξής
ενέργειες/προτάσεις:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (& Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη)
o Σημεία Στήριξης: Υποβολή δύο προτάσεων: 1) "Μικροί Κήποι στην Αλκαμένους",
εργαστήρι κηπουρικής, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας "Παιδί και
Περιβάλλον" (σε συνεργασία με την ΠΕΨΑΕΕ) και 2) "Σφραγίζουμε τα Δικαιώματά
μας", εργαστήρι δημιουργίας σφραγίδας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας
"Παιδική Προστασία".
o Ο κόσμος των αδελφών Γκριμ: Υποβολή πρότασης υποστήριξης στη Γερμανική
Πρεσβεία για διεξαγωγή σεμιναρίων (workshops) με συμμετοχή παιδιών του
Εργαστηρίου Πολιτισμού, με τίτλο "Κόκκινη κλωστή δεμένη" και σκοπό τα παιδιά
να ταξιδέψουν στον παραμυθιακό κόσμο των αδελφών Γκριμ, να γνωρίσουν την
κουλτούρα τους αλλά και να ανακαλύψουν κοινά στοιχεία με άλλους μύθους
άλλων πολιτισμών.
o Stop-motion animation: Υποβολή πρότασης με τίτλο "Είμαστε κι εμείς εδώ!" για
δημιουργία stop-motion animation videos με χρήση LEGO, σε σενάρια βασισμένα
στα δικαιώματα των παιδιών. Τα videos που θα δημιουργηθούν, θα ασχοληθούν
με το δικαίωμα των παιδιών στην ενημέρωση/πρόσβαση στην πληροφορία, το
δικαίωμα στην υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ομάδα στόχου είναι παιδιά 9-12
ετών, γονείς και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
o Songs for Rights (SfR): Υποβολή πρότασης (ως συνέχεια του εργαστηρίου
στιχουργικής «Αν σας τα τραγουδήσουμε;» που υλοποίησε ο συγγραφέας Α.
Παπαθεοδούλου και ο τραγουδοποιός Φ. Δεληβοριάς) με σκοπό την ενημέρωση,
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών κι εφήβων στα δικαιώματά τους, όπως
αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ακολουθώντας
συγκεκριμένη μεθοδολογία με εργαλείο τη μουσική και τη δημιουργία στίχων.
(Συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό YEPP EUROPE).
o play-café: Συνεργασία του Δικτύου με το Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου σε πρόταση
υποστήριξης στο Froebel Trust για υλοποίηση έρευνας με τίτλο: "The play-café
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project: What would Froebelian play cafés look like?" (Σκωτία-Ελλάδα). Η έρευνα
έχει σκοπό να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθοδολογίας Froebel σε
νέα περιβάλλοντα, όπως play cafés και να παρέχει ευκαιρίες για υψηλής
ποιότητας μάθηση σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης. Στην έρευνα θα
συμμετέχουν με παιδιά, οικογένειες και επαγγελματίες από τη Σκωτία και την
Ελλάδα.
ΕΛΙΔΕΚ- Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας: Συμμετοχή στην πρόταση
"Καινοτόμα διδακτικά και τεχνολογικά εργαλεία για τη διάχυση των εφαρμογών της
Βιοτεχνολογίας Τροφίμων: αξιοποίηση αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη και
κυκλική οικονομία"-Biotech4School, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Φορέας
Υποδοχής) στο πλαίσιο της προκήρυξης "Επιστήμη & Κοινωνία-Κόμβοι Έρευνας,
Καινοτομίας & Διάχυσης". Το Δίκτυο συμμετέχει με το Εργαστήρι Πολιτισμού ως
συνεργαζόμενος φορέας. Σκοπός του προγράμματος η διάχυση γνώσης σε θέματα
τεχνολογίας αιχμής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε μαθητές
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές), σε
εκπαιδευτικούς και σε ευαίσθητες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως πρόσφυγες,
μετανάστες κυρίως μικρής ηλικίας).
Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια (vol 2): Σχέδιο για επικαιροποίηση
και επανέκδοση του καταλόγου παιδικών βιβλίων για τα Δικαιώματα του Παιδιού
και τη διαφορετικότητα («Βλέποντας τον Κόσμο με Διαφορετικά Μάτια»). Ομάδα
παιδαγωγών και εθελοντών αναλαμβάνει να ερευνήσει σε βιβλιοθήκες και
εκδοτικούς οίκους και να διαβάσει τα σχετικά βιβλία που θα εντοπίσει με σκοπό
να επικαιροποιήσει και να εμπλουτίσει τον παραπάνω κατάλογο που κυκλοφόρησε
το 2010 με πρωτοβουλία του Δικτύου. Στόχος είναι η επανακυκλοφόρηση και
διανομή του σε σχολεία και άλλους φορείς και η επαναχρησιμοποίησή του ως
πολύτιμου εργαλείου ενθάρρυνσης των παιδιών να έρθουν σε επαφή και να
ασχοληθούν σε βάθος με τα δικαιώματά τους.
Λεύκωμα για τα δικαιώματα: Σχέδιο για δημιουργία και έκδοση λευκώματος
αφιερωμένου στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Επαφή με
εικονογράφους παιδικών βιβλίων, στους οποίους θα ανατεθεί να εμπνευστούν ο
καθένας ξεχωριστά από ένα διαφορετικό άρθρο της Σύμβασης και να
δημιουργήσουν μια εικόνα. Θα επιδιωχθεί το βιβλίο να εκδοθεί από εκδοτικό οίκο
και να αποτελέσει μέσο προώθησης και υποστήριξης του έργου του Δικτύου.
Θεματικό λεξικό: Σχέδιο για έκδοση τρίγλωσσου θεματικού λεξικού, με
εικονογράφηση περιβαλλόντων από την καθημερινή αστική ζωή με σκοπό την
υποβοήθηση της ένταξης των παιδιών προσφύγων/μεταναστών αλλά και των
οικογενειών τους.

ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
o Early Childhood Programme: Υποβολή πρότασης στον OSF για τη συνέχιση του
προγράμματος Early Childhood με το οποίο η Πλανόδια Βιβλιοθήκη επισκέπτεται
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.
o ενίσχυση φιλαναγνωσίας: Αίτηση συμμετοχής στο 4ο πρόγραμμα χορηγιών του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ με σκοπό την
υποστήριξη των δράσεων της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης, με πρόταση ενίσχυσης της
φιλαναγνωσίας των παιδιών μέσα από την προβολή συγγραφέων παιδικής
λογοτεχνίας και του έργου τους (πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο).
o Φεστιβάλ των Μικρών Κυκλάδων: Αίτηση συμμετοχής της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης
στο Φεστιβάλ των Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού αλλά και για μια σειρά δράσεων
στην Αστυπάλαια.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (CPU)
o Ολιστική υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων: προετοιμασία πρότασης για
συμμετοχή του Δικτύου σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ένταξης σε υπό
σχεδιασμό κέντρο προσωρινής φιλοξενίας (transit) ανηλίκων στη Αττική.
o EPIM: Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης για άμεση υποστήριξη και επέμβαση για
ανήλικους επιλέξιμους για οικογενειακή επανένωση. Συνεργάτες: Praksis, HIAS,
HumanRights360, Migants Law Project.
ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
o Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων- Δ/νση Προστασίας Παιδιού
&Οικογένειας: Αίτηση για υποστήριξη στην κάλυψη αναγκών του προγράμματος
Κάθε Παιδί Μοναδικό, και των ωφελούμενων παιδιών (και των οικογενειών τους)
που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πληρούν συγκεκριμένα
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (όπως χρόνια ανεργία, μονογονεϊκότητα,
πολυτεκνία, σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπτυξιακές διαταραχές και
προβλήματα ψυχικής υγείας κλπ).
o ΤΕΒΑ: Προετοιμασία πρότασης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για παιδιά (όπως
δημιουργική απασχόληση, μαθησιακή υποστήριξη) αλλά και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, συμβουλευτικής και άλλων δραστηριοτήτων πολύπλευρης στήριξης
των γονιών τους, που είναι δημότες της Αθήνας και δικαιούχοι του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
o Erasmus+, City Zen Ship: Υποβολή πρότασης για συνέχιση (για 3η χρονιά) της
συνεργασίας με την κολεκτίβα Je Pars a Zart (Montpellier - Γαλλία). Έφηβοι και
νέοι, υπό την καθοδήγηση σκηνοθέτη, συναντιούνται, παίζουν, συζητούν για την
καθημερινότητα και τα όνειρα τους, και εκφράζονται μέσω του θεάτρου. Κάθε
χρόνο πραγματεύονται μια διαφορετική θεματική και στο τέλος του σχολικού
έτους παρουσιάζουν μια θεατρική παράσταση. Παράλληλα, αντίστοιχα θεατρικά
εργαστήρια πραγματοποιούνται στο Μονπελιέ. Οι ομάδες ταξιδεύουν σε
Αθήνα/Μονπελιέ και συναντιούνται στη σκηνή.
o Rights4Kids: Συνέχεια του προγράμματος που περιλαμβάνει θεατρικά εργαστήρια
παιδιών και εφήβων. Στόχος η συνεργασία παιδιών από διαφορετικές χώρες, η
γνωριμία τους με διαφορετικά ήθη και έθιμα και η δημιουργία μίας role play
παράστασης σχετικής με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
o Further the Movement: Κατάθεση πρότασης με τίτλο "Further the Movement" στο
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για επιχορήγηση και αιγίδα δράσεων στον τομέα του κλασικού και
σύγχρονου χορού και θεάτρου. Σκοπός της πρότασης ο εκσυγχρονισμός της
χορευτικής εκπαίδευσης εφήβων και νέων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον
κόσμο της καλλιτεχνικής έκφρασης λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εποχής
(Συνεργασία με την Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού ΑΚΤ.ΙΝ.Α).
o Quality Label: Υποβολή αίτησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για έγκριση χορήγησης (ανανέωση) Quality Label από την Εθνική
Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και τη δραστηριότητα του
εθελοντισμού. Μέσω του Quality Label αυξάνεται η ορατότητα και
αναγνωρισιμότητα του Δικτύου σε εθελοντές από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν
να έρθουν και προσφέρουν εθελοντική εργασία στην Ελλάδα.
o Πρόσ|βαση: Υλοποίηση του προγράμματος "Πρόσ|βαση"- Πρόγραμμα κοινωνικής
ένταξης και ενδυνάμωσης ασυνόδευτων εφήβων και νέων προσφύγων στο πλαίσιο
του Active Citizens Funds (φορέας διαχείρισης: Ίδρυμα Μποδοσάκη και

SolidarityNow). Το πρόγραμμα, με leading partner το Δίκτυο και εταίρους την IRC
και τη Συντεχνία του Γέλιου, έχει ως στόχο να ενδυναμώσει εφήβους και νέους
πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών, να τους ΠΡΟΣανανατολίσει προς
μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους, να τους βοηθήσει να
μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία και να γίνει η
ΒΑΣΗ για την κοινωνική τους ένταξη.
o MYVOICE: Συμμετοχή στην υποβολή της πρότασης "MYVOICE – Η φωνή των παιδιών
για τα δικαιώματά τους" στο πλαίσιο του Active Citizens Fund ("Προάσπιση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis (leader) και
την ΑΜΚΕ "ΑΝΕΜΟΝ Productions". Αντικείμενο της πρότασης είναι η από τους ίδιους
τους εφήβους προάσπιση του δικαιώματός τους στην υγεία κι ανάπτυξη.
Περιλαμβάνει τη διοργάνωση Συνεδρίου και workshops με την ενεργό συμμετοχή
των εφήβων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών,
δημοσιογράφων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με την
προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Επίσης περιλαμβάνει βιωματικές
εκπαιδευτικές δράσεις των εφήβων και ενδυνάμωσή τους σε δράσεις συνηγορίας.
Επιπλέον θα υπάρχει δημιουργία σκηνοθετικής ομάδας, screening event με
παρουσίαση ταινίας σχετικά με τα δικαιώματα καθώς και διαγωνισμός
φωτογραφίας στο instagram.
o EC/DG for Education, Youth, Sport & Culture: Σχεδιασμός επανα-υποβολής
πρότασης για διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαίδευση
προπονητών με στόχο την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη εφήβων και νέων
προσφύγων/αιτούντων άσυλο.
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (YJ)
o EFIVOS: Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "EFIVOS"-Encouraging and
Fostering Inclusive Values among youth by Increasing awareness and enhancing
KnOwledge and Skills requirements in a digital era" με leader το Δίκτυο και
συμμετοχή άλλων 6 οργανώσεων από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες [Action
Synergy SA (EL), C.I.P. Citizens In Power(CY), Dedalus Cooperativa Sociale(IT),
Inercia Digital SL(ES), Medien+Bildung.Com (DE), Mobilizing Expertise AB(SE)]. Το
πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει και να διαδώσει το πρόγραμμα
“Νέοι Δημοσιογράφοι”, ως καλή πρακτική, και γενικά να παροτρύνει και να
προωθήσει αξίες ενσωμάτωσης, χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ νέων, μέσω της
ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης των γνωστικών τους δεξιοτήτων στον
ψηφιακό εγγραμματισμό (media literacy).
o Digital Young Journalists: Συνέχιση συνεργασίας με το Open Society Foundations
και της υποστήριξής του στο πρόγραμμα Young Journalists. Μέσω της νέας
συνεργασίας καλύπτονται θέσεις (part-time) 1 web administrator και 2
διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών, έξοδα διανομής και η έκδοση 1 τεύχους της
εφημερίδας.
o Έκδοση Αποδημητικών Πουλιών: Συνέχιση συνεργασίας με το Rosa Luxemburg
Stiftung και συμμετοχής του στο πρόγραμμα Young Journalists. Μέσω της νέας
συνεργασίας καλύπτεται η έκδοση 3 τευχών της εφημερίδας.
o Iστοσελίδα https://migratorybirds.gr: Πρόταση στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
για υποστήριξη της ηλεκτρονικής μορφής των Αποδημητικών Πουλιών με κάλυψη
θέσης (part-time) υπεύθυνου διαχείρισης της σχετικής ιστοσελίδας. Τα
"Αποδημητικά Πουλιά" πετούν και στο διαδίκτυο!

o Ντοκιμαντέρ: Σχεδιασμός πρότασης για δημιουργία ντοκιμαντέρ, που με αφορμή
τα Αποδημητικά Πουλιά θα εστιάσει στις ζωές εφήβων και νέων που αναγκάζονται
να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον. Το ντοκιμαντέρ θα
βασιστεί σε μαρτυρίες εφήβων/νέων αιτούντων άσυλο που έχουν κατά καιρούς
συμμετάσχει σε δράσεις του Εφηβικού Δικτύου και στο πρόγραμμα των Νέων
Δημοσιογράφων.
Επιπλέον προγράμματα
o Sports: Κατάθεση της πρότασης "On-FIELD: score From InsidE, goaL against
Discrimination", στα πλαίσια της προκήρυξης EAC/A02/2019 (Erasmus+), σε
συνεργασία με τις οργανώσεις: Citizens in Power (Cyprus), Perspectives
(Belgium), Red Deporte (Spain), Mine Vaganti (Italy), Rosto Solidario (Portugal),
Action Synergy (Greece). Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της
αθλητικής κουλτούρας των χωρών καταγωγής προσφύγων και μεταναστών, με
τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνουν παιδιά και νέους
ηλικίας 10-17 ετών (Έλληνες, μετανάστες, πρόσφυγες).
o European Solidarity Corps- Volunteering Projects: Κατάθεση της πρότασης
"PROSFERO"- PROmoting Solidarity Fulfills EuRopean Objectives, με εταίρο τη
γερμανική οργάνωση Respect for Greece (RfG), με σκοπό τη διάθεση εθελοντών
από τη Γερμανία από το Σεπτέμβρη 2020 και για 2 χρόνια για να συνδράμουν στο
έργο του Δικτύου (σε όλους τους χώρους και τα προγράμματά του). Στόχος της
συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών που ξεπερνάει τα σύνορα,
η καταπολέμηση των διακρίσεων και της ξενοφοβίας κι η προώθηση της
αλληλεγγύης στην Ευρώπη.
o THE RIGHTS HERO: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος RECRights, Equality and Citizenship (capacity-building in the area of rights of the
child). Σε συνεργασία με: Action Synergy, Omega (EL), Πανεπιστήμιο Brunel (UK),
CISS (IT), Group of the European Youth for Change (RO), Crossing Borders (DK)
και leader το Δίκτυο. Με την πρότασή μας με τίτλο "THE RIGHTS HERO", έχουμε ως
απώτερο στόχο την προώθηση και διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού, κυρίως
μεταξύ των παιδιών, μέσω της δημιουργίας ενός video game. Το προτεινόμενο
πρόγραμμα διαθέτει πιλοτική εφαρμογή ιδέας του Δικτύου για ένα βιντεοπαιχνίδι
σχετικό με τα δικαιώματα του παιδιού, στον σχεδιασμό του οποίου βοήθησε το
Πανεπιστήμιο Brunel. Μέσα από focus groups, 80 παιδιά ηλικίας 9-15 ετών θα
συμμετέχουν στη δημιουργία του βινεοπαιχνιδιού με τις δικές τους μαρτυρίες.
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο για επαγγελματίες του πεδίου
(παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) και θα γίνει
διάχυση μέσω εκστρατείας ενημέρωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
δικαιωμάτων του παιδιού. Για το πρόγραμμα αυτό λάβαμε επιστολή υποστήριξης
από Δήμο Αθηναίων και το Eurochild.
Συνηγορία για τα δικαιώματα του παιδιού
Επιπλέον των παραπάνω προγραμμάτων σταθερός παραμένει ο στόχος συνηγορίας
για τα δικαιώματα κάθε παιδιού. Το Δίκτυο θα προβεί σε αναζήτηση πόρων από
ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την επιπλέον ανάπτυξη δράσεων
συνηγορίας στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού και στην καταπολέμηση και
πρόληψη διακρίσεων αλλά και όλων των μορφών βίας εναντίον παιδιών.
Στο ίδιο πλαίσιο το Δίκτυο σχεδιάζει τη συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μια προσπάθεια συλλογικής επεξεργασίας προτεραιοτήτων, θεωρητικών και
νομικών ζητημάτων, καθώς και πολιτικών πρωτοβουλιών που αφορούν τα
δικαιώματα του παιδιού στη χώρα μας. Η ανάδειξη και προσπάθεια επίλυσης
σημαντικών προβλημάτων σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, κρατικούς
και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανώσεις,
ευρωπαϊκά και ελληνικά δίκτυα. Η ομάδα, στο πλαίσιο της δράσης της,
επεξεργάζεται και να συντάσσει κείμενα, συμμετέχει σε διαβουλεύσεις, σχολιάζει
νομοσχέδια, σχέδια δράσης και εκθέσεις σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
Με στόχο τη δημοσιοποίηση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, σειρά δημόσιων
συζητήσεων βασισμένες στο έργο και τις προτάσεις των επιστημόνων-εθελοντών και
φίλων του Δικτύου σε ένα ευρύτερο κοινό. Μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστημών επικεντρώνουν σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού
ανοίγοντας ένας ευρύτερο διάλογο προβληματισμού, διερεύνησης σε βάθος
ευαίσθητων δικαιωμάτων και ανταλλαγής ιδεών αλλά και διατύπωσης προτάσεων
προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Επιμόρφωση γονιών
Ανάπτυξη σεμιναρίων που στοχεύουν στη στήριξη νέων γονιών ώστε να αποκτήσουν
βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη του παιδιού και τις αλληλοεπιδράσεις μέσα στην
οικογένεια καθώς και για να πληροφορηθούν για υπηρεσίες και παροχές που
δικαιούνται. Να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για να κατανοήσουν και να
χειρισθούν τις ανάγκες των παιδιών τους.
Επιπλέον, σχεδιασμός ενημερωτικών και βιωματικών σεμιναρίων με στόχο την
υποστήριξη των γονιών σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση του ρόλου τους και
των δεξιοτήτων τους καθώς και την υποστήριξη τους σε δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίζουν.

Καμπάνιες
20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η Καμπάνια πραγματοποιείται στη διάρκεια του Νοεμβρίου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η καμπάνια περιλαμβάνει
εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια, καθώς και
προωθητικές ενέργειες εθαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -ΜΕΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η Καμπάνια πραγματοποιείται τον Απρίλιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού
Βιβλίου. Η καμπάνια περιλαμβάνει παρόμοιες με τις παραπάνω περιγραφόμενες
εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες της φιλαναγνωσίας.

Υποστήριξη του Δικτύου
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ
Ένας φορέας (πολιτιστικός, εταιρία, τράπεζα, μουσείο, ίδρυμα, εκδοτικός οίκος κλπ)
στηρίζει το Δίκτυο μέσα από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που ο ίδιος επιλέγει:
συλλογή βιβλίων, παιχνιδιών ή τροφίμων, δωρεάν εισιτήρια για ένα θέαμα,
συμμετοχή των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις, οικονομική υποστήριξη ενός
προγράμματος του Δικτύου, ή ενός σεμιναρίου, διοργάνωσης ημερίδας-εκδήλωσηςεπίσκεψης σε κάποιο πολιτιστικό χώρο, κλπ.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συνεργασία με σχολεία από κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για συλλογική δράση και αλληλεγγύη, την
επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνονται
μια σειρά δραστηριοτήτων και κοινών δράσεων όπως δωρεές βιβλίων για τον
εμπλουτισμό της Δανειστικής μας Βιβλιοθήκης, επισκέψεις σχολικών τάξεων στο
Εργαστήρι, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παράλληλα σεμινάρια
γονιών και παιδιών, συλλογή σχολικών ειδών για τα Παιδιά του Δικτύου, κλπ.

