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To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποχαιρετά ένα συναρπαστικό
Νοέμβριο  και υποδέχεται τον Δεκέμβριο με τις τελικές εκδηλώσεις των 
προγραμμάτων "Πρόσβαση" και "ΕFIVOS".  Μοιράζεται  μαζί σας, επίσης, μερικές
στιγμές της εκδήλωσης για την ολοκλήρωση της εκστρατείας "Αν σας τα
τραγουδήσουμε; | Τα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι". 

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ενδεικτικές των δράσεων και των προγραμμάτων του
Δικτύου που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. Ελπίζουμε να σας
έχουμε μαζί μας!

Τα τραγουδήσαμε! Τα δικαιώματα των παιδιών έγιναν τραγούδι! 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Αν σας τα τραγουδήσουμε; | Τα
δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι»  που διοργάνωσε το  Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού  (Δίκτυο)  και η  Μικρή Άρκτος  την Κυριακή 21
Νοεμβρίου  στο πλαίσιο της  ομώνυμης  εκστρατείας μας  που στόχο είχε

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/hhntRD
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c
https://mailchi.mp/1dbdcc13ef8a/y0ekcfuaor-869562?e=[UNIQID]
https://ddp.gr/
https://ddp.gr/
https://ddp.gr/
https://mikri-arktos.gr/


την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των παιδιών. Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) το μήνυμα της εκδήλωσης
ήταν ηχηρό!  Δίνουμε φωνή στα παιδιά να...τραγουδήσουν τα δικαιώματά τους και
τραγουδάμε κι εμείς μαζί τους!  

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν  οι  Άγγελος Αγγέλου, Φοίβος  Δεληβοριάς,
Τατιάνα Ζωγράφου,  Τζώρτζια, Δάφνη Πανουργιά, Θοδωρής Παπαϊωάννου,
Κώστας  Παρίσσης, Νεφέλη  Φασούλη, Γιώργης Χριστοδούλου, Σταύρος
Σιόλας  και  Burger  Project,  ενώ παρουσιάστηκαν  live  τραγούδια του δίσκου, τα
οποία ξεσήκωσαν μικρούς και μεγάλους. Επίσης, οι εικαστικοί Χαρά Μαραντίδου,
Ιωάννα Ρήγα, Αντώνης  Παπαθεοδούλου, Ίρις Σαμαρτζή και
Δήμητρα Κουζή πραγματοποίησαν δημιουργικά εργαστήρια που παρακολούθησαν
με αμείωτο ενδιαφέρον τα παιδιά που ήρθαν στην εκδήλωση. 

Το βιβλίο/cd  “Αν σας τα τραγουδήσουμε: Τα δικαιώματά μας έγιναν
τραγούδια”  κυκλοφορεί  από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Μέρος των πωλήσεων θα ενισχύσουν το έργο του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.  Περισσότερες  πληροφορίες  στο: ddp.gr και  στο  τηλέφωνο  (+30)
2110133919. 

*Ευχαριστούμε θερμά την ΚΝ Group_Design that Works για την αφιλοκερδή
παραχώρηση του χώρου της εκδήλωσης αλλά και τους χορηγούς Coco-Mat Greece,
Ζαγόρι Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Apivita, Manos Backline Services, Εβρίτικα Κελλάρια
και PIN Communication για την υποστήριξή τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Δύο ακόμα εκδηλώσεις μας, προσεχώς!

Με χαρά σάς προσκαλούμε στις τελικές εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες για τo βιβλίο-cd εδώ!
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EFIVOS. Στις εκδηλώσεις αυτές, θα μοιραστούμε την πορεία του προγράμματος, τη
μεθοδολογία αλλά και εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν  να ενταχθούν  στην
εκπαιδευτική πρακτική για δημιουργία μιας ψηφιακής εφημερίδας από έφηβους και
νέα άτομα ή και για τη συμμετοχή τους στην ήδη υπάρχουσα ομάδα της εφημερίδας
"Αποδημητικά Πουλιά". Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα  τόσο διαδικτυακά όσο και
διά ζώσης. 

Στη διαδικτυακή μας συνάντηση τη Δευτέρα 29/11/21 στις 16:00 θα καλυφθεί το πιο
θεωρητικό κομμάτι του  προγράμματος  και της μεθοδολογίας  του  και θα δοθούν
πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή της.  Την Πέμπτη  2/12/21 στις 18:00, σας
προσκαλούμε διά ζώσης στο  Impact  Hub  Athens  σε ένα επιμορφωτικό εργαστήρι
πάνω σε εργαλεία και μεθόδους ψηφιακής εκπαίδευσης που εντάσσονται στη
μεθοδολογία του προγράμματος. 

Κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο εδώ! Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. 

Για παραπάνω πληροφορίες μπείτε στην σελίδα της εκδήλωσης μας στο Facebook ή
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας http://e몭vos.eu/el/home/home-
ελληνικά/ και https://migratorybirds.gr. 

Διοργανώνουμε, επίσης,  την τελική
διαδικτυακή εκδήλωση του
προγράμματος «Πρόσβασης», η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30
Νοεμβρίου 2021, και ώρα 18:30-
20:00. 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα E몭vos!
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Στόχος του έργου “Πρόσβαση” είναι η
ενδυνάμωση και υποστήριξη των
ασυνόδευτων εφήβων και νέων
προσφύγων και μεταναστών, 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.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει η παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος
από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (φορέας υλοποίησης) και τους
εταίρους International Rescue Committee Hellas και Συντεχνία του Γέλιου. Σε
συνέχεια, θα υπάρξει χαιρετισμός από τον φορέα υποστήριξης του προγράμματος,
το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και από το Δίκτυο. Τέλος, μέσω της προβολής βίντεο, θα
δοθεί φωνή οι  ίδιοι οι  ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες των δράσεων που θα
μοιραστούν τον αντίκτυπο του έργου στη ζωή τους  και στη μετάβασή τους στην
ενήλικη ζωή. Θα ακολουθήσει συζήτηση.  

Πληροφορίες συμμετοχής:  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, με δήλωση
συμμετοχής (max. συμμετοχή 100 άτομα). Η εκδήλωση θα προβάλλεται live μέσω της
σελίδας του Δικτύου στο Facebook.

Μπορείτε να γνωρίσετε σε βάθος τις δράσεις του “Πρόσβαση”  στην ειδικά
διαμορφωμένη για το έργο ιστοσελίδα.  

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Διεύθυνση 
Αλκαμένους 11β, 104 39, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα  

Τηλέφωνο 
210 88 46 590 

Δηλώστε συμμετοχή πατώντας εδώ!
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