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WHERE WE HAVE BEEN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού – System 
and G, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κατοίκων 

Ολυμπιακού Χωριού και δημιουργήθηκε για να προσφέρει 
περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέους, δίνοντας 

προτεραιότητα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Σκοπός μας 

αποτελεί  η ενημέρωση των νέων, δίνοντας τους την ευκαιρία να 
αποκτήσουν νέα διεθνή εμπειρία και να ανακαλύψουν την αξία της 

πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας στην Ευρώπη. Στόχος της System and 
G είναι να ενεργοποιήσει τους νέους στους τομείς της ενεργούς 

συμμετοχής στα κοινά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε σχετικές διαδικασίες, 

καθώς επίσης και να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
διάφορες ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή 

προγράμματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Για την 

επίτευξη των στόχων της, η System and G διοργανώνει και 
συμμετέχει σε ποικίλες εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις - σεμινάρια, 

κατασκηνώσεις, ανταλλαγές νέων, πρωτοβουλίες νέων και σε όλα 
τα προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση», - συμβάλλοντας έτσι στην 

Ελληνική κινητικότητα των νέων ανθρώπων σε άλλους πολιτισμούς 
καθώς και στην δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης.  

Έννοιες όπως δημιουργικότητα, πολιτισμός, τέχνη, φύση και 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, διαπολιτισμικός διάλογος, χαρά, 

ευρωπαϊκή συνείδηση, έρευνα, Δημοκρατία, Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, ενεργός συμμετοχή, ανεκτικότητα, ένταξη, 
πληροφόρηση, άτυπη εκπαίδευση και εθελοντισμός  – αποτελούν 

λέξεις κλειδιά σε όλες τις δράσεις μας. Πεποίθηση της System and G 
είναι ότι η διεθνή εμπειρία, η πολιτιστική αλληλεπίδραση και η 

ανταλλαγή εμπειριών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους για την προσωπική ανάπτυξη, καθώς 

διευρύνει σημαντικά τους ορίζοντες των νέων και τους ανοίγει νέες 
οδούς για το μέλλον. 

CONTACT INFO: 

www.liveyourcity.org 

systemandg@gmail.com 

0030 6945624110  /  0030 2102476811 

Κωνσταντίνου Κεντέρη 11, Ολυμπιακό Χωριό – Αχαρνές Αττικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον 

συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.» 
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GREECE 

WHAT WE HAVE DONE…  

ROMANIA 
UKRAINA 

BULGARIA 

CZECH  

ICELAND SPAIN POLAND 

PORTUGAL HUNGARY SLOVENIA 

Στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2010 – Φεβρουαρίου 2012, η System and G 

έχει πραγματοποιήσει 4 ανταλλαγές νέων, 2 πρωτοβουλίες νέων και έχει 

φιλοξενήσει 2 προγράμματα Ευρωπαικής Εθελοντικής Υπηρεσίας.             

Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είμαστε εταίροι σε 23 προγράμματα 

νέων σε 12 διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες. 

http://www.liveyourcity.org/
mailto:systemandg@gmail.com


 

ΝΕΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 2 

Η πρωτοβουλία νέων «Νέοι σε Κίνηση 2» είναι η ιδέα για ένα 

πρόγραμμα που σκοπεύει να φέρει την πληροφορία για τα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας (Νέα Γενιά σε 

Δράση-κυρίως Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία,Εράσμους 

και Λεονάρντο) σε μέρη τέτοια της Ελλάδας όπου η 

πληροφορία δύσκολα φτάνει στους νέους. Ξεκινώντας από 

την Αθήνα, οι 4 συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία «Νέοι σε 

Κίνηση» θα επισκεφτούν 3 νησιωτικές περιοχές της 

Ελλάδος.  

Στα Νότια της χώρας οι «Νέοι σε Κίνηση 2»  θα επισκεφτούν 

την Κρήτη, στα Δυτικά την Λευκάδα και στα Βορειο-

Ανατολικά την Θάσο. Η επιλογή των ακριτικών αυτών 

περιοχών δεν είναι τυχαία, καθώς λόγω των γεωγραφικών 

εμποδίων πολλοί από τους νέους που ζουν εκεί είναι νέοι με 

λιγότερες ευκαιρίες. Οι «Νέοι σε Κίνηση 2», δεν περιμένουν 

από τους νέους να τους βρουν , αλλά βρίσκουν εκείνοι τους 

νέους και τους ενημερώνουν για τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα κινητικότητας.  

Η πρωτοβουλία «Νέοι σε Κίνηση 2 διαρκεί 5 μήνες (1 Μαίου 

- 1 Οκτωβρίου 2012). Το διάστημα αυτό σε συνεργασία με 

τον Δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη, τα Μονοπάτια 

Αλληλεγγύης στην Λευκάδα  και την άτυπη ομάδα νέων 

Διέδωσέ το στην Θάσο, οι «Νέοι σε Κίνηση 2» μέσα από 

μεθόδους μη-τυπικής εκπαίδευσης (παρουσιάσεις, 

παιχνίδια, εργαστήρια) θα ενημερώσουν τους νέους, για τα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας καθώς και πως 

μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά. 

Εθελοντισμός, Ανεργία των Νέων, Κοινωνικά Δικαιώματα, 

Διαφορετικότητα, Πολυ-πολιτισμική Ευρωπαική Κοινωνία και 

Ευρωπαική ταυτότητα αποτελούν τους βασικούς άξονες των 

δραστηριοτήτων της Πρωτοβουλίας «Νέοι σε Κίνηση 2».  

Αυτό το Καλοκαίρι σε Κρήτη, Θάσο και Λευκάδα δίνουμε 

ραντεβού στις παραλίες. Έλα και κόψε Κίνηση! Μάθε για τα 

προγράμματα Νέα Γενιά σε Δράση και απέκτησε ένα 

πολύτιμο εργαλείο ενάντια της ανεργίας! 

 

 

Ευρωπαική Εθελοντική Εργασία 

Θέλεις να ταξιδέψεις και να ζήσεις προσφέροντας εθελοντικά 

σε άλλη χώρα της Ευρώπης; Θέλεις να αναπτύξεις τις 

ικανοτητές σου, να αποκτήσεις νέες δεξιότητες και να 

ανοίξεις τους οριζοντές σου; Θέλεις να γίνεις ενεργός νέος 

πολίτης; Θέλεις να αλλάξεις την καθημερινότητά σου; Θέλεις 

να αλλάξεις τον κόσμο; Θέλεις, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο;  

Αν είσαι νέος 18-30 ετών και Θέλεις, αξιοποίησε την ευκαιρία 

που σου προσφέρει το πρόγραμμα  Ευρωπαικής 

Εθελοντικής Εργασίας να πραγματοποιήσεις όλα τα «Θέλω 

σου». Πως; Πηγαίνοντας εθελοντής σε μία χώρα και 

οργανισμό της επιλογής σου από 2 εώς 12 μήνες , γνωρίζεις 

νέους από όλη την Ευρώπη, μαθαίνεις για άλλους 

πολιτισμούς, ζεις σε μια διαφορετική κοινωνία και ανάλογα 

τις δραστηριότητες της εθελοντικής σου εργασίας 

αναπτύσεις δεξιότητες που βελτιώνουν την προσωπική , την 

εκπαιδευτική και την επαγγελματική σου ανάπτυξη.  

Στο τέλος της εθελοντικής σου εργασίας, λαμβάνεις το 

πιστοποιητικό “Youth pass”, το οποίο φέρει την σφραγίδα 

της Ευρωπαικής Επιτροπής και πιστοποιεί με τον καλύτερο 

τρόπο όλες τις νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησες 

κατά την διάρκεια του προγράμματος. Και όλα αυτά 

πληρώνοντας μόνο το 10% του αεροπορικού εισητηρίου, 

καθώς το υπόλοιπο 90% όπως και το 100% της διαμονής, 

διατροφής, των μετακινήσεων και των μαθημάτων για την 

εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καλύπτονται 

από το πρόγραμμα.  

Η System and G είναι διαπιστευμένος φορέας αποστολής 

και υποδοχής για το πρόγραμμα της Ευρωπαικής 

Εθελοντικής Εργασίας (EIRef: 2011-GR-11).                                                                

Το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να σε καθοδηγήσει ώστε 

να επιλέξεις το πρόγραμμα της Ευρωπαικής Εθελοντικής 

Εργασίας που σου ταιριάζει και να αναπτύξεις τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που εσύ Θέλεις.   

Επικοινώνησε μαζί μας και ετοιμάσου για μία εμπειρία που 

θα αλλάξει την ζωή σου. 

 

  

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΝΕΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Down 

 
1. ΑΠΟ ΠΟΙΟ "ΧΩΡΙΟ" ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ? 

2. ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 
ΛΥΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ? 

3. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΙ ΣΕ? 
4. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ? 

5. ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ Η SYSTEM AND G? 
6. ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ? 

Across 

 
7. ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ? 

8. ΝΗΣΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

9. ΠΟΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η SYSTEM AND 
G? 


