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Αποτελέσματα 
 
Το έργο ολοκληρώθηκε σε 4 κινητικότητες. 

Οι εθελοντές που συμμετείχαν σε κάθε 

κινητικότητα είναι οι εξής: 

 

1
η
 Κινητικότητα:   

Από 14/05/2012 μέχρι 01/06/2012 

Από Κύπρο προς Ελλάδα (Κύπριοι 

εθελοντές) 

 Γεώργιος Χατζηφυλακτού                                                                         

 Έλενα Μαρκίδου 

 

2
η
 Κινητικότητα: 

Από  04/06/2012 μέχρι 24/06/2012 

Από Ελλάδα Κύπρο (Ελλαδίτες εθελοντές) 

 Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 Ευαγγελία Μιχαηλίδου 

 

3
η
 Κινητικότητα:  

Από 18/11/2012 μέχρι 08/12/2012 

Από Ελλάδα Κύπρο (Ελλαδίτες εθελοντές) 

 Ιωάννης Ελευθεριάδης 

 Σταυρούλα Ελευθεριάδου 

 Αντώνιος Ανθόπουλος 

 Αγάπη Ανθοπούλου 

 

4
η
 Κινητικότητα:  

Από 04/03/2013 μέχρι 24/03/2013 

Από Κύπρο προς Ελλάδα (Κύπριοι 

εθελοντές) 

 Κώστας Νικόλα 

 Θεράπων Ιωάννου 

 Ανδρέας Χατζηγιάγκου 

 Αλέκος Χατζηγιάγκου 
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Τα αποτελέσματα 
 
Γενικά, η ενδυνάμωση των νέων επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο μέσα από την ανθρώπινη σχέση που ανέπτυξαν με 

τους ενήλικες εθελοντές. Οι νέοι ένιωσαν αποδεκτοί από τους εθελοντές και το γεγονός αυτό ενίσχυσε την 

κοινωνικότητα και την αυτοεκτίμηση τους. Όσον αφορά τους εθελοντές, παρά τους οποιοσδήποτε αρχικούς 

ενδοιασμούς και επιφυλάξεις, και παρά τις οποιεσδήποτε προκλήσεις που συνάντησαν κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού τους, όλοι ανεξαιρέτως αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στο έργο. Για τους 

περισσότερους, ήταν η πρώτη φορά που τους δινόταν η ευκαιρία να ζήσουν για τόσο καιρό μακριά από το σπίτι 

τους, τη χώρα τους και τους δικούς τους. Έτσι, η διαμονή τους αυτή τους βοήθησε να γνωρίσουν και να βιώσουν 

ένα διαφορετικό, σχετικά, τρόπο ζωής. Η εμπλοκή τους με τους νέους, αλλά και με το προσωπικό των 

φιλοξενούντων οργανισμών τους πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις, και ανέπτυξε τις  προσωπικές, κοινωνικές και 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα, αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, 

ενθαρρύνοντας τους να αναζητήσουν παρόμοια προγράμματα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς στις 

τοπικές τους κοινότητες. Τέλος, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βοήθησε τόσο στη σύσφιξη των σχέσεων και 

συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων οργανισμών, όσο και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Διάστασης 

τους.         

Οι στόχοι 

Ο στόχος του έργου ήταν διπλός: Πρώτον, η ενδυνάμωση νέων ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, μέσα από απλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, χειροτεχνίες, 

μουσική κλπ, τον συντονισμό των οποίων είχαν οι εθελοντές. Για τον σκοπό αυτό, οι 

εθελοντές έτυχαν σύντομης αλλά περιεκτικής εκπαίδευσης  στο πώς να προσεγγίζουν και 

να συναναστρέφονται με τους νέους, αλλά κυρίως πώς να τους εμπλέκουν και να τους 

καθοδηγούν στις εν λόγω δραστηριότητες ώστε να διευκολύνουν την ελεύθερη έκφραση 

και την δημιουργικότητα, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους. 

Δεύτερον,  η ανάπτυξη στους εθελοντές, μέσα από την εθελοντική τους εργασία και την 

κοινωνική προσφορά, το αίσθημα της χρησιμότητας, μειώνοντας παράλληλα πιθανά 

αισθήματα μειονεξίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, η δράση των εθελοντών στο 

συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ενθαρρυντικός παράγοντας ως προς την ενεργό γήρανση 

και την περαιτέρω συμμετοχή τους στην κοινωνία.      

 

Το πρόγραμμα 
 
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Grundtvig, Σχέδια 

Εθελοντισμού για Άτομα άνω των 

50, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

 

 

Ενδυνάμωση των Νέων μέσω της Τέχνης 

 

το έργο «Empowering Youth  

Through Art – Ενδυνάμωση των Νέων μέσω της 

Τέχνης» με την συμμετοχή 12 συνολικά 

εθελοντών άνω των 50, από Κύπρο και Ελλάδα. 

Το έργο, το οποίο ήταν διετές (2011- 2013) και 

υλοποιήθηκε από την διμερή σύμπραξη του 

εθελοντικού οργανισμού «Κιβωτός Ελπίδα» της 

Λεμεσού και της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης του Κιλκίς (ΚΔΕΚ), έδωσε την 

ευκαιρία σε 6 Κύπριους και 6 Ελλαδίτες εθελοντές 

να ταξιδεύσουν σε Κιλκίς και Λεμεσό αντίστοιχα, 

όπου παρέμειναν για περίοδο 3 εβδομάδων 

προσφέροντας εθελοντική υπηρεσία σε νεαρά 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 


