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Κοινοτικά Σχέδια Δράσης
Οι 6 εταίροι του έργου υλοποίησαν στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο τα ακόλουθα
3 Κοινοτικά Σχέδια Δράσης, από τον Ιανουάριο 2018 έως τον Απρίλιο 2018. Τα Σχέδια
πραγματοποιήθηκαν σε μη χρησιμοποιημένους χώρους ή σε χώρους που σχετίζονται με
την επιλεγμένη δράση:
Ισπανία: Εργαστήρια για την ενδυνάμωση των νέων στη γειτονιά «Los Almendros», περιοχή γκέτο με μεγάλο
πληθυσμό νεολαίας Ρομά, με έμφαση στην ιδιότητα του πολίτη, την κοινοτική συμμετοχή, τη σεξουαλική
υγεία και τα ναρκωτικά.
Ελλάδα: Οργάνωση 8 εκπαιδευτικών θεατρικών εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα που σχετίζονται με το Trafficking Ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών.
Κύπρος: Διαγωνισμοί επiδαπέδιων παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας (π.χ. σκάκι, τάβλι κλπ.) προκειμένου να
ενισχυθεί η αλληλεπίδραση των πολιτών από διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Ελλάδα
Η επιλεγμένη Δράση ήταν το θεατρικό έργο με τίτλο
“Πριγκίπισσες: Ένα παραμύθι για το trafficking”, το
οποίο αποτελεί ένα θέατρο-εκπαιδευτικό δράμα με θέμα το
trafficking γυναικών. “Σκοπός της επιλεγμένης δράσης είναι η
ευαισθητοποίηση των μελών της τοπικής κοινότητας πάνω
στο μείζον ζήτημα του trafficking ανθρώπων για σεξουαλική
εκμετάλλευση, καθώς και ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών,
ιδιαίτερα των γυναικών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού επιτεύχθηκε μέσω
της ενημέρωσης υπό μορφής συζήτησης στο τέλος κάθε
παράστασης σχετικά με το σεξ trafficking και τη σεξουαλική
εκμετάλλευση των γυναικών. Ανέβηκαν συνολικά 8 παραστάσεις
κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2018 σε δύο
πολιτιστικά κέντρα που παρείχε ο Δήμος Αθηναίων, δηλαδή το
Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης και τον Πολιτιστικό Χώρο “Άννα &
Μαρία Καλουτά” στον Νέο Κόσμο.
Προκειται για ένα αλληγορικό δράμα που ασχολείται με τις
πραγματικές ιστορίες τεσσάρων γυναικών που ήταν θύματα
trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάφεραν να
ξεφύγουν από αυτή τη σκλαβιά. Κατά τη διάρκεια του θεατρικού
έργου, το κοινό κλήθηκε να συμμετάσχει ενεργά μέσω ομαδικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στόχευαν στο σχεδιασμό
των 4 θεατρικών σκηνικών, στα οποία θα ερμήνευαν οι
ηθοποιοί. Μετά το θεατρικό έργο, ζητήθηκε από το κοινό να
συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων (roleplay), παρουσιάζοντας
τους διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να
δραπετεύσει ένα θύμα trafficking από τους διακινητές του και να
σωθεί. Τα συγκεκριμένα ομαδικά παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν
σε ομάδες των τεσσάρων.

Κύπρος
Η ιδέα που επιλέχτηκε ήταν
αυτή του εκπαιδευόμενου
Μάριου Σωτηρίου, με τίτλο
«Πάρκο επιδαπέδιων
παιχνιδιών μεγάλης
κλίμακας».
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
στις 16 Απριλίου 2018, στο
πλαίσιο των εορτασμών του
Πάσχα του Δήμου Αγίου
Αθανασίου. Η εκδήλωση
συγκέντρωσε περίπου 600
άτομα.
Η κοινότητα δέχτηκε τα
επιδαπέδια παιχνίδια με
πολύ μεγάλο ενθουσιασμό
και ενδιαφέρον. Ήταν
συναρπαστική εμπειρία για
τους Κύπριους εταίρους να
διαπιστώσουν τον τρόπο με
τον οποίο οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες συνέβαλαν
στη αλληλεπίδραση μελών
διαφορετικής ηλικίας,
υπόβαθρου και εθνικότητας.

Ισπανία
Η δράση «Δημιούργησε το δικό σου περιβάλλον»
υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018. Συνολικά πέντε εργαστήρια
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ έγινε και
εκπαιδευτική ομιλία και εκδήλωση για την ολοκλήρωση της δράσης
την τελευταία μέρα υλοποίησης της δράσης.
Τα 5 εργαστήρια επικεντρώθηκαν στα εξής:
• Ενδυναμώστε τον εαυτό σας: Αυτό το εργαστήριο αφορούσε τη
συμμετοχή των παιδιών στο να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη
γειτονιά τους, στα πλαίσια ομαδικής άσκησης προσανατολισμένη
στη δημιουργικότητα.
• Hip Hop: Στο εργαστήριο Hip Hop ο εκπαιδευτής δίδαξε
στα παιδιά μια απλή χορογραφία και έκλεισε την συνεδρία
διδάσκοντάς στους νέους ασκήσεις χαλάρωσης.
• Μηχανική: Στο εργαστήριο μηχανικής ένας νέος από την
κοινότητα, ο οποίος ενδιαφέρεται για το θέμα και έχει την
μηχανική ως χόμπι, δίδαξε στους νέους βασικές γνώσεις
μηχανικής καθώς και πώς να χρησιμοποιήσουν ορισμένα
εργαλεία.
• Σεξουαλική υγεία: Το εργαστήριο περιελάμβανε δραστηριότητες
και παιχνίδια για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα, την πρόληψη και την αντισύλληψη, τα
οποία συντόνισε ένας επαγγελματίας από ένα Κέντρο Κοινωνικής
Ένταξης σε συνεργασία με δυο εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
• Κομμωτική: Ένας νέος επαγγελματίας από την κοινότητα παρείχε
εκπαίδευση στις νεαρές κοπέλες της κοινότητας για το πώς να
δημιουργούν απλά χτενίσματα.
Ένα από τα βασικά διδάγματα που αποκόμισαν οι Ισπανοί εταίροι
Fundación Almería Social y Laboral (FASL) σε όλη την υλοποίηση του
έργου ήταν η ανάγκη να στηριχθούν στη βοήθεια ανθρώπων και
επαγγελματιών από την κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο FASL είχε
την υποστήριξη ενός συμβούλου εργασίας που εργαζόταν στην
κοινότητα, ο οποίος βοήθησε τον FASL να λύσει προβλήματα και να
δώσει συμβουλές για το πώς θα εμπλακούν οι νέοι.
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