τι είναι?
Ένα κάλεσμα σε όλη την κοινωνία και
προς κάθε άτομο να ενημερωθεί για τον
εθελοντισμό, να αναλογιστεί αν και πώς
θα μπορούσε να προσφέρει εθελοντικά
για κοινωφελή σκοπό και να κάνει μια
προσωπική αρχή συμμετέχοντας σε
εθελοντικές δράσεις.

ποιός την οργανώνει;
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων του εγκεκριμένου από το
Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω»
(www.noiazomaikaidrw.gr).

απευθύνεται σε όλους
• μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• τους γονείς και όλη την οικογένεια των μαθητών
• φοιτητές και σπουδαστές
• τους φίλους μας
• τους φίλους της οικογένειάς μας
• τους καταστηματάρχες της περιοχής μας
• τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις της περιοχής μας
• κάθε πολίτη και φορέα που ενδιαφέρεται να προσφέρει για το κοινό καλό

τι μπορούμε να κάνουμε;
Να οργανώσουμε ομαδικές εθελοντικές δράσεις για
για άτομα που το έχουν ανάγκη
• για το περιβάλλον
• για τα ζώα
• για την κοινότητα ή/και την κοινωνία
• για όλους εμάς.

ποιός μπορεί να μας βοηθήσει;
• Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που
δραστηριοποιούνται στοχευμένα π.χ. για την υποστήριξη
ευάλωτων ομάδων, για το περιβάλλον κ.ά.
• Τα σχολεία του δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» που
υλοποιούν δράσεις όλο το χρόνο.

πού θα γίνει;
Είναι ένα κάλεσμα στην κοινωνία, οπότε μπορεί να γίνει παντού:
• Μπορούμε να ξεκινήσουμε από δράσεις στην τάξη μας ή στο σχολείο μας,
στις οποίες καλούμε μαθητές άλλων σχολείων και γονείς.
• Μπορούμε να οργανώσουμε δράσεις σε κεντρικά σημεία της περιοχής μας,
όπου θα συναντηθούμε και με άλλα σχολεία και φορείς.

πότε θα γίνει;
• 12 - 18 Μαρτίου, την Εβδομάδα Εθελοντισμού «Νοιάζομαι και Δρω»
• Οι δράσεις μπορούν να γίνουν εντός ή εκτός του χρόνου λειτουργίας του
σχολείου, ακόμα και το Σαββατοκύριακο

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ως σχολική μονάδα!
https://goo.gl/forms/JPvFGfM8ma4nlS1i2

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ως άτομα!
https://goo.gl/forms/oNQFGifU1OOdytaD3

γιατί να συμμετάσχουμε;
• Για να αναλάβουμε ένα μέρος από την ευθύνη που έχουμε ένας ένας σαν άτομα
και όλοι μαζί σαν κοινωνία, να νοιαζόμαστε και να δρούμε για να βελτιώνουμε τη
ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας.
• Για να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε, ειδικά όταν συνεργαζόμαστε
με άλλους, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
• Για να βιώσουμε το μοναδικό συναίσθημα πληρότητας που γεννιέται όταν
προσφέρουμε με την καρδιά μας τον χρόνο και τον κόπο μας για να κάνουμε κάτι
καλό για τους άλλους ή για το περιβάλλον.

