
Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης (ILC) του SolidarityNow, Πτολεμαίων 29A, 54630 

 

  

Refugee Week  
Empowering is healing 
      

Αφορμές κοινωνικοποίησης, συνδιαλλαγής και 

ενδυνάμωσης.  

Στα πλαίσια της εβδομάδας προσφύγων το SNWCEM1 

προτείνει δραστηριότητες και events με σκοπό την 

ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων του 

προσφυγικού πληθυσμού και την αξιοποίηση του 

βιωματικού τους κεφαλαίου μέσα από 

αυτοεπιδοκιμαστικές εμπειρίες.  

Οι δράσεις πραγματοποιούνται το πλαίσιο της 

υλοποίησης του προγράμματος «HELIOS», σε 

συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου.  

  

21/6/2022 

18:00 Healing is transforming 

Έκθεση έργων των εκπαιδευόμενων του ILC με 

θέμα την επούλωση μέσα από τον μετασχηματισμό 

- Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.  
 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοί/ές μας 

στοχάστηκαν πάνω στο παρελθόν και την πορεία τους, 

εντόπισαν και εμπέδωσαν τις πολλαπλές τους ταυτότητες και 

μέσα από μία αφαιρετική και συμβολική διαδικασία, 

δημιούργησαν τον «μετασχηματισμένο τους εαυτό», ένα έργο 

από γύψο και εγκιβωτισμένα θραύσματα ανακυκλωμένων 

πλακιδίων.  

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες θα παρουσιάσουν οι 

ίδιοι/ες τα έργα τους στο κοινό, σε ένα τοπόσημο της 

Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ενίσχυση της ταυτότητας.  

19:00 Συναυλία με το σχήμα «Δρομολάγνοι» 

 

23/06/2022 

Workshop Μπακλαβά  

Στην κουζίνα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ένταξης 

Εκπαιδευόμενη μας από την Άγκυρα, θα μας βοηθήσει να 

μάθουμε τα μυστικά του  μπακλαβά. Δήλωση συμμετοχής στο:  

akoulouri@solidaritynow.org.   

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 12.  

    

 

13-20/06/2022 

Έκθεση με έργα προσφύγων 

Μουσείο προσφύγων- Δ. Νεάπολης- Συκεών 

Συμμετοχή στην Έκθεση έργων προσφύγων και προσφυγισσών από 

τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, τα Κέντρα Αλληλεγγύης, τα «Κέντρα 

Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» και στα 

«Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης» του SN στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 

υλοποιούνται τα προγράμματα: «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» 

με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της UNICEF Greece και 

«HELIOS», σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου. 

 

20/06/2022  

Μουσικές Ταυτότητες – Μουσείο προσφύγων 

Σε μία βραδιά με ελληνική παραδοσιακή μουσική, καλούνται 

πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/στριες μουσικοί να 

παρουσιάσουν και οι ίδιοι/ιες στο κοινό μουσικές από τον τόπο 

καταγωγής τους.  

https://www.solidaritynow.org/helios/
https://greece.iom.int/el
https://migration.gov.gr/?fbclid=IwAR1XFGABMlzwdGG3Q6CpkA59ntLwRzlKlSMuVR1ODNg61C4koPPRsFnVA6Q
https://migration.gov.gr/?fbclid=IwAR1XFGABMlzwdGG3Q6CpkA59ntLwRzlKlSMuVR1ODNg61C4koPPRsFnVA6Q
mailto:akoulouri@solidaritynow.org
https://www.solidaritynow.org/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/
https://www.unicef.org/greece/
https://www.solidaritynow.org/helios/
https://greece.iom.int/el
https://migration.gov.gr/?fbclid=IwAR1XFGABMlzwdGG3Q6CpkA59ntLwRzlKlSMuVR1ODNg61C4koPPRsFnVA6Q
https://migration.gov.gr/?fbclid=IwAR1XFGABMlzwdGG3Q6CpkA59ntLwRzlKlSMuVR1ODNg61C4koPPRsFnVA6Q

