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Απολογισμός Ενεργειών Τριετούς Συνεργασίας 2016 - 2019 

Ενότητα Α : Περιβάλλον- Ανακύκλωση– Αστικός Σχεδιασμός 

Η Χ.Α.Ν.Θ. σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης , το Κολέγιο Ανατόλια και την 

ALPHA BANK κινητοποίησε  περισσότερους από 1000 εθελοντές στο πλαίσιο της 

δράσης «Ξαναδίνουμε λάμψη στη Νέα Παραλία». Μια πρωτοβουλία που 

συνέβαλλε στον καθαρισμό της Νέας Παραλίας από γκράφιτι και στην προώθηση 

θετικής συμπεριφοράς στη προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η δράση 

διήρκεσε δυο χρόνια (2017 -2018). 

Το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει τα τρία τελευταία χρόνια  σε 

Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου στη ΔΕΘ με εκπαιδευτικό εργαστήριο 

ανακύκλωσης σε μαθητές σχολείων. 

Από το 2016 και εξής,  συνδιοργανώνουμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης την ΕΛΛΕΤ και 

το 7
ο
 Γυμνάσιο εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο 

Κήποι του Πασά με στόχο να αναδείξουμε τον ιστορικό πνεύμονα  πρασίνου της 

πόλης μας  και να  προωθήσουμε τη χρήση του από τους κατοίκους της πόλης. Με 

τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών Πρασίνου του Δήμου έχουμε συμβάλει να 

διατηρείται το πάρκο σε καλή κατάσταση. 

Ο περιβάλλοντας χώρος της Χ.Α.Ν.Θ. (πεζοδρόμια και Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.) με τη 

μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών διατηρούνται, επίσης, σε πολύ καλή κατάσταση. 

Ενότητα Β : Προώθηση της απασχόλησης 

«YOUTH GUARANTEE: 3 STEPS TO FINDING A JOB» :Στις 7 Οκτωβρίου 2017 στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a 

Job», ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) διοργάνωσε από 

κοινού με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 

Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), Ημέρα Εργασίας και Εργαστήρια Συμβουλευτικής για 

νέους 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης. 

Η εκδήλωση είχε ως στόχο αφενός την ενεργοποίηση των νέων και την ομαλή 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αφετέρου την ενημέρωσή τους από τους 

συμμετέχοντες φορείς για τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσόντα και τις δεξιότητές τους. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι 

νέοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 11 επιχειρήσεις και 10 φορείς της 

τοπικής αγοράς εργασίας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο. Άμεσος 

στόχος ήταν η αρχική γνωριμία με πιθανούς εργοδότες, η οποία μπορεί να οδηγήσει 

σε συνέντευξη πρόσληψης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΑΕΔ 

εργαστήρια συμβουλευτικής και ενεργοποίησης στα ακόλουθα θέματα: 

επαγγελματικός προσανατολισμός, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή 
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οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία συνέντευξης επιλογής υποψηφίων για θέση 

εργασίας, επιχειρηματικότητα των νέων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε διακριτό χώρο, οι ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε 

επαφή με εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ με σκοπό τη 

βελτίωση των βιογραφικών τους.  Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο 

θέατρο Αυλαία, απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από τους διοργανωτές αλλά και 

εκπροσώπους φορέων με σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών της 

αγοράς εργασίας καθώς επίσης και παρουσιάσεις από εκπροσώπους φορέων, οι 

οποίοι σχετίζονται με την ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Συμμετείχαν συνολικά 250 νέοι. 

Ενότητα Γ: Πολιτισμός – Παιδεία - Αθλητισμός  

Η Χ.Α.Ν.Θ.,  συμμετέχει στο Παιδικό Φεστιβάλ Elephantastico του Δήμου 

Θεσσαλονίκης από το 2016 και εξής με δράσεις και προγράμματα της όπως: 

Εργαστήριο γλυπτικής με πηλό  και θέμα «Ταξιδιάρικα καράβια» (2016), 

Εργαστήριο Ρομποτικής (2017), Εργαστήριο Κεραμικής (2017), Εργαστήριου 

γλυπτικής (2017) με θέμα «Ανακαλύπτω τον Μινωικό πολιτισμό πλάθοντας μορφές 

εμπνευσμένες από τις αρχαίες τοιχογραφίες»,  Παιδική Υoga και  Baby Υoga (2017)  

Προγράμματα Μουσικοκινητικής Αγωγής -Pre ballet, Move & play, Capoeira, 

Ρυθμικής Γυμναστική (2018). 

Από το 2016 το Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει στη δράση «Διανυκτέρευση 

στο Μουσείο». Τα παιδιά του Δήμου μας φιλοξενήθηκαν στο χώρο του Αθλητικού 

Κέντρου και συμμετείχαν στο Αθλητικό πρόγραμμα του Μουσείου. Ξεναγήθηκαν 

στην ιστορία του Μπάσκετ και με τη βοήθεια των προπονητών μας επιδόθηκαν στο 

Μπάσκετ. 

Η Χ.Α.Ν.Θ. ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου Θεσσαλονίκης για 

υποστήριξη του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης (2016), 

στο οποίο συμμετείχε σε τρεις εκδηλώσεις με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο 

Χ.Α.Ν.Θ., το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι Χ.Α.Ν.Θ., το Μπαλέτο και τον Μοντέρνο 

Χορό Χ.Α.Ν.Θ..  

Η Χ.Α.Ν.Θ. υποστηρίζει τις ενέργειες πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης με την 

παραχώρηση των εγκαταστάσεων της, όπως στα 51
α
 ΔΗΜΗΤΡΙΑ (2 αίθουσες χορού 

για τη διενέργεια δυο καλλιτεχνικών εργαστηρίων χορού) ή στο Χριστουγεννιάτικο 

Φεστιβάλ Δήμου Θεσσαλονίκης (αίθουσα εκδηλώσεων Χ.Α.Ν.Θ. για τη διενέργεια  

μια θεατρικής παράστασης από καλλιτεχνική ομάδα της πόλης) (2016). 

Στις αρχές Μαρτίου 2019 η Χ.Α.Ν.Θ. διοργάνωσε τον 1
ο
 Πανελλήνιο Μουσικό 

Διαγωνισμό Τάσος Παππά  για όργανα και παιδικές – νεανικές χορωδίες . Ο Δήμος  
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Θεσσαλονίκης παραχώρησε αίθουσα στο Κέντρο Μουσικής για την διεξαγωγή της 

προκριματικής φάσης του διαγωνισμού. 

Στις 15 Απριλίου 2019 η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί με 

500 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό 

Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) και σε 

συνεργασία με τη Χ.Α.Ν.Θ. παρουσίασε για τα παιδιά του Δήμου Θεσσαλονίκης ένα 

μουσικό πρόγραμμα με δωρεάν είσοδο «Τα ταξίδια του τεμπέλη δράκου» σε 

μουσική και στίχους Γιώργου Χατζηπιερή. Η Χ.Α.Ν.Θ. παραχώρησε δωρεάν τις 

εγκαταστάσεις του Αθλητικού της Κέντρου «Μίμης Τσικίνας» για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

Το Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται τα 

τελευταία χρόνια στο σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ. «Μίμης Τσικίνας», στο 

οποίο καθημερινά oι αθλητικές ομάδες Χ.Α.Ν.Θ. και οι αθλητικές μας ακαδημίες  

προάγουν τις αρχές του fair play και του ευ αγωνίζεσθαι. Κάθε χρόνο η Χ.Α.Ν.Θ. 

στηρίζει και προωθεί την εκδήλωση  στα μέλη και στα τμήματα της  τα οποία και 

συμμετέχουν σε αυτό όπως  οι  παιδικές ομάδες  ρυθμικής γυμναστικής και 

μοντέρνου χορού & Zumba ενηλίκων Χ.Α.Ν.Θ. (2016)  και η εφηβική ομάδα hip hop 

Χ.Α.Ν.Θ.  (2017). 

Επίσης, το έτος 2017 το Διασυλλογικό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Tae Kwon do που 

διοργάνωσε η Χ.Α.Ν.Θ. το έτος 2017 ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Ακόμη, οι κολυμβητικοί αγώνες ΝΙΟΒΕΙΑ το έτος 2018 διεξήχθησαν υπό την αιγίδα 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ενότητα Δ: Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη 

Τα τελευταία χρόνια η πόλη μας ήταν αποδέκτης πολλών ανθρώπων προσφυγικού 

πληθυσμού. Η Χ.Α.Ν.Θ., ως το μαζικότερο και ιστορικότερο σωματείο της πόλης 

συνεπής προς τις καταστατικές αρχές της,  υποστήριξε τις πολιτικές του Δήμου και 

ενεργοποίησε όλους τους εθελοντές της και το επαγγελματικό της δυναμικό  για μια 

φιλική και ανθρώπινη υποδοχή προσφύγων, για την ανακούφιση γονέων και 

κυρίως παιδιών. Από την πρώτη στιγμή έδωσε το παρόν και συντάχθηκε με την 

προσπάθεια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου για τον εξοπλισμό χώρου 

αθλοπαιδιών στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στα Διαβατά και για τη 

στελέχωση εθελοντικού προγράμματος του Δήμου και της 1
ης

 Δημοτικής Κοινότητας 

για την δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων στο ίδιο χώρο. Η υποστήριξη 

των εθελοντών μας ήταν συνεχής σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διάστημα 

διατηρήθηκαν οι αποστολές  με λεωφορείο του Δήμου αλλά και αργότερα με την 

οργάνωση αποστολών Χ.Α.Ν.Θ. για εθελοντές της  και συνεργατών της κατά τους 

δύσκολους θερινούς μήνες. 
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Η συμμετοχή μας ως εταίρος στο Πρόγραμμα REACT της Ύπατης Αρμοστείας με 

επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από την αρχή του προγράμματος έως 

και σήμερα κρίνεται, κατά γενική ομολογία στελεχών του Δήμου, της Ύπατης 

Αρμοστείας αλλά και από τους υπόλοιπους εταίρους, ως υποδειγματική. Αυτό 

στοιχειοθετείται από την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ωφελούμενους, παιδιά και γονείς πρόσφυγες 

καθώς και από  την ανάπτυξη θετικής στάσης αποδοχής προσφύγων από τον τοπικό 

πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Η Χ.Α.Ν.Θ. στο πρόγραμμα αναλαμβάνει την αθλητική 

και δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων και επιδοτείται για την 

πρόσληψη κοινωνικών επιστημόνων για την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ 

παρέχει όλες τις εγκαταστάσεις της, γήπεδα ,πισίνα, θέατρο, αίθουσες εικαστικών 

δωρεάν. Η Χ.Α.Ν.Θ. πρώτος φορέας στην πόλη τόλμησε και κατάφερε με επιτυχία 

να φέρει κοντά πρόσφυγες και τοπικό πληθυσμό, μέσω των επιπλέον δράσεων 

γνωριμίας, αθλητικών καθώς και πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και των 

εθελοντικών της προγραμμάτων γλωσσομάθειας και επαγγελματικών δεξιοτήτων 

τις οποίες παρείχε στους ωφελούμενους του προγράμματος ταυτόχρονα με μέλη 

άλλων προγραμμάτων της. Η καθημερινή δομημένη και «απαλή» αλληλεπίδραση 

προσφύγων και τοπικού πληθυσμού στις εγκαταστάσεις της συνέβαλλε θετικά και 

πολλαπλασιαστικά από την αρχή του προγράμματος REACT για την ενταξιακή 

διαδικασία των προσφύγων. Το μοντέλο προγράμματος της Χ.Α.Ν.Θ. συντάσσεται 

και προωθεί πλήρως τους σκοπούς και τις πολιτικές του Δήμου Θεσσαλονίκης για 

την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή ενέργεια που 

πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα με τη συνεργασία της Κοινωνικής Πολιτικής 

του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιδότηση της UNICEF ήταν η διοργάνωση 

κατασκηνωτικών δράσεων για 100 ωφελούμενους (προσφυγικές οικογένειες) το 

καλοκαίρι του 2017 στο Ορεινό Κατασκηνωτικό Κέντρο στο Νυμφαίο. 

Από το 2018,  η Χ.Α.Ν.Θ. υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει 

να σχεδιάσει να οργανώσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για το Παιδικό 

Κέντρο ΔΙΑ-δρασις που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενισχύοντας το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στο σχολείο για προσφυγόπουλα»  με 

επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και 

χρηματοδότηση του FOSI. Το πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πιλότο» για την  

δίγλωσση εκπαίδευση αλλά και την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δράσεων παιδιών 

και γονέων προσφυγικού και τοπικού πληθυσμού. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα 

στην πόλη που σε δομημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο προάγει την διαπολιτισμική 

διάδραση παιδιών και γονέων από διαφορετικούς πολιτισμούς. Έχει γίνει ειδική 

τιμητική αναφορά για το πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 12-11-2018, ενώ οι 

εντυπώσεις γονέων Ελλήνων, Αράβων, Αφγανών, Τούρκων είναι εξαιρετικές.   
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Η Χ.Α.Ν.Θ. συμβάλλει στη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων για τους 

πρόσφυγες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω της ιστοσελίδας της 

www.ymca.gr, των σελίδων της στα social media  

https://twitter.com/YmcaThessaloniki   και 

https://www.facebook.com/ymcaGreece/    και 

https://www.facebook.com/YmcaThessalonikiSocialAction/  

και  του blog που διατηρεί μόνο για τα προγράμματα προσφύγων 

http://refugees.ymca.gr/. 

Ακόμη, συμβάλλει στη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων για τους πρόσφυγες 

μέσω του περιοδικού που εκδίδει ”XANΘfamily” αλλά και των δημοσιεύσεων που 

επιδιώκει στα έντυπα μέσα και την προβολή των δράσεων της καθώς και  στο 

Εθελοντικό Ραδιόφωνο Fm 100.6 αλλά και στο TV 100 και σε άλλα τοπικά κανάλια. 

Επίσης έχει προβάλλει τη δράση της για τους –πρόσφυγες και τη συνεργασία της  

με το Δήμο Θεσσαλονίκης σε εκδηλώσεις  στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΧΑΝ και 

άλλα σε άλλες διεθνής εκδηλώσεις της YMCA WORLD. 

Η συνεργασία μας στην ενότητα Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη είναι σταθερή 

τα τελευταία χρόνια καθώς η Τράπεζα Τροφίμων της Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει τρόφιμα και 

άλλα είδη πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 

των άλλων Κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον υπάρχει 

συνεργασία στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την  ενεργοποίηση πολιτών 

του Δήμου Θεσσαλονίκης και εθελοντών της Χ.Α.Ν.Θ..  Ενδεικτικά αναφέρουμε τη 

συγκέντρωση τροφίμων στο πλαίσιο δυο μεγάλων εκδηλώσεων που 

διοργανώθηκαν από τη Χ.Α.Ν.Θ. και τελούσαν υπό την αιγίδα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την εκδήλωση «Back to School_ 2016» και την 

εκδήλωση «Συγκεντρώνουμε Τρόφιμα και Ανταποδίδουμε με δράσεις_2017», που 

υλοποιήθηκαν  σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μια πρωτοβουλία 

του ΣΚΑΙ, με τη συνδρομή μεγάλων εταιρών τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ και τη 

συνδρομή πολιτών και την υποστήριξη εθελοντών Χ.Α.Ν.Θ..  Η αξία των τροφίμων 

που συγκεντρώθηκαν  αποτιμάται στις 55.000€. Επίσης δυο κοινωνικές 

εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώθηκαν από τους εφήβους που συμμετέχουν 

στο  πρόγραμμα Σχολής Στελεχών Χ.Α.Ν.Θ. είχαν αποδέκτη το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορούσε τη συγκέντρωση τροφίμων 

και ειδών πρώτης ανάγκης.  Από τον Ιούλιο του 2017 και μέχρι τον Φεβρουάριο 

2019 η Τράπεζα Τροφίμων της Χ.Α.Ν.Θ. εντάσσεται στην ΕΚΕ της Lidl ΑΕ και 

οργανώθηκαν συνολικά οκτώ παραλαβές Τροφίμων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας 

μας διατέθηκαν συνολικά 800 δέματα αγάπης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και στις Κοινωνικές του δομές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

υποστηρίζει τους εθελοντές της Χ.Α.Ν.Θ. στη δράση αυτή προσφέροντας  το 
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παλετοφόρο όχημα για τη μεταφορά των τροφίμων από την Σίνδο (αποθήκες της 

Lidl AΕ). 

Επιπλέον οι υπηρεσίες της Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνονται για το δωρεάν 

πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης μόνων γονέων και το πρόγραμμα 

υποτροφιών της Χ.Α.Ν.Θ. για παιδιά ευάλωτων οικογενειών και συμβάλλουν στη 

διάχυση της πληροφορίας στους γονείς  που είναι ωφελούμενοι των κοινωνικών 

υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Το Χριστουγεννιάτικο bazaar της Χ.Α.Ν.Θ. αποτελεί μια σημαντική ενέργεια της 

κοινωνικής προσφοράς της για την ενίσχυση του προγράμματος Υποτροφιών της. Το 

2017 και 2018 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

Το 2016, η Χ.Α.Ν.Θ. σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης και με 

δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ στο πλαίσιο του προγράµµατος «Σηµεία 

Στήριξης», που συγχρηµατοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυµα, το 

Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic 

Hope οργάνωσε ψυχαγωγική δράση «Σαν άλλοτε» για ανθρώπους τρίτης ηλικίας  

που πραγματοποιήθηκε δωρεάν σε 28 ΚΑΠΗ με 1120 ωφελούμενους .(Σεπ – Νοε 

2016). 

Το καλοκαίρι του 2018 η Χ.Α.Ν.Θ. συντάχθηκε με τις ενέργειες του Δήμου 

Θεσσαλονίκης για την παροχή βοήθειας στους πυρόπληκτους Αττικής και 

πρόσφερε το ορεινό κατασκηνωτικό της κέντρο στο Νυμφαίο για την φιλοξενία 50 

παιδιών πυρόπληκτων οικογενειών με την προσφορά σίτισης και στέγασης από 

27/7/έως 31/8 /2018. 

Ενότητα Ε: Εξωστρέφεια –Προώθηση – Δικτύωση 

Η Χ.Α.Ν.Θ. παραχώρησε τους χώρους της για τη διενέργεια της συνάντησης του 

Δίκτυο Anna Lindh THESSALONIKI FORUM: Νέοι και Κοινωνική Καινοτομία, που 

ήταν η τελευταία φάση του 3ετούς προγράμματος "young arab voices", στόχος του 

οποίου ήταν η κατάρτιση νέων στην μεθοδολογία του debate και στην υλοποίηση 

αντίστοιχων debates σε χώρες της Βορείου Αφρικής. 

Η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει από το 2016 στο URBACT Local Group (ULG) με στόχο τον 

συντονισμό για την ανάπτυξη ενός action plan για την κοινωνική ένταξη των 

προσφύγων στο πολεοδομικό συγκρότημα. Το ULG διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

Δίκτυο πόλεων LUDEN στο οποίο ο  Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 

πρόγραμμα URBACT III που αφορά τη χρηματοδότηση του δικτύου πόλεων LUDEN 

στο πεδίο της ορθής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και με τίτλο Arrival 

Cities.  
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Η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση για την παρουσίαση 

προτεραιοτήτων στον τομέα της νεολαίας. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 

και Νέας Γενιάς επιδιώκει επανέναρξη των επαφών με τις οργανώσεις νέων με 

σκοπό να συζητηθούν οι προτεραιότητες για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής καθώς 

και για θέματα εκπροσώπησης της νεολαίας. Η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει ενεργά στον 

Τομέα αυτό. 

Η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετείχε στο 2o Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Νεολαίας 

«Δραστηριότητα Δημιουργίας Συμπράξεων», που πραγματοποιήθηκε 05 – 08 

Μαρτίου 2017, στη Θεσσαλονίκη. Η ανάπτυξη επαφών με φορείς από τη Γερμανία 

οδήγησε σε πρόγραμμα ανταλλαγής με την Κολωνία με τίτλο «Radio Project».  Η 

Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Νέων χρηματοδοτείται από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και 

Νέων (BMFSFJ) και την πόλη της Κολωνίας. Το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης 

ανταλλαγής ήταν μία φωτογραφική έκθεση με θέμα την διαπολιτισμικότητα, τις 

όψεις της καθημερινότητας των νέων της Θεσσαλονίκης, τις ομοιότητες και τις 

διαφορές των δύο διαφορετικών κουλτούρων με τίτλο “the story behind the 

pictures”. Η έκθεση παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

του εορτασμού των 30 χρόνων αδελφοποίησης Θεσσαλονίκης-Κολωνίας, και στην 

Κολωνία στο πλαίσιο του 3
ου

 Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας. Επίσης, το 

φωτογραφικό αρχείο έχει τυπωθεί σε booklet. 

Επίσης, η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετείχε στο 3
ο
 ελληνογερμανικό Φορουμ Νεολαίας  ενώ 

έχουν γίνει οι επαφές για την ανάπτυξη της συνέχειας του Radio project. 

Η Χ.Α.Ν.Θ. συμβάλλει στη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας με το 

Δήμο Θεσσαλονίκης μέσω της ιστοσελίδας της www.ymca.gr , των σελίδων της στα 

social media  https://twitter.com/YmcaThessaloniki   και 

https://www.facebook.com/ymcaGreece/    και 

https://www.facebook.com/YmcaThessalonikiSocialAction/  

 


