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Rewind18
Το 2019 ξεκίνησε αυστηρά… ινφινιτικά με το Rewind!
Μία διαδικτυακή παραγωγή του
InfinityGreece, μεταδόθηκε ζωντανά
(μαγνητοσκοπημένα) την νύχτα που υποδεχόμασταν
το νέο έτος, ώστε να αλλάξουμε το χρόνο και εμείς οι
νέοι με λίγο πιο διαφορετική χροιά!

“Οργανώνω μια παράσταση από το μηδ
έν”

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχο
λεία στη Γειτονιά σε
συνεργασία με τo InfinityGree
ce και την Ya Impro,
συνδιοργάνωσαν από τις 16
Ιανουαρίου μέχρι τις 21
Μαρτίου μια σειρά εργαστηρ
ίων για μικρούς και μεγάλους
με θέμα την διοργάνωση και
την προώθηση μιας αυτοσχεδ
ιαστικής
παράστασης από το μηδέν!
Κάθε εβδομάδα, οι συμμετέχο
ντες είχαν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν
τις επικοινωνιακές και οργανω
τικές δεξιότητες μέσω του αυτ
οσχεδιασμού
(improv) και του θεατρικού πα
ιχνιδιού. Στο τέλος πραγματοπ
οιήθηκε μία
θεατρική παράσταση με αποκλ
ειστικούς πρωταγωνιστές του
ς μικρούς μας
φίλους!
Το πρόγραμμα “ανοιχτά σχο
λεία στη γειτονιά” είναι μια πρω
τοβουλία της
Διευθυντής Εκπαίδευσης και
Αθλητισμού του Δήμου Θεσσ
αλονίκης σε
συνεργασία με την ΑΜΚΕ Cre
ativity Platform (Πλατφόρμα
Δημιουργικότητας)
και αποκλειστικό δωρητή το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ανοιχτό Εργαστήριο Video Editing

Fe

27

Η σεζόν 2018-2019 μας βρήκε να
συνεχίζουμε τη σειρά σεμιναρίων “How to”
και στις 27 Ιανουαρίου διοργανώθηκε στα
γραφεία μας το πρώτο ανοιχτό εργαστήριο Video
Editing όπου μέσα σε 3 ώρες, οι συμμετέχοντες έμαθα
ν πως
μπορούν να μοντάρουν από το μηδέν τα δικά τους βίντεο
,
αλλά και διάφορες τεχνικές editing για ένα όμορφο τελικό
αποτέλεσμα.
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Volunteers Welcome Party
@DJANGO

21

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει
call για νέους εθελοντές, μετά
την ολοκλήρωση της επιλογής μέσω
προσωπικών συνεντεύξεων, τι πιο ιδανικό
από ένα πάρτυ καλωσορίσματος; Έτσι στις 21
Φεβρουαρίου καλωσορίσαμε τα νέα μέλη στην
οικογένειά μας με μία εκδήλωση υποδοχής στο Django!

Training Weekend

23-24

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μεταβήκαμε στο χιονισμένο
εκείνες τις μέρες Πανόραμα και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Ο.! Εκεί πραγματοποιήσαμε με ένα
συνδυασμό διδακτικών μεθόδων (τυπικής και μη τυπικής μάθησης)
την εκπαίδευση των εθελοντών μας όπου παρουσιάσαμε στους
νέους εθελοντές τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός!
Περάσαμε ένα υπέροχο διήμερο με την υποστήριξη των χορηγών μας!
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TeamFair 6.0 AUTH

Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο δυναμικά, με την παρουσία μας
στην ετήσια έκθεση “TeamFair” που
διοργανώνει ο Comvos! Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
ενημέρωση των φοιτητών της
Θεσσαλονίκης για τους εθελοντικούς οργανισμούς και τις
ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, καθώς και τις
ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτές.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι εθελοντές μας εκπέμπανε
ραδιοφωνικά μέσω του Infititis Web Radio και ενημέρωναν τους
παρευρισκόμενους για τις δράσεις του οργανισμο.
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Τσίμπα Ένα Χαμόγελο - Φεστιβάλ Ευτυχίας

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, με αφορμή την Παγκό
σμια Ημέρα
Ευτυχίας, διοργανώσαμε το “Τσίμπα ένα Χαμόγελο - Φεστ
ιβάλ
Ευτυχίας!” στον πολυχώρο WE!

Το πρώτο Φεστιβάλ Ευτυχίας ήρθε στη Θεσσαλονίκη
με STAND UP
COMEDY, INFO POINTS για τον εθελοντισμό και την ψυχική
υγεία,
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και πολλά άλλα δρώμενα! Όλα αυτά δε θα
μπορούσαν να γίνουν δίχως την υποστήριξη και
χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΘ!

Πριν το main event, δώσαμε ραντεβού στο Harry ’s Spot
Cafe
στην Αγγελάκη όπου κόψαμε τις αφίσες με τα πιο χαρο
ύμενα
μηνύματα και συμπληρώσαμε όλοι μαζί ένα τεράστιο
puzzle
μπροστά στον Λευκό Πύργο!

φορείς που συμμετείχαν:
Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες και
d Societies of Balkans,
IAESTE Thessaloniki, Unite
Events,
Σωματείο, ESN Thessaloniki
Οδοντιατρικό Φοιτητικό
- Coos
mv
Co
n.gr, AIESEC Greece,
Finance Club UoM, Orige
elon!
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&
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&
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Εθελοντική Αιμοδοσία
Στις 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στον
πολυχώρο WE εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία συμμετείχε
και το InfinityGreece μαζί με άλλους φορείς της πόλης.
Είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλλαμε στο αποτέλεσμα!
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Kitsi Kitsi (για για για)
Το KitsiKitsi, το αγαπημένο φοιτητικό party όπου ακούγονται
όλες οι trash και 00s επιτυχίες με τις οποίες μεγαλώσαμε,
πραγματοποιήθηκε για 4η φορά σε συνεργασία με την Origen.
Και αυτή τη φορά ο πολυχώρος WE γέμισε με πάνω από 1200+
άτομα σε μία αξέχαστη βραδιά!

Thess Got Talent
Την Κυριακή 21 Απριλίου διοργανώσαμε τον πρώτο φοιτητικό
διαγωνισμό ταλέντων στον πολυχώρο WE! Ταλαντούχοι νέοι
από τη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν στη σκηνή για να διαγωνιστούν
και ο νικητής αναδείχθηκε από τις ψήφους της κριτικής
επιτροπής και του κοινού.
Μοναδικά δώρα από
ν τους νικητές!
περίμενα
WE
he MindTrap, InfinityGreece και
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η Θεσσαλονίκη!
Κυνήγι Θησαυρού στ

Ο ‘’Thessavros’’, το πρώτο κυνήγι θησαυρού, που
συνδιοργάνωσαν οι United Societies of Balkans
και το InfinityGreece, πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 11 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη! Με σημείο εκκίνησης το
Balkan Heart, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες,
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη μέσα από ένα
διασκεδαστικό παιχνίδι!

OSCARS Εθελοντών InfinityGreece
Στο τέλος κάθε σεζόν επιβραβεύουμε τους εθελοντές που
ξεχώρισαν στις ομάδες του InfinityGreece με εσωτερικές
απονομές…”InfinitOscars”! Έτσι και κάναμε στις 19 Μαΐου όπου
η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους εθελοντές και τη συνεισφορά
τους στην ομάδα

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360!
Στις 24 Μαΐου φιλοξενήσαμε σπουδαστές
δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στο πλαίσιο
αντίστοιχου μαθήματος, όπου και ενημερώθηκαν για
το εθελοντικό πρόγραμμα του InfinityGreece και τις
δράσεις που σχεδιάζουμε!
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June

18
July

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα “Using
Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+” που διοργάνωσε
στη Θεσσαλονίκη 18-25 Ιουνίου η Εθνική Μονάδα
Συντονισμού Erasmus+. Στο πλαίσιο του training course
πραγματοποιήθηκε study visit στα γραφεία του οργανισμού
όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο
οικονομικό μοντέλο επιχειρήσεων στον δικό μας οργανισμό!

Summer Training

8-12

Στις αρχές του Ιουλίου πραγματοποιήσαμε στο γραφείο μας μια
σειρά ΔΩΡΕΑΝ workshop για τους εθελοντές του InfinityGreece
τα οποία γέμισαν τα απογεύματα μας με δημιουργικά activities!
Μάθαμε πως να λειτουργούμε σε ομάδα, τα κύρια στοιχεία
του management, πιο αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας και
τέλος κάναμε έναν πρώτο σχεδιασμό για το πρόγραμμα της
επόμενης χρονιάς, προτείνοντας νέες δράσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές που συμμετείχαν κατά τη
διάρκεια του Summer Training:
Φρειδερική Τζιώρα, Όλγα Κυριακίδου, Αγκάθα Μίνγκου,
Χάρχας, Αλέξανδρος Νανάι
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Αν και ο Αύγουστος ανήκει
στα ταξίδια και την ξεκούρ
αση,
ξεκλέψαμε λίγο χρόνο για μία
σύντομη εκπαίδευση. Σε
συνεργασία με την ΚΕΔΗΘ
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμ
ου
Θεσσαλονίκης) συμμετείχαμε
στο youth exchange “YOUTH
WIN! Youth workers improving
youthwork now ” όπου για 2
μέρες, εκπαιδεύσαμε Έλληνε
ς και Σουηδούς σε θέματα
που
αφορούν την παραγωγή βίντ
εο!

01

Να σας εθελοντίσουμε;

Το Σεπτέμβριο του 2019 ξεκινήσαμε τη σεζόν με την καμπά
νια “Να
σας εθελοντίσουμε;”, η οποία οδήγησε πάνω από 120
άτομα να
κάνουν αίτηση στο εθελοντικό πρόγραμμα! Η απήχηση
της καμπάνιας
έφτασε σε υψηλά νούμερα (150k), φέρνοντας μας πιο
κοντά στους
νέους της Θεσσαλονίκης ώστε να τους ενημερώσουμε
για τις δράσεις
και το έργο μας.

REMEDIO - Park(ing) day
Σχεδιάζουμε μαζί με το Youth
nest τον δρόμο ξανά!
Συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας μαζί με το
Youthnest και την ΜΑΘ - Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
στη δράση “Park(ing) day-Σχεδιάζουμε μαζί τον δρόμο ξανά!”.
Μεταμορφώσαμε ένα πάρκινγκ σε πάρκο, παίξαμε, γελάσαμε, γνωρίσαμε
τους περαστικούς και στήσαμε το δικό μας εκπαιδευτικό επιτραπέζιο για
το ερευνητικό πρόγραμμα REMEDIO!
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ΠικΝικ Εθελοντών!

Το φαγητό πάντα ενώνει και
αυτό είναι κάτι που ξέρουμ
ε
καλά στο InfinityGreece! Όσ
ο ο καιρός ήταν ακόμα καλ
ός
πήραμε τα φαγητά μας και
διοργανώσαμε το καθιερωμ
ένο
πικ νικ στο Πάρκο Ανθοκομική
ς για να γνωρίσουμε καλύτε
ρα
τα νέα μας μέλη και να επα
νασυνδεθούμε με τα
παλαιότερα! Την εκδήλωση
στήριξε προϊοντικά
το “todaylicious” φέρνοντας
μας λαχταριστά

FASI! Festival of Alternative
Salonika’s Initiatives

Το InfinityGreece συνδιοργάνωσε μαζί με την United Societies of Balkans, την Praksis, την Ulysses ArtisticUnion, την Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και
Τεκμηρίωσης Antigone, το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα
ΚοινΣΕπ και τη Σχεδία στην πόλη, υπό την αιγίδα του
Erasmus+ Youth Greece, ένα ημερήσιο φεστιβάλ που είχε ως
σκοπό να ενημερώσει τους νέους για τους φορείς της πόλης,
να μάθουν για τον εθελοντισμό και τα δημιουργικά εργαστήρια
που πραγματοποιούνται και να προετοιμαστούν δημιουργικά για τη
χρονιά που ξεκινάει στην πάντα πρωτοπόρα Θεσσαλονίκη!
United Societies of Balkans | Praksis | Ulysses ArtisticUnion | ΑντιγόνηΚέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Antigone | Εργαστήρι Χωρίς
Σύνορα ΚοινΣΕπ | Σχεδία στην πόλη | Erasmus+ Youth Greece

Welcome Rehab Pub!
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Νέα σεζόν, νέες ιδέες, η ίδια ενέργεια!
Υποδεχόμαστε τους νέους μας
εθελοντές όπως κάθε χρόνο και
σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα
μαζί. Το Rehab Pub μας φιλοξενεί
τις Πέμπτες με DJing sets από τους
ραδιοφωνικούς παραγωγούς του
Infititis.gr δημιουργώντας τις ιδανικές
συνθήκες για δικτύωση ανάμεσα στους
εθελοντές και τους φίλους του οργανισμού.

Teamwork in Digital Media

Ο κύκλος σεμιναρίων/εργαστηρίων “Teamwork in Digital Media” μόνο
για τα μέλη του InfinityGreece πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη
χρονιά! Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες μέσα
από αυτό να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής δουλειάς
και να αποκτήσουν ερεθίσματα από κάθε κλάδο των Digital Media, ανακαλύπτοντας την κλίση τους. Μέσω της αλληεπίδρασης με
διαφορετικά αντικείμενα, η γνώση που αποκομίζουν θα τους βοηθήσει στη
μετέπειτα πορεία τους στον οργανισμό ή και να αποκτήσουν την ικανότητα
ανέλιξης σε θέσεις ευθύνης εντός ή εκτός του οργανισμού. Το πρόγραμμα
διήρκησε συνολικά 8 εβδομάδες!

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές των σεμιναρίων που
κάθε εβδομάδα πρόσφεραν απλόχερα τις γνώσεις τους:

Ευθύμης Κάλφας | Δημήτρης Δημητριάδης | Αλέξανδρος
Μελής | Έλενα-Τερέζα Βασιλείου | Γιάννης Τραϊκούδης
Γιάννης Χαρχαντής (Χάρχας) | Γεωργία Σουσουράδα
Φανή Σοφιανού | Γαβριήλ Ψαλτάκης |Οδυσσέας Χλωρίδης
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Kitsi Kitsi (για για για)
Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου διοργανώσαμε
για 5η φορά σε συνεργασία με την Origen το party-θεσμός! Ο πολυχώρος WE φιλοξένησε για ακόμα μία
φορά πάνω από 1200 επισκέπτες αλλά και μοναδικά
acts στη σκηνή!

Career Development Trainings

Τον περασμένο Νοέμβριο ξεκινήσαμε
κύκλο εργαστηρίων για το career
development. Σκοπός των 4 training ήτα
ν να
βοηθήσουμε όσους αναζητούν εργ
ασία,
να αποκτήσουν χρήσιμα skills ώστ
ε να
πραγματοποιήσουν επιτυχημένες
επιλογές
καριέρας! Εισηγήτρια των σεμιναρ
ίων ήταν η Έλενα-Τερέζα Βασιλείο
υ,
HR consultant στην Randstad, η
οποία μοιράστηκε με τους συμμετέ
χοντες
συμβουλές για να ξεχωρίσουν στη
ν αγορά εργασίας.

5 χρόνια InfinityGreece
Party Γενεθλίων!

14

Το 2019 συμπληρώσαμε 5 χρόνια λειτουργίας και
διοργανώσαμε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου ένα μεγάλο Party
γενεθλίων με προβολή ειδικού βίντεο-αφιερώματος, μπόλικη
μουσική και quizzes στο Καφωδείο Ελληνικό! Στην εκδήλωση
έδωσαν το παρόν εθελοντές, φίλοι και συνεργάτες του
οργανισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
5ετούς διαδρομής και όλων όσων καταφέραμε μαζί! Μέχρι
εκείνο το βράδυ, μοιραζόμασταν καθημερινά για 50 ημέρες
στιγμές από την πενταετή πορεία του οργανισμού.
“5 Χρόνια InfinityGreece” - Αφιέρωμα στα 5 χρόνια του οργανισμού
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Open Infinity
Υποδεχτήκαμε τον Δεκέμβριο με μία ανοιχτή εκδήλωση
στο γραφείο μας όπου παρουσιάσαμε σε νέους και
επισκέπτες τις δράσεις και τις ομάδες που αποτελούν το
InfinityGreece! Στο χώρο στήθηκαν info points και ζεστός
καφές περίμενε τους παρευρισκόμενους!

Digital Marketing & Youthwork Seminar
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Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, καθώς και το Grow Greek Tourism
Online (GGTO) της Google διοργανώσαμε δωρεάν σεμινάριο πάνω
στα digital marketing & youthwork tools!
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων
και η ενημέρωση των παρευρισκόμενων πάνω σε εργαλεία marketing
της ψηφιακής εποχής αλλά και στο κομμάτι του youthwork και πως αυτό
μεταφέρεται πλέον και online.

RED Xmas Party
Το πιο Χριστουγεννιάτικο πάρτυ της
Θεσσαλονίκης επέστρεψε για 6η
συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο
WE με εκπλήξεις, live acts, ανομολόγητα
και δώρα από το InfinityGreece!
Χριστούγεννα για εμάς σημαίνουν
μελομακάρονα, Άγιος Βασίλης και “RED
Xmas Party”!
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Radio Melomakarothon
Στις 15 Δεκεμβρίου τρέξαμε το δικό μας μαραθώνιο, στη
ραδιοφωνική συχνότητα του infititis.gr με πάνω από 20 άτομα
να συμμετέχουν στα μικρόφωνα!

Γίναμε δεκτοί στο πρόγραμμα reConnect του
Hellenic Design Centre, ένα πρόγραμμα που
ενδυναμώνει επιχειρήσεις και οργανισμούς
φέρνοντάς τους σε επαφή με designers
έχοντας πάντα ως επίκεντρο τη μεθοδολογία
του design thinking. Ανυπομονούμε να λάβουμε
χρήσιμες συμβουλές!
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Συλλογή τροφίμων με χαμογελο του παιδιού
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, διοργανώσαμε
συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης για τον οργανισμό “Το Χαμόγελο
του Παιδιού” με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών των παιδιών, που φιλοξενεί. Πάνω από 150
κιλά τροφίμων και ειδών Α’ ανάγκης συλλέχθηκαν και δόθηκαν
στα παιδιά που τόσο τα χρειάζονταν!
Ευχαριστούμε όλους τους χώρους υποδοχής:

9-19

Media Sponsors

