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Σίγουρα το 2020 είναι μία χρονιά που
δε θα μας λείψει καθόλου. Μα
καθόλου. 

Όμως στο InfinityGreece δε μείναμε
με σταυρωμένα  τα  χέρια. 

Αντιμετωπίσαμε το lockdown σαν μια
πολύ καλή ευκαιρία.

Τι εννοούμε; Θα το δείτε παρακάτω
στον απολογισμό των δράσεων μας!
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ΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥ

14 REWIND19
Το 2020 δε θα μπορούσε να μην
ξεκινήσει με παράδοξο τρόπο! Η
παραγωγή του Rewind προφανώς
θα καθυστερούσε  λόγω  τεχνικού
προβλήματος (όχι λόγω covid τότε
ήταν μακρινή  ανάμνηση)! 
Για τρίτη  συνεχόμενη χρονιά,
στήσαμε διαδικτυακή παραγωγή
για να κάνουμε ανασκόπηση του
2019 όπως μόνο εμείς ξέρουμε!

Η πρώτη συνάντηση εθελοντών του
οργανισμού πραγματοποιήθηκε στις
19 Ιανουαρίου όπου δώσαμε ευ-χές
για ένα όμορφο και δημιουργικό
2020! Αμ δεν ξέραμε!
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Κ Ο Π Η  Π Ι Τ Α Σ
I N F I N I T Y G R E E C E



ΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒ
Εκεί  πραγματοποιήσαμε  με  ένα
συνδυασμό  διδακτικών  μεθόδων
(τυπικής και μη τυπικής μάθησης) 
 την  εκπαίδευση των  εθελοντών 
 μας  όπου  παρου-σιάσαμε στους
νέους εθελοντέςτον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί ο οργανισμός!
Περάσαμε ένα υπέροχο διήμερο με
την υποστήριξη των χορηγών μας!

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει call
για  νέους  εθελοντές,  μετά  την ολο-
κλήρωση της  επιλογής μέσω προσω-
πικών συνεντεύξεων,  τι πιο ιδανικό
από ένα πάρτυ καλωσορίσματος;
Έτσι  στις  13  Φεβρουαρίου καλωσ-
ορίσαμε  τα  νέα  μας  μέλη  στην
οικογένειά μας με μία εκδήλωση
υποδοχής  στο  αγαπημένο μας στέ-
κι, στη Rehab Pub!

Μετά  την  υποδοχή,  είναι απαραί-
τητη  η  εκπαίδευση  των  νέων εθελο-
ντών! Έτσι και φέτος για τρίτη συν-
εχόμενη χρονιά μεταβήκαμε στο
Πανόραμα και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Ο.! 

Για  άλλη  μία  Τσικνοπέμπτη, τηρή-
σαμε την παράδοση και τσικνίσαμε,
ψήσαμε, παίξαμε, χορέψαμε και γνω-
ριστήκαμε καλύτερα μεταξύ μας!

13
WELCOME VOLUNTEERS
PARTY @REHAB PUB

15 TRAINING WEEKEND
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ WE



ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Σημαντική  στιγμή  για  τον οργα-
νισμό  μας  καθώς  κάναμε  το 
 ντεμπούτο  μας  ως  οργανισμός 
 αποστολής σε ERASMUS+
προγράμματα κινητικότητας!Μας 
 άρεσε  τόσο πο-λύ που  το
επαναλάβαμε άλλες δύο φορές μέσα
στο έτος!

Ο  Μάρτιος  μας  βρήκε  να  διοργα-
νώνουμε  κάτι  διαφορετικό!  Οι  εθε-
λοντές  μας  είχαν  την  ιδέα  να στή-
σουμε το πρώτο ΠΙΤΖΑΜΑ party!
Βάλαμε τις...καλές μας πιτζάμες και
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
6 Μαρτίου λίγες μέρες πριν κλείσουν
τα πάντα…

Με την υποστήριξη των:
 

1
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

6 ΠΙΤΖΑΜΑ PARTY ΣΤΟ WE

Μέσα από τα ψυχαγωγικά projects
οι εθελοντές του οργανισμού
μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα
media και να στήνουν τις δικές τους
καμπάνιες. Το pitzama party ήταν
ένα πραγματικό challenge 360
καμπάνιας όπου αξιοποιήθηκαν
βίντεο, ραδιοφωνικά spot, facebook
events, instagram filters, ads,
δελτία τύπου και έντυπα μέσα.

8 GAME NIGHT

Μία από τις αγαπημένες συνήθειες
των εθελοντών μας είναι να
μαζεύονται στο χώρο των γραφείων
μας και να διασκεδάζουμε με
επιτραπέζια, παντομίμα και άλλα
παιχνίδια! Ξέγνοιαστες στιγμές!



Η καραντίνα και ο περιορισμός των
κοινωνικών επαφών μας ανάγκασε να
βρούμε έναν πιο ασφαλή τρόπο για
τις  συναντήσεις  μας.  Πώς  το κατα-
φέραμε; Στήσαμε το δικό μας server
όπου οι εθελοντές μας βρίσκουν τα
αντίστοιχα κανάλια των υποομάδων
τους για να εκπαιδεύονται, να ανα-
λαμβάνουν  tasks  και  να μοιράζο-
νται γνώσεις!
Αλλά  το  σημαντικότερο;  Να  επι-
κοινωνούν και  να  βρίσκουν  άτομα
που είναι δίπλα τους.

Σε  κανονικές  συνθήκες θα aναφερό-
μασταν  στο   τρίτο συνεχόμενο
Τσίμπα ένα Χαμόγελο και στο
δεύτερο που πραγματοποιήθηκε με
μορφή Φεστιβάλ (Ευτυχίας) στο WE)!
Λόγω της κατάστασης δεν κατέστη
όμως εφικτό…Δε μας αρέσει όμως να
μην πραγματοποιούμε τα όνειρα και
τους στόχους μας! Έτσι η εκδήλωση
έγινε  ένα  ποτ-πουρί  από παραστά-
σεις stand up comedians που με
την άδεια τους ανεβάσαμε στο
κανάλι μας στο Youtube!

Δεν πτοηθήκαμε όμως…
Προσαρμόσαμε  τις  ανάγκες  του  εθελοντικού προγράμματος στις νέες
συνθήκες και τα αποτελέσματα ήταν αρκετά εντυπωσιακά!

Και μετά ήρθε ο κορονοϊός και το (πρώτο) Lockdown…

COVID - 19

BREAKING NEWSBREAKING NEWS
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ΤΣΙΜΠΑ ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 22

DIGITAL PARTY
@DISCORD



ΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟ

Τον Απρίλιο, οι εθελοντές του οργανισμού, ετοίμασαν μια ψηφιακή καμπάνια
για τον ρατσισμό την οποία έστησαν εξ ολοκλήρου στα social media.
Αποτέλεσμα είχε την ενημέρωση 15000+ μοναδικών χρηστών!

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ



ΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑ

Στις 24 Μαΐου κάναμε τον απολογισμό της σεζόν, μέσω του server μας στο
discord όπου δώσαμε feedback για τι δεν πήγε καλά, προτάσεις για τη νέα
σεζόν καθώς και τις παραδοσιακές πλέον “εσωτερικές απονομές InfinitOSCARS”!
Αυτή η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους εθελοντές μας και στη συνεισφορά
τους στην ομάδα!

DIGITAL CLOSING MEETING ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ24



ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Τον Ιούνιο η ομάδα του ανθρωπίνου δυναμικού του οργανισμού, διοργάνωσε
σειρά εσωτερικών webinar με θέμα το HR και case studies για διαχείριση
κρίσεων εντός των ομάδων!

Ήταν μια καλή ευκαιρία για "μίνι" εκπαίδευση λίγο πριν την εξεταστική!



Σ ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟ
Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ανήκουν στις διακοπές! 

Εμείς φέτος τους αξιοποιήσαμε  για  να ετοιμάσουμε την στρατηγική και τα
projects της νέας σεζόν! Τίποτα δε μας σταματά (ούτε ο covid-19)!



ΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤ

Στις 20 Σεπτεμβρίου εγκριθήκαμε με
την πιστοποίηση Quality Label για
τη διοργάνωση έργων  European
Solidarity Corps! Στόχος μας είναι
να πραγματοποιούμε όλο και περισ-
σότερες δράσεις υπό την αιγίδα των
προγραμμάτων ERASMUS

Νέα καμπάνια! Είναι  πάντα  όμορφο  
να  καλωσορίζουμε νέα άτομα στην
ομάδα! Τον Σεπτέμβριο ανοίξαμε τις
αιτήσεις για νέους εθελοντές,
πραγματοποιήσαμε digital
συνεντεύξεις για ένταξη στην ομάδα
και υποδεχτήκαμε πάνω από 120
νέους εθελοντές στην ομάδα μας

REDESIGN MONTH
Επανασχεδιάσαμε τα δύο website
μας, το InfinityGreece.com και το
Infititis.gr

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ
INFINITYGREECE
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ΛΑΒΑΜΕ ΤΟ QUALITY LABEL
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESC



Ο  ιδρυτής  τoυ  InfinityGreece,
Γιάννης Χαρχαντής μίλησε για το
πως μπορούμε να βρούμε τι 
πραγματικά μας ταιριάζει και που
κατευθυνόμαστε  προσωπικά  και
επαγγελματικά  αλλά και πως όλα
αυτά  θα  μας  βοηθήσουν  να συν-
εργαστούμε  aποτελεσματικότερα
για  να χτίσουμε έναν καλύτερο
κόσμο!

ΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒ
ελοντές  κάτι  που σηματοδοτεί  την 
 έναρξη  μιας  ακόμα  Infinitικής σεζ-
όν Φέτος λόγω την πανδημικής
κρίσης Covid-19, τους υποδεχθήκαμε
την  Κυριακή  11  Οκτωβρίου ..
."μασκαρεμένους", όπου  επιδιώξαμε
να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες
αποστάσεις και οι κανόνες υγιεινής
κατά  το  σερβίρισμα!  (γάντια, αντι-
σηπτικά,  μόνο  συσκευασμένα τρό-
φιμα)

11
ΤΟ INFINITYGREECE ΣΤΟ
YOUTHSPEAK FORUM ΤΗΣ AIESEC

11 ΠΙΚ ΝΙΚ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Είναι μια λατρεμένη συνήθεια κάθε
Οκτώβρη  να  μαζευόμαστε  στο Πά-
ρκο  Ανθοκομικής  και  να πικνικίζ-
ουμε,  γνωρίζοντας  τους  νεους  εθ-



Υποδεχτήκαμε  τους  νέους  μας εθε-
λοντές  όπως  κάθε  χρόνο  και σχε-
διάζουμε τα επόμενα βήματα μαζί. 

Το  Rehab  Pub  μας  φιλοξενεί  τις
Πέμπτες με DJing sets από τους ρα-
διοφωνικούς  παραγωγούς  του
Infititis.gr  δημιουργώντας  τις ιδα-
νικές  συνθήκες  για  δικτύωση  ανά-
μεσα στους εθελοντές και τους
φίλους του οργανισμού.

Ή έτσι πιστεύαμε γιατί μετά ήρθε το
lockdown!

Οι αγαπημένοι μας φίλοι από το
efood, υποστήριξαν για άλλη μια
χρονιά την εθελοντική εμπειρία! Και
μαζί  τους  σχεδιάσαμε  αυτά  τα υ-
πέροχα μπλουζάκια που μοιράσαμε
στους εθελοντές.

15 WELCOME @ REHAB PUB 16 EFOOD T-SHIRTS



ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒ

Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια! Αν
και  σε  δύσκολη  χρονική συγκυρία,  
η  συνεργασία  μας  με  την Un-ited  
Societies  of  Balkans  αποδεικνύε-
ται...ισχυρότερη!Τις  πρώτε μέρες 
 του  Νοεμβρίου διοργανώσαμε μαζί
εργαστήρια ραδιοφώνου όπου οι
εθελοντές  της  Balkan  Hotspot
μάθανε  πώς  να  στήνουν  τη  δική
τους ραδιοφωνική εκπομπή.

όπου μαζί με τους υπόλοιπους 
 συμμετέχοντες  Παρουσιάσαμε  τις
ιδέες  μας  πάνω  στην  προσβασιμό-
τητα, τις τέχνες και το περιβάλλον. 

Οι  δράσεις  που  κληθήκαμε  να 
 σχεδιά-σουμε είχαν ως στόχο τη
βελτίωση της καθημερινότητας στην
πόλη της Θεσσαλονίκης.

Είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε 6-7
Νοεμβρίου  στο  διήμερο  ψηφιακό
διαγωνισμό της ActionAid Hellas, 

2
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ UNITED SOCIETIES OF
BALKANS

6
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΟ SKG IN
ACTION ΤΗΣ ACTIONAID HELLAS

19
ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
DIGITAL PARTY ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ!

Ακούσαμε μουσικές επιτυχίες από
τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς
του  Ιnfititis.gr  και  περάσαμε όμο-
ρφες στιγμές από… απόσταση!



Η καμπάνια "Act: Right here, right
now", που στόχο έχει την
ευαισθητοποίηση,την κινητοποίηση
γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα
και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών,
ολοκληρώθηκε με πάνω από 23.000
άτομα να έχουν ενημερωθεί! Μέσα
από αυτή είδαμε σημαντικές
προσωπικότητες που αγωνίστηκαν
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς
μέσα από την τέχνη μπορεί να φανεί
η θέση της γυναίκας και ποια είναι
στη σημερινή κοινωνία, άλλες
σημαντικές καμπάνιες πάνω σε αυτά
αλλά και πώς μπορεί ο καθένας από
εμάς να δράσει και ναμιλήσει.

DIGITAL CAMPAIGN ΓΙΑ ΤΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ24

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ LANCOM!
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η
Lancom στέκεται κοντά στο
InfinityGreece παρέχοντας δωρεάν
της υπηρεσίες της υποστηρίζοντας
για ακόμα μια φορά τους νέους!



ΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜ

Το  Σάββατο  12  Δεκεμβρίου διοργ-
ανώσαμε ένα free webinar για το
Digital  Marketing  με  την υποστή-
ριξη  των  iTrust  και  Lancom!
Εισηγητές  ήταν  o  Αλέξανδρος Με-
λης και ο Ανδρέας Σπυρίδης απο
την  iTrust  Digital,  οι  οποίοι μοι-
ράστηκαν σε περισσότερα από
750+ άτομα χρήσιμες γνώσεις για
το πώς να αρχίσεις την καριέρα σου
στο Digital Marketing!!

Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε δυναμικά με
ένα training του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για
οργανισμούς που πιστοποιήθηκαν
με το Quality Label! Δώσαμε το
παρόν και αποκομίσαμε χρήσιμες
γνώσεις  για  τα  ευρωπαϊκά προγρά-
μματα!

Οι εθελοντές του InfinityGreece είπαν
"bye-bye"  στο  2020  δίνοντας  το
παρόν σε μια μαζική συνάντηση από
τα παλιά όταν γεμίζαμε καφετέριες
και αμφιθέατρα!
Ε τώρα γεμίζουμε το server μας στο
discord!

DIGITAL  MARKETING:  
FREE SEMINAR12

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΕ TRAINING ΓΙΑ
OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΜΕ QUALITY LABEL
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ΜΑΖΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ONLINE! Η ΠΡΩΤΗ  ΜΑΖΙΚΗ ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ!

4



Το InfinityGreece και το Mindspace
ένωσαν  τις  δυνάμεις  τους  και διο-
ργάνωσαν  τη  Δευτέρα  21 Δεκεμβρί-
ου,  ψηφιακό  σεμινάριο  μέσω
YouTube live για να απαντήσουν σε
θέματα όπως  Personal Branding &
Entrepreneurship  and  funding
sources!

Το μικρό μπλε μας γραφείο, που
τόση αγάπη έχει δεχθεί από την
πρώτη μέρα που ανοίξε, είναι άδειο
χωρίς τις φωνές των εθελοντών μας.
Περίεργο συναίσθημα, ειδικά στις
γιορτές.Λόγω  των  συνθηκών, ανα-
γκαστήκαμε ένα μεγάλο μέρος του
2020 να το περάσουμε χώρια.Όμως,
θα  έρθουν  οι  μέρες  που  θα ξανα-
νταμώσουμε!

WEBINAR  ΓΙΑ  ENTREPRENEURSHIP,  PERSONAL  
BRANDING  &  FUNDING SOURCES

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο
Stefanos  Kouzof,  Business Consul-
tant, Founder & CEO στην ErgoQ
και ο “δικός μας” Γιάννης Χαρχαντής!

ΣΤΑ  ΙΔΙΑ  ΜΕΡΗ  
ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ...
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


