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515+ νέοι  εθελοντές  |  65  projects  από το 2014
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Τον Ιανουάριο πραγματοποιήσαμε παρέα με το Inefan, ένα digital conference,
που ανέδειξε ποικίλα πεδία εφαρμογής της Επιστήμης των Δεδομένων. Παρέα
με τους Χάρη Λαλάτση, Παναγιώτη Υψηλάντη, Αφροδίτη Ζυγούρου, Βάιο
Τσαραπατσάνη, Αναστασία Κουλίνα, Ευάγγελο Ιωαννίδη, Δημήτρη Κανέλλη και
4000 viewers, μάθαμε τι σημαίνει “ψηφιακό ίχνος”, πώς μπορούν τα δεδομένα
να αξιοποιηθούν αποδοτικά στον επιχειρηματικό κόσμο και ανακαλύψαμε τα
πιο περιζήτητα soft & hard skills για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες
μελλοντικές ευκαιρίες στον κλάδο.

Αυτός ο μήνας έκρυβε μια μαγική στιγμή για το InfinityGreece. Η συνεργασία μας
με το Digital Nomads Observatory στο project των “ψηφιακών νομάδων”, μας
βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα μια νέα εργασιακή κουλτούρα που βασίζεται
στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού lifestyle, με έμφαση στα ταξίδια και την
ευζωία!

Data Science Online Conference

Συνεργασία  με  Digital
Nomads Observatory

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

15

Μια από τις αγαπημένες στιγμές του InfinityGreece Year είναι η υποδοχή των
νέων εθελοντών! Τον Φεβρουάριο υποδεχτήκαμε 43 νέα μέλη στην “οικογένεια”
μας, και παρόλο που γνωριστήκαμε μέσω Google Meet, τίποτα δεν κατάφερε να
μας πτοήσει. Με τον ενθουσιασμό μας στα ύψη, ακόμα και εξ αποστάσεως,
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο ένα νέο ταξίδι δημιουργικότητας και φιλίας. 

Αν και ψηφιακά, το Training Weekend του InfinityGreece πραγματοποιήθηκε για
4η συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία. Ο στόχος; Η εκπαίδευση των νέων
εθελοντών στα digital media, μέσα από 4 webinars με ομιλητές, όπως, η Έλενα
Τερέζα Βασιλείου, ο Γιάννης Χαρχαντής, ο Λάμπρος Καραβίδας και η Γεωργία
Σουσουράδα. 

4ο  Training Weekend

Υποδοχή  εθελοντών
εαρινού  εξαμήνου
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Κάποτε συμμετείχαμε στο Venture Garden ως participants... Το 2021, όμως,
επιστρέψαμε από την πλευρά των ομιλητών, βοηθώντας νέους επιχειρηματίες
να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους. 

Ομιλία  στο  Venture Garden

 ΜΑΡΤΙΟΣ

Την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας, μοιράσαμε για 4η συνεχόμενη χρονιά
χαμόγελα μέσα από το αγαπημένο μας πλέον φεστιβάλ . Αν και εξ’ αποστάσεως,
οι stand up comedians Κώστας Κρύος και Οδέττη Κουγέα, μας χάρισαν στιγμές
γέλιου και μας βοήθησαν να καταλάβουμε την σημασία της ψυχικής υγείας,
ειδικά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλους.

Τσίμπα  ένα  Χαμόγελο :  Φεστιβάλ  Ευτυχίας
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Τέλη Μαρτίου λάβαμε μέρος στην διαδικτυακή συζήτηση του Δικτύου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, με θέμα την Ανθεκτικότητα της
Κοινωνικής Οικονομίας και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, όχι μόνο γιατί ήρθαμε σε επαφή με τον
εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο, διάφορους ερευνητές και κοινωνικές
επιχειρήσεις, αλλά γιατί βάλαμε το δικό μας λιθαράκι σε μια δράση που μπορεί
να φέρει την αλλαγή.  

Συμμετοχή  στο  Δίκτυο  Απασχόλησης  και
Κοινωνικής  Μέριμνας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πρωταπριλιά στο InfinityGreece; Αν
εξαιρέσουμε το γεγονός ότι κοντέψαμε να
μετονομαστούμε σε “Infinity το Ορθόδοξο” και
ότι γλιτώσαμε το λιντσάρισμα από τους
εθελοντές στο τσακ, γελάσαμε με την ψυχή μας
και βάλαμε στην συλλογή μας ένα υπέροχο
video που θα μας “στοιχειώνει” πάντα!  

Πρωταπριλιάτικη  φάρσα

How to become a time master:  Free Webinar

Ο Απρίλιος μας έμαθε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τις χαοτικές στιγμές
της ημέρας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές που θα μας
βοηθούν στην ορθή διαχείριση του χρόνου μας. Παρέα με τις Βαλεντίνα Κόρδη
και Μιρέλα Μαρία Αναγνώστη, καταφέραμε να μειώσουμε το άγχος και να
ενισχύσουμε την θετική σκέψη!

https://www.facebook.com/InfinityGreece/videos/763007847682128/
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Connect Your City 
Challenges of InfinityGreece

Τον Απρίλιο, η συνεργασία μας με το Δίκτυο Νέων “Connect your City” έγινε
πραγματικότητα! Η εφαρμογή που δημιούργησαν οι φίλοι μας από το δίκτυο,
μας έδωσε τον χώρο και την ευκαιρία να μοιραστούμε με το κοινό διάφορα
challenges και δράσεις ώστε να μην μένει πίσω κανείς. Τον λες και App-ρίλιο
τελικά!

Σεμινάριο  HR από  τον  
Σταύρο  Κυριακίδη

Στις 15 Απριλίου είχαμε τη χαρά να
φιλοξενήσουμε διαδικτυακά τον υπεύθυνο
Ανθρώπινου Δυναμικού της "Apifon", Σταύρο
Κυριακίδη, ο οποίος μας ξενάγησε με τον
καλύτερο τρόπο στον ρόλο του HR στην αγορά
εργασίας, έλυσε τις απορίες μας και μοιράστηκε
μαζί μας ιδέες και συμβουλές που μας κάνουν
συνεχώς καλύτερους.

https://www.facebook.com/connectyourcity/?__tn__=kK*F
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Σεμινάριο  Radio από  την  
Πηνελόπη  Δαμιανίδου

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινάριο περίμενε την ομάδα Ραδιοφώνου, από μία
γνώριμη παρουσία. Η Πηνελόπη Δαμιανίδου, η οποία ήταν εθελόντρια στον
οργανισμό και πλέον εκπέμπει live από το Zoo Radio, ήρθε κοντά μας με ένα
ξεχωριστό webinar, που βοήθησε τα νέα παιδιά να μάθουν περισσότερα για τον
μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου και να πάρουν τα καλύτερα tips. 

Στις 16 Μαΐου το InfinityGreece άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, μέσα από ένα
διαδικτυακό event που έδωσε την δυνατότητα στο κοινό να το γνωρίσει
καλύτερα. Μέσα από τις συζητήσεις μας με τους συμμετέχοντες, μοιραστήκαμε
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία και τους στόχους μας,
λύσαμε απορίες και δώσαμε ενδιαφέροντα insights μέσα από τα διαδραστικά
workshops των ομάδων μας. 

Open Infinity -  Γνώρισε  το  InfinityGreece!

ΜΑΙΟΣ

Remember for the Future -  Mini Movies
Presentation

Μαζί με τον Φάρο του Κόσμου, τα Παιδιά εν Δράσει - Kids In Action και το
Jugendzentren Köln, διοργανώθηκε online η εκδήλωση "Remember for the Future",
σχετικά με το Ολοκαύτωμα και την ανάγκη της συλλογικής μνήμης στο πέρασμα
του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν ταινίες μικρού
μήκους που δημιουργήθηκαν από νέους των φορέων/οργανισμών που
συμμετείχαν.

https://www.facebook.com/events/202751588197066/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Τριήμερο  Πολιτισμού

Η ομάδα Youthwork του οργανισμού συμμετείχε στο Τριήμερο Πολιτισμού, όπου
έδωσαν το παρόν και άλλοι φορείς και ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπως το
Δίκτυο Select Respect, το Library in Action, το You In Europe, η United Societies of
Balkans και το Erasmus Student Network. Στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
οι νέοι εθελοντές συγκεντρώθηκαν με έναν κοινό σκοπό: να συλλέξουν είδη
ρουχισμού για τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη και να κάνουν την διαφορά
με τη βοήθεια του Fabric Republic. 

Κλείσιμο  εθελοντικής  χρονιάς

Το κλείσιμο της εθελοντικής
χρονιάς μας άφησε με ένα
ανάμεικτο αίσθημα μελαγχολίας και
ενθουσιασμού για όλες τις
υπέροχες εμπειρίες που ζήσαμε. Οι
αναμνήσεις, οι φιλίες και οι γνώσεις
που αποκτήσαμε, μας κράτησαν την
καλύτερη συντροφιά- και με το
παραπάνω!



ΙΟΥΝΙΟΣ

Yonder: Το  Ταξίδι  Μας  Ξεκινά!

Το InfinityGreece συμμετείχε το καλοκαίρι στο πρόγραμμα #Yonder,
προωθώντας έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής, στην Άνω Πόλη, μέσα από δράσεις
καθαρισμού! Το πρόγραμμα είναι μία συνεργασία των ΑμΚΕ Ίασις, Επέκεινα
Χώρα και Ευρωπαϊκή Έκφραση και δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει
στα επόμενα χρόνια πάνω από χιλιάδες νέους και νέες σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν στα κοινά και να
ενημερωθούν για περιβαλλοντικά θέματα προωθώντας έναν νέο τρόπο ζωής.

Συνέντευξη  με  το  Υπουργείο  Εργασίας  -
Τμήμα  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Το InfinityGreece τίμησε τον εορτασμό για τα 10 χρόνια ΚΟΙΝΣΕΠ, καλώντας
τον κ. Νίκο Μποσινάκο, Τμηματάρχη του Μητρώου Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, σε μια εποικοδομητική
συνέντευξη για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

https://www.facebook.com/hashtag/yonder?__eep__=6&__cft__[0]=AZXiy5Tk1WLxoYXE670dPAEn3hz44fKOuIQrUV6mpaOzK_L54i4AJERWzUPi519WW568zH0CGElZwEvZwFpt6K1ENWK9C1tEr-JyRylX2u9GZk-hQzyO2fJ8Ibl-BvqSTrwVpktrSY0Ty5PX2BRo35_wmYP-zV-tnb6lTm3XW5sLcSyzwzIwuhxgPuqXYWOdbwA&__tn__=*NK-R


ΙΟΥΛΙΟΣ

BOUSSIAS Responsible Business Awards 2021

Ποιος είπε ότι τα όνειρα δεν γίνονται
πραγματικότητα; Μετά από μεγάλη
προσπάθεια και σκληρή δουλειά, το
InfinityGreece απέσπασε στα βραβεία Hellenic
Responsible Business Awards 2021 , υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και του ΣΕΒ, το ασημένιο
βραβείο (Silver Award) ως κοινωνική
επιχείρηση στην κατηγορία "Εκπαίδευση",
για το project "Ενδυναμώνοντας τους
μελλοντικούς επαγγελματίες των media." 
Να είστε σίγουροι πως είναι μόνο η αρχή…

Μέσα στα στενά της Βουδαπέστης γράφτηκε η ιστορία ενός ακόμα Youth
Exchange, με θέμα "Your Passion, Your Career", το οποίο είχε ως στόχο να
βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τις δεξιότητες τους, να ξεφύγουν από
την ζώνη ασφαλείας τους και να αφήσουν την εποχή της καραντίνα πίσω τους.
Στο project συμμετείχαν 5 νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι επέστρεψαν
ανανεωμένοι και έτοιμοι για την αγορά εργασίας!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Συμμετοχή  στο  Youth Exchange “Your
Passion,  Your Career”



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Το πρώτο μας training course "Quality Y.E.P.", με τη
συγχρηματοδότηση του Erasmus+ Youth Greece και της ΕΕ,
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Ορφάνι Καβάλας και μας
χάρισε τις καλύτερες αναμνήσεις. Επικεντρωμένο στο να φέρει
ποιότητα στα Youth Exchanges, το project μας εξόπλισε τους
participants με καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών πόρων και τον
τρόπο εφαρμογής τους στον τομέα της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη,
δημιουργώντας παράλληλα μια εργαλειοθήκη με αποδεδειγμένες
καθώς και νέες και καινοτόμες μεθόδους/εργαλεία/ιδέες/
στρατηγικές κ.λπ., για αποτελεσματική διαχείριση έργων. 

Η χαρά μας; Απερίγραπτη!
Ανυπομονούμε για το επόμενο!

"Quality Y.E.P." -  Training Course

https://www.facebook.com/ErasmusPlusYouthGreece/?__cft__[0]=AZW1jYvXTF9kEMCUxR16IB4dK9fUoXxHKUIOHmZSJVXyqDooy_tHQWTD3mLDhKpUWbJt3PukKAsudB8t-pQ4zB1RoWhaQuXfAeM8kEr_Gs16g4rLG703EDiJRK2n4atJ_zMhUBfbZUALtO__rrNoBHI8Jvt0UvgOEZ0jRKlhtjT9pgCLe9YDKzazb7zzu0G8D6s&__tn__=kK-R


Ο Οκτώβριος μας βρήκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο νεολαίας. Ο ιδρυτής
του οργανισμού Γιάννης Χαρχαντής συμμετείχε σε panel για την εργασία και την
ψηφιακή εποχή μαζί με τον assistant professor Marko Krtolica, την υπουργό
νεολαίας της Αλβανίας Bora Muzhaqi και τον επιχειρηματία Ilija Gospodinov, το
οποίο ανέδειξε την σημασία της εκπαίδευσης αλλά και της ευελιξίας των νέων,
με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψη τους στον επαγγελματικό κόσμο.

Η οικολογία και η αστική μικροκινητικότητα είναι δύο έννοιες που μας
απασχόλησαν αρκετά αυτόν τον μήνα. Οι εθελοντές μας έδωσαν το παρόν στο
Voltάρω - Voltaro, μια πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, μετά από πρόσκληση του 
 Youthnest και μέσα από διαδραστικά παιχνίδια ερωτήσεων, ενημέρωσαν και
ευαισθητοποίησαν το κοινό για περιβαλλοντικά ζητήματα.

International Youth Conference -  Krusevo 20
21

Voltάρω  -  Voltaro

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

https://www.facebook.com/voltaropkm/?__cft__[0]=AZXLdekovZW0ElIEWhSJTjmKVhyIdb4xk7Xg0Rt4DaeB1wo3Cb0BAlAuYodl8YNEbVGnFjSGhbBgUtZUaxyU3qyshWTZM3LVGd-YwdJWr42bmcXCPXVEITUNschhIm-lJpmTd64dPMzAl-3450GwPRddsaXddRlkNYQM7__dgIwTSnxY0YnatJZr-EjWfh05P_U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/422373018944987/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/422373018944987/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Εσείς πήρατε το πιστοποιητικό σας; Γιατί εάν δεν πρωτοτυπήσει η πιο
δημιουργική ομάδα νέων, ποιος θα το κάνει; Με Covid-19 ή χωρίς, με μέτρα ή
χωρίς, οι εθελοντές είναι πάντα εδώ και έτοιμοι να γίνουν η θετική αλλαγή της
πόλης μας και είναι σίγουρο ότι το πιστοποιητικό εθελοντισμού θα παραμένει,
πάντα, το ίδιο επίκαιρο! 
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Πιστοποιητικό  εθελοντισμού

Μετά την περίοδο της καραντίνας, καταφέραμε, επιτέλους, να υποδεχτούμε με
το πατροπαράδοτο Πικ Νικ μας στο Πάρκο Ανθοκομικής, παλιούς και νέους
εθελοντές, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά τις καλύτερες αναμνήσεις. Η
νέα εθελοντική χρονιά μόλις έχει ξεκινήσει!

Πικ  Νικ  Εθελοντών
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νέων "Remember for the Future", με την χρηματοδότηση από το Deutsch-
Griechisches Jugendwerk / Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, δίνοντας την
ευκαιρία σε 28 άτομα από Ελλάδα και Γερμανία να ξεναγηθούν σε μνημεία
πολιτισμού και μνήμης του Ολοκαυτώματος, να ενημερωθούν για τα
πολιτιστικά δρώμενα και τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη
Θεσσαλονίκη, και να εξασκηθούν πάνω σε αθλήματα όπως rollers και
τοξοβολία!

Remember for the Future Youth Exchange

Ο Infinit-ής εθελοντής από το μπλουζάκι
φαίνεται. Τα φετινά μας μπλουζάκια, με την
βοήθεια του αγαπημένου μας efood, ήρθαν
να μας υπενθυμίσουν το σωτήριο starter
pack ενός νέου φοιτητή στην Θεσσαλονίκη
και μας έκαναν να ανυπομονούμε να τα
κυκλοφορήσουμε στην πόλη. 

Νέα  μπλουζάκια  by efood

Η επιστροφή στην πραγματικότητα δεν γίνεται να μην συνοδεύεται από την
κλασική μας μπυρίτσα στην αγαπημένη μας ReHaB Pub! Κάθε Πέμπτη οι εθελοντές
μας μαζεύονταν στην Βαλαωρίτου και έκαναν το γνωστό “κουσκουσάκι” της
εβδομάδας, παρέα με τα πιο ξεχωριστά μπυρόνια της πόλης.

Επιστροφή  στην  ReHaB Pub
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Διεθνές  Συνέδριο  Εθελοντισμού  ActionAid
#IVCOThessaloniki2021

InfinityGreece και εθελοντισμός
πάνε πακέτο. Γι’ αυτό δεν θα
μπορούσαμε να απουσιάζουμε
από ένα συνέδριο που
αναδεικνύει με τον καλύτερο
τρόπο την σημασία του
εθελοντισμού για την δημιουργία
ενός ομορφότερου κόσμου. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Τον Νοέμβριο, με την συγχρηματοδότηση
του European Solidarity Corps Greece,
ξεκίνησε η υλοποίηση των δωρεάν
σεμιναρίων του ACADEME, δίνοντας την
δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει
μια παρουσίαση με έμπειρες ομιλήτριες,
όπως η Γεωργία Σουσουράδα από το
BOLDOT Agency  και η Βασιλική Τσιακιρίδου
από την SALDO, ώστε να γνωρίσει καλύτερα
τα Facebook Ads. Το ξεχωριστό με αυτά τα
σεμινάρια είναι πώς το κοινό κρατάει
σημειώσεις, οι οποίες στην συνέχεια
γίνονται courses στο academe.gr

ACADEME στο  WE

Tο διεθνές συνέδριο για τον εθελοντισμό #IVCOThessaloniki2021,
συνδιοργάνωσαν η #ActionAidHellas και το International Forum for Volunteering in
Development, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας.
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“Welcome Youth” στην  Θεσσαλονίκη

Το Thess Δίκτυο μας έδωσε την χαρά να μετατραπούμε σε μια ζεστή αγκαλιά
υποδοχής στην καρδιά του κέντρου των φοιτητών, μέσα από μια πολύ
ξεχωριστή δράση που έφερε κοντά τους εθελοντές με το κοινό και εστίασε στην
σωστή ενημέρωση για τους οργανισμούς της πόλης. 

Η συμμετοχή μας σε μια τόσο αξιόλογη πρωτοβουλία, είναι μια στιγμή του ‘21
που μας αρέσει να θυμόμαστε. Υπό την αιγίδα των United Nations, του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Αθηναίων, βρεθήκαμε στο
πάνελ του IGF, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εκπροσωπώντας την
Κοινωνία των Πολιτών. Το Διαδίκτυο είναι ένας ανοιχτός χώρος; Χρειάζεται
όρια και παρεμβάσεις; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που
αναλύσαμε παρέα με τους Λεωνίδα Χριστόπουλο - Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Στέλλα Τσιτσούλα - Σύμβουλο επικοινωνίας και managing
partner στην RED Communications, Δημήτρη Βαρούτα - Καθηγητή του Τμήματος
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ και τον Μάνο Μαργαρίτη - Υπεύθυνο
του Τμήματος Ευρύτερου Δημόσιου τομέα της QUALCO.

Το "Teamwork in Digital Media" πραγματοποιήθηκε φέτος στον Κύκλο-
Εργαστήριo Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας. Μέσα από έξι
εκπαιδευτικά σεμινάρια και με την βοήθεια των ομιλητών Βάσω Τσιακιρίδου,
Χρύσα Πεταλά, Έλενα Τερέζα, Φωτεινή Βαβίτσα, Ανδρέα Κοτσίρη, Ιωάννα
Μπαλάφα και Αντώνη Ζώκο, οι συμμετέχοντες του TDM εξέλιξαν τα soft & hard
skills τους και απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις που θα τους ακολουθούν για
πάντα!

Teamwork in Digital  Media

Internet Governance Forum Greece 

https://www.facebook.com/stella.tsitsoula?__cft__[0]=AZUpzwX-nsqHwruUyxrv7-YIHFcEFRulQo4O02DLaJc25_71vwyllywHLFh7_u-iDF3aXB-3KXJRscXLnxq3O2C4b70pprMwHGLrbvg1Q-7_pqmpqkhdpHPdDrpzHR9tXyed1hhr-o9eQRuYJp6GXUhC&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dvaroutas?__cft__[0]=AZUpzwX-nsqHwruUyxrv7-YIHFcEFRulQo4O02DLaJc25_71vwyllywHLFh7_u-iDF3aXB-3KXJRscXLnxq3O2C4b70pprMwHGLrbvg1Q-7_pqmpqkhdpHPdDrpzHR9tXyed1hhr-o9eQRuYJp6GXUhC&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/kyklosskg/?__cft__[0]=AZXwqRtn2GR40cKT9XlQsqGp_32Cjfwjs4v8C0Qvo61qaEagkJ--VXstnDACq1_hvNmk2JiOHTFAcanG5qGCp1OBvOf3NYpqREsUmauz5iPMyLKSoIcQL2HhS_Q5p4HRbhOCfBqlNaVDpnki_R3YsGoInf6jiZyG3aLKMDe9mRuB9llYni4U2CmJD7859Ib8Tr4&__tn__=kC%2CP-R
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Ευγενία Γιαννοπούλου από το Second Hand Shop της ΚΟΙΣΠΕ Αρχιπέλαγος 
 έδωσαν το παρόν στο Project “COOPower” του British Council Greece, όπου είχαν
την ευκαιρία να αναδείξουν την σημασία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα, μέσα από μια ανοιχτή συνομιλία με τους facilitators των ελληνικών
COOPAthons, Πολύτιμο Γαλεράκης και Κωνσταντίνο Στεργίου.

#COOPower Project

Ο ενθουσιασμός μας για τα project που κάνουν την διαφορά δεν εξαντλείται
ποτέ. Σε συνεργασία με την Aμκε Ίασις , την ΧΑΝΘ , την ActionAid , το Σώμα
Φίλων ΑμεΑ Δράση για το Κάτι Άλλο  και την ESN Thessaloniki , η “Παρέμβαση
στην Κοινότητα” ξεκίνησε την δράση της στην Θεσσαλονίκη και μας γέμισε
ελπίδα ότι κανένας συνάνθρωπος μας σε ανάγκη δεν θα μείνει μόνος.

Παρέμβαση  στην  Κοινότητα

Το δεύτερο σεμινάριο του ACADEME, με ομιλήτρια την Έλενα Τερέζα Βασιλείου,
Σύμβουλο HR της Randstad, μας βρήκε να εκπαιδευόμαστε στο Personal
Branding. Πώς χτίζω το brand του εαυτού μου, τι προσέχω στο CV μου και τι σε
μια συνέντευξη, ήταν μερικά μόνο από τα βασικά σημεία μιας παρουσίασης που
μας έμαθε πολλά.

ACADEME #2 Personal Branding

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

https://www.facebook.com/hashtag/coopower?__eep__=6&__cft__[0]=AZXwkLfkLTTgjX9X_IwF6DZ6UGZ7uEGfWOR3fwhlh0BSaQ2vcMq4DCTNdyX0qOlXmybSizcnenodfPQtDsE6lTxo4poCpLdsLYguzsQeiogeX4B9cAqdkJsgYf1st-Xnwv7zi0XfNwSrKr3sSv-Ii2KKPXoN01qFrcFTpSST1_TnMkAqpv0WddZFFOTW5eFJqbWIhxQIDrSWaFXxkiR2Ui1rp3T8ROjhvgyk_Ux10eQPFQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/BritishCouncilGreece/?__cft__[0]=AZXwkLfkLTTgjX9X_IwF6DZ6UGZ7uEGfWOR3fwhlh0BSaQ2vcMq4DCTNdyX0qOlXmybSizcnenodfPQtDsE6lTxo4poCpLdsLYguzsQeiogeX4B9cAqdkJsgYf1st-Xnwv7zi0XfNwSrKr3sSv-Ii2KKPXoN01qFrcFTpSST1_TnMkAqpv0WddZFFOTW5eFJqbWIhxQIDrSWaFXxkiR2Ui1rp3T8ROjhvgyk_Ux10eQPFQ&__tn__=kK-R


Λίγο πριν το τέλος του χρόνου, δεν θα
μπορούσαμε παρά να αποχαιρετήσουμε
το 2021 με το μεγαλύτερο
Χριστουγεννιάτικο event από την ομάδα
του #InfinityGreece και του #Infititis! Το
#REDXmas πραγματοποιήθηκε, για 7η
φορά, στις 17 Δεκεμβρίου και μας άφησε
με τις καλύτερες εντυπώσεις για την
χρονιά που έρχεται.

RED Xmas Party ll  Βάλε  κάτι  κόκκινο  & έλα!
στο  WE
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Μας αρέσει να βρισκόμαστε δίπλα στους νέους. Η Ομάδα δράσεων αλληλεγγύης  
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μας φιλοξένησε τον Δεκέμβριο
σε μια ομιλία για τους τρόπους διαχείρισης ομάδας και μας επέτρεψε να
αποκαλύψουμε τα κορυφαία do's and don'ts στους συμμετέχοντες!

Ομιλία  στην  Ομάδα  δράσεων  αλληλεγγύης
του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας

https://www.facebook.com/hashtag/infinitygreece?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4m4-XoUEoLJielORTMJD4lfb-pV5zH1NxDpiavAP2dRgaRG0-BoN4M0IobIOsx0hZ-h-f3Cfa3WTqxDm6DCDPH-l64k_zy-gj2xzV5ai2N40U7VsfdbWngFSpMY9A9rbsfQZnR98dhA9dRC_EcrYsVNglqdE1r9NU1fI1ODRv7g&__tn__=q
https://www.facebook.com/hashtag/infititis?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4m4-XoUEoLJielORTMJD4lfb-pV5zH1NxDpiavAP2dRgaRG0-BoN4M0IobIOsx0hZ-h-f3Cfa3WTqxDm6DCDPH-l64k_zy-gj2xzV5ai2N40U7VsfdbWngFSpMY9A9rbsfQZnR98dhA9dRC_EcrYsVNglqdE1r9NU1fI1ODRv7g&__tn__=q
https://www.facebook.com/solidarity.actions.group.uom/?__cft__[0]=AZXj1iVrYy5ll3fHFYLVcHFAKQ1InlLzYZQMzlB3DtzENXwf6sZ7lKpAAhqrCOjXxEKHXbBTUvIc7V2GcFZ242m6fQVBaCyEMPV4lyVFmwbWTF5bXEfIhTNozm8H4bi2rRQ-u2FoZHFnlftJZ4gxWHxMEmnJJwcF_7Kh0RfrE8gWujMCvPlBb2HJBuU--tNh3Xk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/solidarity.actions.group.uom/?__cft__[0]=AZXj1iVrYy5ll3fHFYLVcHFAKQ1InlLzYZQMzlB3DtzENXwf6sZ7lKpAAhqrCOjXxEKHXbBTUvIc7V2GcFZ242m6fQVBaCyEMPV4lyVFmwbWTF5bXEfIhTNozm8H4bi2rRQ-u2FoZHFnlftJZ4gxWHxMEmnJJwcF_7Kh0RfrE8gWujMCvPlBb2HJBuU--tNh3Xk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-1422420591403285/?__cft__[0]=AZXj1iVrYy5ll3fHFYLVcHFAKQ1InlLzYZQMzlB3DtzENXwf6sZ7lKpAAhqrCOjXxEKHXbBTUvIc7V2GcFZ242m6fQVBaCyEMPV4lyVFmwbWTF5bXEfIhTNozm8H4bi2rRQ-u2FoZHFnlftJZ4gxWHxMEmnJJwcF_7Kh0RfrE8gWujMCvPlBb2HJBuU--tNh3Xk&__tn__=kK-R
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Στις 8 Δεκεμβρίου οι νέοι πήραν τον λόγο για να δουν την πόλη τους να αλλάζει.
Στα πλαίσια του προγράμματος Communities Driving Change και σε συνεργασία
με το  Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και την United Societies of
Balkans, φέραμε στο προσκήνιο μια υπέροχη συλλογική προσπάθεια που θα
θυμόμαστε για καιρό.

Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, είχαμε την τιμή να προσκληθούμε στο Βαλάντοβο
από το SEE in Action, το Cooperation for a Common Future  και τη Youth Alliance σε
συζήτηση για τις δράσεις της νεολαίας σε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα. Το
παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Α.Ε. Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής στη Βόρεια Μακεδονία U.S. Embassy North Macedonia, Ms. Kate
Marie Byrnes, η οποία χαιρέτισε τις δράσεις και των δύο πλευρών στα πλαίσια
της συνεργασίας και καλής γειτνίασης!

Democracy Lab -  Youth Speaks

Αυτός ο μήνας, όπως και να το κάνεις, έχει τον αέρα του εθελοντισμού. Στις 5
Δεκεμβριου βρεθήκαμε παρέα με άλλους οργανισμούς νέων στην ανοιχτή
δράση που διοργάνωσε το Thess - Diktio στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου
παίξαμε και μάθαμε για τις ευκαιρίες εθελοντισμού στην πόλη.

Παγκόσμια  Ημέρα  Εθελοντισμού

Επίσκεψη  στο  Βαλάντοβο  στα  πλαίσια  της
συνεργασίας  και  καλής  γειτνίασης

https://www.facebook.com/youthcouncilthess/?__cft__[0]=AZX9zMni35HgFKYH3Mqrf7DZ_wvmqaICEjVNlCTsr1ADppiywxDOu0Q_tPtCcufGHGK9AnsbaBKdo_H6SD9q7xCAwJuCX4m4cgTYcQvD-T_TSIIY5oFceTY9sw6Nw4dlE8gE54H5-HU4ZHAIA9odFsSIxNg50lKBe8eS6HmkvVLwJ-Cfzr9utGazEWH62yAgB0A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/youthcouncilthess/?__cft__[0]=AZX9zMni35HgFKYH3Mqrf7DZ_wvmqaICEjVNlCTsr1ADppiywxDOu0Q_tPtCcufGHGK9AnsbaBKdo_H6SD9q7xCAwJuCX4m4cgTYcQvD-T_TSIIY5oFceTY9sw6Nw4dlE8gE54H5-HU4ZHAIA9odFsSIxNg50lKBe8eS6HmkvVLwJ-Cfzr9utGazEWH62yAgB0A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/usbngo/?__cft__[0]=AZX9zMni35HgFKYH3Mqrf7DZ_wvmqaICEjVNlCTsr1ADppiywxDOu0Q_tPtCcufGHGK9AnsbaBKdo_H6SD9q7xCAwJuCX4m4cgTYcQvD-T_TSIIY5oFceTY9sw6Nw4dlE8gE54H5-HU4ZHAIA9odFsSIxNg50lKBe8eS6HmkvVLwJ-Cfzr9utGazEWH62yAgB0A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Thessdiktio/?__cft__[0]=AZWkn_DywE-iOFPsZ62UmJhq2Helh-OUemeH4WDa-MN_LlmDjFT2P0_FLo9LCfy1htMDXi8eDwJHMm5y5I2nfEsI72osRC9IPYjNUk4Ezgq4XfqAW3QCca7x_WtRSyMBjNmQ1MrY9q3x6yoyDLMqINFU18imhrMzk5VY0MdLRYN2jafcbP8iAMYLCJMsdOUhatM&__tn__=kK-R


Οι εκπλήξεις του φετινού χειμώνα ήταν πολλές. Μια από
εκείνες που ξεχώρισαν ήταν και η ανάληψη της διοργάνωσης
του European Startup Universe για την Ελλάδα . Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα 6 εβδομάδων στο οποίο οι Startups έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες, συζητήσεις αλλά και
να έρθουν σε επαφή και να δικτυωθούν με experts, angel
investors και επιχειρήσεις. Μετά από αυτό το πρόγραμμα
τίποτα δεν θα τους σταματήσει να κατακτήσουν την κορυφή!

Curators of European Startup
Universe Greece

https://www.facebook.com/europeanstartupuniverse/?__tn__=kK*F


Βασιλέως Ηρακλείου 14,
Θεσσαλονίκη

info@infinitygreece.com

+30 2310 051 527


