Think for Good
Προτεινόμενα θέματα για τα project ανά τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ποιες οι ανάγκες των τριών δήμων για τρόφιμα; Πώς θα μπορούσε το
σχολείο μας να προσφέρει μέσα στη χρονιά;
•

•
•
•

Κατασκευή κουτιών, τα οποία θα γεμίζουν οι μαθητές μία φορά τον μήνα
με είδη ανάγκης όπως τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, κουβέρτες, παιχνίδια,
βιβλία. Αυτά τα κουτιά θα χρησιμοποιούνται μετά το άδειασμά τους από
τους δήμους σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να τα γεμίσουν οι
πολίτες αυτή τη φορά.
Τα φαγητά που περισσεύουν στην καντίνα του σχολείου να
προσφέρονται στους δήμους ή στις εκκλησίες.
Συγκέντρωση τροφίμων την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στην τάξη και
προσφορά τους.
Συγκέντρωση χρημάτων σε κουμπαρά που θα βρίσκεται στην κεντρική
γραμματεία και τη δεύτερη Παρασκευή κάθε μήνα, ένας εθελοντής θα
αναλαμβάνει την αγορά φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο ή θα
προσφέρει το χρηματικό ποσό.

Στ’
Ποιες κοινωνικές δομές έχουν οι δήμοι; Πώς μπορούμε να στηρίξουμε
αυτήν την προσπάθεια;
•

•
•

•

Μαθητές του Λυκείου (πτυχία ξένων γλωσσών ή άλλων μουσικών ή
αθλητικών δραστηριοτήτων) μπορούν εθελοντικά να κάνουν μαθήματα
σε μικρότερα παιδιά μέσα από τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου.
Να προσφέρουμε ένα μέρος των ειδών διατροφής της καντίνας του
σχολείου μας στα συσσίτια της ενορίας.
Το σχολείο, να διοργανώσει, με βάση την ηλικία και τα ιδιαίτερα ταλέντα
των μαθητών, μια εκδήλωση, στην οποία οι μαθητές θα δείχνουν τα
ταλέντα τους. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν σε κοινωνικές
δομές των δήμων. Οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται εκπτώσεις στα
τοπικά καταστήματα.
Κάθε σχολικός μήνας να είναι αφιερωμένος στην ενίσχυση μιας
κοινωνικής δομής. Π.χ.
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Νοέμβριος ª ΜΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Το σχολείο να προσφέρει τα βοηθητικά έντυπα που έχουν γράψει οι
δάσκαλοι των διαφορετικών τάξεων στα κοινωνικά φροντιστήρια, μαζί
με γραφική ύλη.
Να λειτουργεί «κουμπαράς μαθητικής προσφοράς» σε κάθε τμήμα και οι
μαθητές να αποφασίσουν, με ψηφοφορία, στο τέλος της χρονιάς, ποια
κοινωνική δομή θα ενισχύσουν με τον κουμπαρά τους.
Μέρος των εσόδων του χριστουγεννιάτικου Bazaar, να προσφερθούν
στους Δήμους για την ενίσχυση των προγραμμάτων αλληλεγγύης.
Συγκέντρωση παιχνιδιών, βιβλίων, ρούχων, σκεπασμάτων. Εθελοντές
μαθητές να τα προσφέρουν στο κοινωνικό ανταλλακτήριο του δήμου.
Ομάδες μαθητών – εθελοντών του σχολείου μας, να συνεργάζονται με
super market της περιοχής και να τοποθετούν στην είσοδό τους κουτιά
και ταμπέλες για να ενισχυθούν οι άποροι συμπολίτες μας, από όσους
ψωνίζουν και να αφήνουν μέρος των προϊόντων που αγόρασαν στα
κουτιά αυτά.
Μέλη του Συλλόγου Γονέων που είναι γιατροί ή λογοθεραπευτές, να
συνεργαστούν με του Δήμους στα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για
άπορους δημότες και να βοηθούν παιδιά με μαθησιακές ανάγκες.
Προσφορά από τους μαθητές ενός χρηματικού ποσού καθώς και παλαιών
ρούχων, παιχνιδιών, βιβλίων ή ότι άλλο δεν τους είναι πια χρήσιμο. Τα
αγαθά θα συγκεντρώνονται μηνιαίως στην κεντρική γραμματεία του
σχολείου.
Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών καθαριότητας, μέσω του σχολείου, για
ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, καθώς και σε ιδρύματα ή οργανώσεις.
Ενημέρωση δημοτών για προσφορά χρημάτων, φαρμάκων και ρούχων.
Λειτουργία τριών κουμπαράδων στην κεντρική γραμματεία του σχολείου
μας για τη συγκέντρωση χρημάτων, που θα αντιστοιχούν στους 3
Δήμους.
Συγκέντρωση ειδών για το κοινωνικό ανταλλακτήριο.
Διοργάνωση εράνου.
Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για τα ανάπηρα παιδιά.
Διοργάνωση κοινωνικού παντοπωλείου στο σχολείο, όπου κάθε μαθητής,
θα μπορεί να προσφέρει τρόφιμα και ένδυση σε ανθρώπους που τα έχουν
ανάγκη.
Διοργάνωση bazaar στο σχολείο με πράγματα που θα φτιάχνουν οι
μαθητές και τα έσοδα να προσφέρονται σε άστεγους και άπορους
ανθρώπους.
Κάθε μήνα οι μαθητές να προσφέρουν ρούχα που δεν τους κάνουν πια, σε
φτωχά παιδιά.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς δωρίζουμε τα παλιά μας βιβλία σε παιδιά
που τα έχουν ανάγκη.

•

Το φαγητό που περισσεύει να προσφέρεται στους άστεγους.

Α’ Γυμνασίου
Πώς ο εθελοντισμός θα μπορούσε να βοηθήσει τους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη; Πώς κινητοποιούμε τον κόσμο, για να προσφέρει χρόνο
για βοήθεια;
Μέντορας: Αντωνία Σακκά
•

•
•

Κοινωνικό ανταλλακτήριο : προτείνουμε να προσφέρουμε μια φορά στις
δυο εβδομάδες, κάτι διαφορετικό, σε συνεννόηση με τον Δήμο. Επίσης, θα
φτιάξουμε ένα κουτί, το οποίο θα τοποθετήσουμε μέσα στην τάξη, για να
μαζεύουμε τα απαραίτητα και να τα μοιράζουμε σε όσους έχουν ανάγκη.
Κοινωνικό παντοπωλείο : Προτείνουμε κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα,
να προσφέρουμε τρόφιμα, αξίας 5 ευρώ, ανά μαθητή.
Κοινωνικό Φαρμακείο : Δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου με τη
συγκέντρωση 5 ευρώ κάθε μήνα από κάθε μαθητή. Προσδοκούμε πως
αυτή η ιδέα θα βοηθήσει, όσο γίνεται, συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν
επηρεαστεί στην καθημερινή τους ζωή από την οικονομική κρίση.

Β’ Γυμνασίου
Πώς χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα για να στηρίξουμε τις ανάγκες
των συμπολιτών μας σε υλικά αγαθά και βοήθεια;
Μέντορας: Χριστίνα Κοπανά – Ιδρύτρια του Give the Kids
•

•
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Κατασκευή ιστοσελίδας με τίτλο «Act for good», η οποία θα φιλοξενείται
κάτω από την ιστοσελίδα του σχολείου μας. Θα περιλαμβάνει
1. το σκοπό της και σε ποιους απευθύνεται,
2. τη συνεργασία της με τους Δήμους της περιοχής και την Εκκλησία,
3. προϊόντα τα οποία θα συγκεντρώνει (είδη ένδυσης και υπόδησης,
τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, χρήματα, είδη σπιτιού).
Μέσω Facebook, και σελίδας με τον ίδιο τίτλο «Act for good» και στα
οποία θα απευθύνονται και άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά και όλοι εμείς
που γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολείο μας, τις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων και την Εκκλησία.
Διοργάνωση, με στόχο να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερους
συμπολίτες, στη βοήθεια απόρων οικογενειών. Δημιουργία ιστοσελίδας
στο διαδίκτυο, καναλιού στο youtube, σελίδας στο facebook, με τίτλο
sharingcaring και σλόγκαν «Βοήθησε και εσύ στην πραγματοποίηση των
ονείρων τους, προσφέροντας τρόφιμα, ρούχα και άλλα υλικά αγαθά.
Βοήθησέ τους να σταθούν στα πόδια τους. Ποστάροντάς το και
ακολουθώντας μας στο facebook, βοηθάς κι εσύ στην προσφορά».

Γ’ Γυμνασίου

Πώς αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της διπλανής πόρτας και πώς βοηθώ
τους συνανθρώπους μου να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους;
Μέντορας: Elen Froustis – Founder of “eimai”
Παρουσίαση “ΜΚΟ και Ανάπυξη βιοτικού επιπέδου”
από τη μαθήτρια του ΙΒ Ευγενία Κριεκούκη
Ο προβληματισμός μας αφορά το πώς ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς.
Η αξιοπρεπής διαβίωση αφορά στην κάλυψη των αναγκών επιβίωσης (ρούχα,
τρόφιμα, φάρμακα). Σε αυτό εμείς έχουμε να προτείνουμε :
• την κάλυψη των εξόδων για εκδρομές στη φύση (π.χ. Πάρνηθα),
ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους (κάλυψη εξόδων μετακίνησης και
ξεναγών).
• τη δημιουργία ενός σχολικού θερμοκηπίου.
• διοργάνωση παραστάσεων χορού και θεάτρου από τους ομίλους, τις
οποίες θα παρακολουθούν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν εισιτήρια και να έρθουν σε επαφή με τέτοιου είδους τέχνη.
• φροντιστηριακά μαθήματα από μαθητές του Λυκείου σε μαθητές
μικρότερων τάξεων, σε αίθουσες του Σχολείου μας τις απογευματινές
ώρες (3:00 - 4:30).
• Δωρεάν ή οικονομικότερη συμμετοχή στις απογευματινές
δραστηριότητες του Σχολείου.
• Προσφορά ρούχων που δεν χρειαζόμαστε.
• Βοήθεια στα σχολικά μαθήματα από μαθητές του Σχολείου μας σε
μαθητές που ζουν σε ιδρύματα.
• Συμμετοχή σε συσσίτια ή φιλανθρωπικές δράσεις που διοργανώνουν οι
κοντινοί Δήμοι.
• Προσφορά εργασίας σε ανέργους από το σχολείο ή από γονείς του
Συλλόγου.
• Υιοθεσία μιας οικογένειας, ή ενός παιδιού από ορφανοτροφείο από κάθε
τμήμα.
• Ανταλλαγή υπηρεσιών (π.χ. Ζητάω βοήθεια στον κήπο)
Α’ Λυκείου
Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των σχολείων στην στήριξη μελών της
κοινότητας, που είναι άνεργοι;
Μέντορας: κα Κουνενάκη – Αντιδήμαρχος Παλλήνης
•
•
•
•
•
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Οικονομική ενίσχυση – επιταγές supermarket
Παροχή γευμάτων – πλήρες γεύμα
Ημερίδες – events – ευαισθητοποίηση - ενημέρωση
Χορηγία σε μικρές επιχειρήσεις. Επιλογή μικρών επιχειρήσεων για αγορές
από το Σχολείο.
Συμμετοχή ανέργων στους ομίλους μέσω site θέσεων εργασίας και
προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Καταγραφή πραγματικής ανεργίας. Οι Δήμοι να ομαδοποιήσουν τους
ανέργους τους βάσει προσόντων.

• Δωρεάν θεατρικές παραστάσεις σε ανέργους.
• ΣΕΠ σε ανέργους μέσω του Σχολείου.
Β’ Λυκείου
Πώς οι νόμοι προστατεύουν τους ανθρώπους από την εξαθλίωση; Πώς
μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας;
Μέντορας:
•
•
•

•
•

•
•

•

θα πρέπει κάθε Δήμος να έχει μια νομική υπηρεσία, η οποία θα καθοδηγεί
τους πολίτες σε διάφορα νομικά θέματα (π.χ. κατάσχεση οικίας, ρύθμιση
οφειλών, κλπ).
Ο Δήμος θα πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει στέγαση, τροφή, (κοινωνικά
παντοπωλεία) σε όσους δεν έχουν στέγη. Επιπλέον να τους παρέχονται
θέσεις εργασίας κατά προτεραιότητα.
Στα σχολεία να υπάρχει ετήσια ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα
των γυναικών και ιδιαίτερα των παιδιών από εργαζόμενους του Δήμου,
αλλά και δικηγόρους. Ακόμα να γίνεται ενημέρωση για τα προγράμματα
του δήμου για την προστασία αυτών των ομάδων.
Υποχρέωση όλων των νέων δικηγόρων, για την πρακτική τους να
εργάζονται για το κράτος με ειδικά προσαρμοσμένο μισθό στις υπηρεσίες
της πρόνοιας.
Διαπιστώνουμε πως οι τράπεζες, μέσα από κρυφούς όρους, λειτουργούν
ενάντια των δικαιωμάτων του πολίτη, με αποτέλεσμα να χρεώνουν τους
πολίτες με επιπλέον τόκους. Γι’ αυτόν τον λόγο οι τράπεζες πρέπει να
ελέγχονται νομικά από τον συνήγορο του πολίτη και του καταναλωτή, οι
οποίοι είναι ανεξάρτητοι φορείς, για τα δάνεια που δίνουν και,
παράλληλα, να ενημερώνονται οι δανειζόμενοι για τους όρους από
υπηρεσίες του Κράτους. Οι διαδικασίες, όσον αφορά στα νομικά θέματα,
θα πρέπει να είναι γρήγορες και άμεσες, έτσι, ώστε να δρουν υπέρ των
πολιτών.
Οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών, θα πρέπει να είναι δεσμευτικές
για τις τράπεζες, για να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών, κάτι που
μέχρι στιγμής δεν ισχύει.
Σε περίπτωση υπέρογκου δανείου, σε σχέση με την τωρινή οικονομική
κατάσταση του δανειολήπτη, το οποίο ο δανειολήπτης αδυνατεί να
αποπληρώσει, κατάσχεση της πρώτης κατοικίας εφ’ όσον η
αντικειμενική της αξία αγγίζει το ποσοστό του δανείου που προβλέπει ο
νόμος και παροχή προσωρινής κατοικίας, από το Δήμο σε συνεργασία με
το κράτος.
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου, που θα παρέχει
δωρεάν συμβουλές νομικού περιεχομένου στους δημότες , με στόχο την
πλήρη ενημέρωσή τους, αλλά και την αποφυγή εξαπάτησής τους από τις
τράπεζες και τους τοκογλύφους.

