
      Youth-led Street Sport for All  

 
  
 
 
 

 3ο PLAYMAKER CAMP 

29 Αυγούστου 2020 

10:00-18:00 

Αθλητικό Πάρκο Γαλαξία 

 Καρακάση 19, Θεσσαλονίκη περιοχή Δελφών-Μαρτίου  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σας προσκαλεί στην ημερήσια εκπαίδευση εθελοντών 

αθλητών «Playmaker Camp» που θα λάβει χώρα στις 29 Αυγούστου, στο Αθλητικό Πάρκο Γαλαξία, περιοχή 

Δελφών με Μαρτίου οδός «Καρακάση 19» Θεσσαλονίκη. 

Το Playmaker Camp διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος YSSA – YOUTH-LED STREET 
SPORT FOR ALL, σε συνεργασία με εταίρους από Ελλάδα, Δανία, Μάλτα, Ιταλία και Λιθουανία. 
 
Το πρόγραμμα YSSA στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των ανηλίκων σε αθλητικές δραστηριότητες 
που κυρίως λαμβάνουν χώρα στο δρόμο, ανοιχτούς δημόσιους χώρους κι είναι πιο προσιτές σε παιδιά και 
νέους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ένταξη αποκλεισμένων ομάδων στον κοινωνικό σύνολο, 
στην ενίσχυση της υγείας τους και της αυτοεκτίμησής τους, καθώς και την ενδυνάμωσή τους βελτιώνοντας 
τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους.  
 
Το YSSA βασίζεται στην εθελοντική δράση εφήβων και νέων 16-25 ετών οι οποίοι θα οργανώσουν τις 
ομάδες και θα ηγούνται αυτών με την καθοδήγηση των ειδικών του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο το 
Playmaker Camp θα παρέχει εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, διαχείριση συγκρούσεων, ηγετικές 
ικανότητες, θέματα φυλετικής ισότητας, συνεργασίας κ.λ.π.  
 
Οι ομάδες θα διαθέτουν εξειδικευμένους προπονητές, οι εθελοντές θα είναι τουλάχιστον 10 ανά ομάδα και 
θα λάβουν ηγετικό κι εμψυχωτικό ρόλο, ενώ οι παίχτες, παιδιά κι έφηβοι 8-15 ετών, αγαπούν το 
ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το χορό ή/και το parkour. Οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν εβδομαδιαίες 
προπονήσεις. Όλες οι δράσεις του προγράμματος είναι δωρεάν. 
 
Στις 29 Αυγούστου καλούνται εθελοντές, νέοι και νέες ηλικίας 16-25 ετών, χωρίς απαραίτητη σχέση με τον 
αθλητισμό έως τώρα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να δηλώσετε στο e-mail: kyn@arsis.gr ή στο τηλ. 2310 227311  
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή σας! 
 
 
 
 
*Οι γλώσσες εργασίας θα είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.  

*Επισυνάπτεται η αφίσα και η ατζέντα του event. 

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
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