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To skg

αγαπάει το Youthorama
αλλά και την πρωτοβουλία του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη πρεσβευτή του καινοτόμου
προγράμματος Youthorama που περιλαμβάνει δράσεις ανοιχτές για την ευρωπαϊκή νεολαία και της διεθνούς
καμπάνιας Όλοι κερδίζουν στο πλαίσιο της οποίας θα μοιραστούν δωρεάν πρώτη φορά παγκοσμίως πρότυπες
μπάλες ποδοσφαίρου σε τυφλά παιδιά
δράσεις του Youthorama
εντάσσονται στο ετήσιο σχέδιο

Οι

Erasmus+Αθλητισμός που

περιλαμβάνει τη σύμπραξη
εταίρων από Ποτέντζα Ιταλίας
Βαρκελώνη Ισπανίας και με δικαιούχο
φορέα το Όραμα Νέων Youthorama
Στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης
για τα παιδιά που έχουν προβλήματα
όρασης θα πραγματοποιηθούν
σε όλες τις χώρες προώθησης
συναντήσεις

της διεθνούς καμπάνιας Όλοι κερδίζουν
εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν Ιταλία
Ισπανία Κροατία Λετονία Ουγγαρία
Σλοβακία καιΤουρκία ενώ θα δημιουργηθεί
για πρώτη φορά παγκοσμίως πρότυπη
μπάλα ποδοσφαίρου τυφλών για παιδιά
Οι μπάλες είναι ειδικά κατασκευασμένες
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
από παιδιά με προβλήματα όρασης και
εκπέμπουν ειδικό ηχητικό σήμα Θα
κατά τη διάρκεια καινοτόμου
εκπαιδευτικού εργαλείου σε σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ θα
δωρεάν σε τυφλά παιδιά σε όλη
την Ελλάδα
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
σε ποσοστό 8ο από το Πρόγραμμα
χρησιμοποιηθούν

μοιραστούν

Erasmus+Sport ενώ το υπόλοιπο
θα συγχρηματοδοτηθεί από διεθνή
ιδρύματα αλλά και ιδιωτικούς φορείς Το
Διεθνές'Ιδρυμα Save the Dream ξεκίνησε
2θ

μακροπρόθεσμη συνεργασία με το

Δράσεις

Youthorama στηρίζοντας τη συγκεκρι
μένη δράση αλλά και παρόμοιες κοινές
εκδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

για νέους

Πρόκειται για μία σπουδαία προσπάθεια
με ανθρωπιστικό χαρακτήρα και ευαισθησία
προς τα παιδίά με προβλήματα
όρασης Κατά τη διάρκεια συνάντησής
μου με τον πρόεδρο του Οράματος Νέων
Youthorama παγκόσμιο υπεύθυνο
ποδοσφαίρου τυφλών Ηλία
Μάστορα ενημερώθηκα για τις

Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγν Καϊτεζίδης
Το ποδόσφαιρο τυφλών είναι παραολυ
μπιακό ομαδικό άθλημα ιδανικό για την
ένταξη των ατόμων με ολική τύφλωση
Κάθε ομάδα αποτελείται από τυφλούς
ποδοσφαιριστές και βλέποντες τερματοφύλακες
Όπως εξήγησε ο κ Μάστορας
η διεθνής καμπάνια Όλοι κερδίζουν1 εστι
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Νέων Youthorama
υλοποίησε δράσεις
ανοικτές για όλους του νέους την ηερίοδο του
Πάσχα 2017 έχοντας τον χαρακτήρα πολλαπλασιαστικών
δράσεων εγκεκριμένων ευρωπαϊκών
σχεδίων Erasmus όπως
Ανταλλαγή νέων από το δημοτικό συμβούλιο

λεπτομέρειες

αγωνιστικότητας δήλωσε ο δήμαρχος

ι

Το Όραμα

διαιτησίας

του προγράμματος και
αποδέχθηκα την πρότασή του ο
δήμος μας να γίνει υποστηρικτής
της ιδέας κι εγώ ο ίδιος να
συμμετέχω ως πρεσβευτής σε
όλες τις δράσεις Έχουμε χρέος
να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά γιατί
όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή Όταν
προσπαθούν όλοι κερδίζουν1 και με την
προσπάθειά τους μας εμπνέουν και μας
δίνουν λαμπρό παράδειγμα ελπίδας και

Π

Νεολαίας Λατσιών Κύπρου
Σεμινάριο δημιουργίας συμπράξεων νεανικών
φορέων που στοχεύουν στην ένταξη νέων
με λιγότερες ευκαιρίες από Ιταλία Ισπανία

άζει στη δημιουργία

μοναδικής

σε παγκόσμιο επίπεδο
μπάλας ποδοσφαίρου τυφλών για παιδιά
Η νέα μπάλα αποτελεί εργαλείο μη τυπικής
εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση με
στόχο την ένταξη φορώντας τα γυαλιά της

διαφορετικότητας
Ο Ηλίας Μάστορας είναι προπονητής
σκάκι στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη είναι
από το 1999 συγγραφέας του παιδικού
παραμυθιού Βέρα η μαγική Σκακιέρα
ενώ κατέχει θέση προέδρου στο Όραμα
Νέων Youthorama που ιδρύθηκε το 2003

Επίσης ασχολείται από το 1996 με το ποδόσφαιρο

τυφλών και τα τελευταία χρόνια
είναι παγκόσμιος υπεύθυνος διαιτησίας
ποδοσφαίρου τυφλών διαιτητεύοντας
στο παρελθόν τον τελικό στους O.A Αθήνα
2θθ4 και Πεκίνο 2θΐ6 ενώ συμμετείχε ως
υπεύθυνος διαιτησίας στους Αγώνες του
Ρίο 2016

INFO
Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του φορέα

www.youthorama.gr

Κροατία Λετονία Ουγγαρία Σλοβακία και
Τουρκία με την υποστήριξη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Φιλοξενήθηκαν οι εταίροι από Ιταλία και
Ισπανίας για την υλοποίηση δράσεων
Βαρκελώνη

προώθησης της καινοτόμας μπάλας ποδοσφαίρου
τυφλών για παιδιά που πραγματοποιήθηκε
στο Mediterranean Cosmos
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη είναι υποστηρικτής των
δράσεων ενώ ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγν
Καϊτεζίδης είναι ο πρεσβευτής του προγράμματος
ως αναγνωρίσιμο δημόσιο πρόσωπο μαζί με τον
Στράτο Χατζηαποστολίδη μέλος της εθνικής ομάδας
που κατέκτησε την 4η παραολυμτπακή θέση Αθήνα
2004 ποδόσφαιρο τυφλών

