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Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια παγκόσμια, 
ανεξάρτητη, εθελοντική οργάνωση για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  
η οποία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
τις συνδρομές και τις δωρεές των μελών  
και των υποστηρικτών της. Έχει τιμηθεί με  
τα βραβεία Νόμπελ και Ωνάση. 

 
 

 

Amnesty International is an independent 
worldwide voluntary movement for the 
protection of human rights, funded 
exclusively by donations from its members 
and supporters throughout the world. It  
has been awarded with the Nobel and 
Onassis prizes. 

 

Σίνα 30 
106 72 
Αθήνα 
 
Τ: 210 36 00 628 
Φ: 210 36 38 016 

w
w

w
.a

m
ne

st
y.

or
g.

gr ¡ L o c a l i z e  i t !  
Από την Παγκόσμια Εμπειρία στην Τοπική Πρωτοβουλία 

12 – 17 Ιουλίου 2007, Τζουμέρκα 
 
Η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά Εκπαιδευτική Κατασκήνωση 
Νέων για τον Ακτιβισμό και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με σκοπό την 
εξειδικευμένη κατάρτιση νέων ανθρώπων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη 
δημιουργία νεανικών ομάδων δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το 
καλοκαίρι, το τμήμα δράσης της οργάνωσης παίρνει τα βουνά και πηγαίνει σε ένα πανέμορφο 
χωριό στα Τζουμέρκα, για να προσφέρει ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλού 
επιπέδου σε συνδυασμό με δράση και διασκέδαση. 
 
Έχοντας ως βάση την παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της οργάνωσης, θα αναπτύξουμε 
δεξιότητες και θα αποκτήσουμε γνώσεις πώς να δραστηριοποιούμαστε δημιουργικά στη γειτονιά 
μας, στην πόλη μας ή στη σχολή μας. Από εργαστήρια όπου θα μάθουμε πώς να μορφοποιούμε 
τα επιχειρήματα μας όταν συζητάμε, μέχρι το πώς να χρησιμοποιούμε τις τέχνες για να κάνουμε 
πιο πρωτότυπο ακτιβισμό κι από σεμινάρια για τις διακρίσεις έως τον πόλεμο κατά της 
τρομοκρατίας, η κατασκήνωση θα δημιουργήσει νέους ανθρώπους περισσότερο 
συνειδητοποιημένους και αποφασισμένους για δράση. 
 
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους: 
Χώρος: Η Εκπαιδευτική Κατασκήνωση της Διεθνούς Αμνηστίας θα πραγματοποιηθεί στο 
πανέμορφο δασικό χωριό Κέδρος σε μία καταπράσινη έκταση 45 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 
920μ., κοντά στο χωριό Καταρράκτης (που έχει πάρει την ονομασία του από τον ψηλότερο 
καταρράκτη στην Ελλάδα, 110 μέτρα!), στα Τζουμέρκα, που απέχει 60 χλμ. από την Άρτα. Οι 
συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στα σπιτάκια του χωριού. Ο χώρος είναι ιδανικός για fun-fun-
fun προαιρετικές δραστηριότητες, όπως rafting, ιππασία και πεζοπορία. 
Τα έξοδα της μεταφοράς θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δασικό χωριό: www.guesthousekedros.com 
Χρόνος: Οι συμμετέχοντες πρέπει να φτάσουν στο χώρο της Κατασκήνωσης την Πέμπτη 12 
Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου.  
Αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα 
Το πρόγραμμα: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την κατάσταση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στον κόσμο και θα γνωρίσουν την αποστολή και τον τρόπο δουλειάς της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαστήρια, θα 
αναπτύξουν δεξιότητες με στόχο να μπορούν να οργανώνουν δράσεις ενημερωτικές, 
καλλιτεχνικές, ακτιβιστικές στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Διεθνούς Αμνηστίας για 
την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
Κόστος: 75€ (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα διαμονής και πλήρους διατροφής) 
Ηλικία συμμετεχόντων: 18-24 χρονών 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 
Πληροφορίες: 2103600628 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Μάττα Σαμίου)  
 

Αιτήσεις στο www.amnesty.org.gr 
 


