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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάλεσμα εθελοντικής προσφοράς σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων
Σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία του συναδέλφου γεωπόνου κ. Κ. Στεφανάκη,
έχουν ξεκινήσει μαθήματα για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα σε
κρατούμενους του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα και σε χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών που συμμετέχουν στο θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ
Παρέμβαση Ραφήνας.
Το θεματολόγιο των μαθημάτων για τις δύο κοινωνικές ομάδες, το οποίο
περιλαμβάνει μαθήματα αγροτικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς και
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και το ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση Ραφήνας, αντίστοιχα.
Η εκπαίδευση που παρέχεται δεν περιλαμβάνει μόνο θεωρητικά μαθήματα, καθώς
γίνονται προσπάθειες να υπάρξει η απαραίτητη πρακτική εφαρμογή. Μέχρι σήμερα
ήδη καλλιεργούνται φρούτα & λαχανικά, δημιουργούνται ανθόκηποι σε πλαίσια
κηποτεχνίας, έχουν κατασκευαστεί θερμοκήπια τα οποία θα λειτουργήσουν στη νέα
περίοδο με φρούτα & λαχανικά και μανιτάρια. Έχουν δημιουργηθεί σπορεία και
προγραμματίζονται πτηνοτροφεία, φυτώρια, μελισσοκομία κ.α., ενώ έχει γίνει
εφαρμογή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για την εξασφάλιση προστιθέμενης
αξίας.
Όλα αυτά γίνονται με μεγάλες δυσκολίες, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί
χρήματα από τα αρμόδια Υπουργεία και η προσπάθεια στηρίζεται μόνο σε χορηγίες
και στο μεράκι των μαθητών, για κάτι διαφορετικό που θα τους βοηθήσει στην
ευκολότερη επανένταξη μετά την αποφυλάκισή τους.
Έχει ήδη ζητηθεί η κατάργηση του νόμου που απαγορεύει τη δυνατότητα να
περιληφθούν αποφυλακισμένοι σε προγράμματα της Ε.Ε. ή εθνικά και έχει
δρομολογηθεί μετά το ενδιαφέρον των μαθητών, η δημιουργία Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και για τις δύο κοινότητες.
Με το εφόδιο της γνώσης (μέσα και αργότερα έξω από το ίδρυμα), την πρακτική
άσκηση και τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ, από τους πυρήνες που θα δημιουργήσουν οι
εκπαιδευόμενοι (οι φυλακισμένοι ακόμα και το διάστημα της φυλάκισης και του
ΚΕΘΕΑ μετά την ολοκλήρωση της αποτοξίνωσης-κατά το στάδιο της επανένταξης),
θα διευκολυνθεί σημαντικά η κοινωνική επανένταξή τους, χωρίς τον κίνδυνο
υποτροπής.
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά την ενημέρωση και
το σχετικό αίτημα του συναδέλφου κ. Κ. Στεφανάκη, αναγνωρίζοντας τη σημασία και
την αναγκαιότητα της προσφοράς στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αποφάσισε να
συνδράμει τις προσπάθειες αυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και απαιτείται η συμπαράσταση και
συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων, καλούμε τους συναδέλφους
γεωτεχνικούς να βοηθήσουν στα ακόλουθα:



Διδασκαλία γεωτεχνικών μαθημάτων σύμφωνα με 6μηνιαία προγράμματα.
Πρακτική εφαρμογή αγροτικών δραστηριοτήτων.





Συμβολή στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
Ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου των ιδρυμάτων.
Εξεύρεση χορηγιών (φυτευτικού υλικού, υλικών κατασκευών κ.α.) στα πλαίσια
αλληλεγγύης.
 Οργάνωση των ομάδων μαθητών, σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Οι παραπάνω δράσεις είναι δυνατό να προγραμματιστούν και σε άλλα παρόμοια
ιδρύματα.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες από τις
παραπάνω δράσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Κ. Στεφανάκη στο
τηλέφωνο: 6937334568.
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