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Πρόσκληση προσφοράς εθελοντικής υποστήριξης
Για πρώτη φορά στη χώρα μας διοργανώνεται το καλοκαίρι του 2010 από τη Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με
Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών η 16η Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής
για Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση (ICC2010), με συμμετέχοντες που προέρχονται από περισσότερες από 15
χώρες (www.icc‐camp.info).
Στόχος της διοργάνωσης είναι, αφενός η εξοικείωση των νέων με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών και αφετέρου η προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και των δια‐
προσωπικών σχέσεων.
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «ATExcelixi», στο Καστρί Αττικής και θα διαρκέσει 2 εβδομάδες:
¾ Για εφήβους 15‐17 ετών: 20 ‐ 28 Ιουλίου 2010 ¾ Για νέους 17‐20 ετών: 29 Ιουλίου ‐ 5 Αυγούστου 2010
Για την επιτυχία της διοργάνωσης η συμβολή των εθελοντών
είναι σημαντική. Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα:

•
•
•
•
•

Να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με νέους με προ‐
βλήματα όρασης από όλη την Ευρώπη.
Να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με έμπειρους επαγ‐
γελματίες διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την Ευρώπη
που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της συνάντησης.
Να συμμετέχουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων
της διοργάνωσης.
Να ζήσουν μία ενδεχομένως μοναδική εμπειρία.
Να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με τη βεβαίωση
συμμετοχής που θα τους χορηγηθεί.

Θα επιλεγούν εθελοντές, οι οποίοι:
• Είναι μεταξύ 20 – 35 ετών.
• Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο
advanced) πρωτίστως, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών
γλωσσών.
• Έχουν εξειδικευμένες γνώσεις (φοιτητές ή απόφοιτοι
Τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, με
εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, κλπ).
• Έχουν εμπειρία στη συνεργασία με άτομα με μερική ή
ολική απώλεια όρασης.
• Είναι ευέλικτοι από άποψη ωραρίων.
• Γνωρίζουν και μπορούν να κινηθούν άνετα στην πόλη της
Αθήνας.
Θα επιλεγούν 30 περίπου εθελοντές, οι οποίοι θα απασχο‐
ληθούν στους εξής τομείς:
• Συνοδεία ατόμων με προβλήματα όρασης (εντός και
εκτός του χώρου της διοργάνωσης).
• Υποστήριξη στη διεξαγωγή των εργαστηρίων και σεμι‐
ναρίων.
• Συμμετοχή στις απογευματινές δραστηριότητες ελεύθε‐
ρου χρόνου.
• Διοικητική υποστήριξη της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά (είτε έντυπα είτε
ηλεκτρονικά):

•
•
•
•

•
•

Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Σπου‐
δών.
Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών.
Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν εμπειρία ή
ενδιαφέρον για το χώρο της ειδικής αγωγής,
και ειδικότερα για τη συνεργασία με άτομα
με προβλήματα όρασης.
Συστατικές επιστολές.
Δήλωση διαθεσιμότητας / επιλογή περιόδου
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διορ‐
γάνωση.
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών:
30 Απριλίου 2010

Τον Μάϊο θα διεξαχθούν συνεντεύξεις για την
επιλογή των εθελοντών.
Οι εθελοντές που θα επιλεγούν, θα περάσουν
από ειδική σύντομη κατάρτιση, ώστε να είναι
προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν σε όλες τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες της διοργάνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την
αποστολή των αιτήσεων, μπορείτε να απευ‐
θύνεστε:
Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπη‐
ρία, Πανεπιστημιόπολη, Κτίριο Πληροφορικής,
15784 Αθήνα.
Υπεύθυνη: Αναστασία Σοφιανοπούλου
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr/icc/
e‐mail: icc@uoa.gr, τηλ: 2107277553,
φαξ: 2107275193

