ΔΎΣΚΟΛΗ

40 χρόνια:

Α) Μια εξ αποστάσεως δράση κοινωνικής παρέμβασης με τη χρήση νέων τεχνολογιών
την οποία θα διοργανώσει το Προσκοπικό Δίκτυο, σε συνεργασία με κάποιο φορέα,
ίδρυμα, σύλλογο, ΜΚΟ.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει μια διαδικτυακή σύνδεση τύπου zoom με σκοπό
την ψυχαγωγία. Περιλαμβάνει δραστηριότητες, κουίζ, προβολή βίντεο που επιμελήθηκαν
τα Μέλη Π.Δ. ή μουσικό ένθετο από Μέλη Προσκοπικού Δικτύου που γνωρίζουν
κάποιο μουσικό όργανο. Ανατροφοδοτώντας οι φιλοξενούμενοι του ιδρύματος, φορέα
(ειδικότερα οι υπερήλικοι) θα μπορούσαν με τη βοήθεια του προσωπικού να στείλουν
από ένα βιντεοσκοπημένο ατομικό μήνυμα αισιοδοξίας προς τη νεολαία, κάτι σαν
συμβουλή- στάση ζωής, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έφερε ο νέος
κορωνοϊός. Το υλικό αυτό μπορούν, τέλος, να το μοντάρουν τα Μέλη Π.Δ. και να το
δημοσιεύσουν στα κανάλια-ομάδες του Προσκοπικού Δικτύου.

ΜΈΤΡΙΑ

20 χρόνια:

Β) Μια δράση, μέσω challenge game, σχετική με την ανακύκλωση και την μείωση των
απορριμμάτων. Το κάθε Μέλος Π.Δ. καλείται να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων του
κάθε εβδομάδα και να κάνει την κατανομή των ανακυκλώσιμων ανά είδος. Η απόδοση,
η κατανομή και οι επιλογές του στα ψώνια από το σούπερ μάρκετ καταγράφονται σε
βίντεο και μοιράζονται στα κανάλια-ομάδες του Προσκοπικού Δικτύου.

ΜΈΤΡΙΑ

20 χρόνια:

Γ) Τα Μέλη Π.Δ. να βοηθήσουν μέσω του προγράμματος του εκάστοτε Δήμου, «Βοήθεια
στο σπίτι», στα ψώνια κάποιου υπερήλικα γείτονα, τηρώντας σύμφωνα με τις οδηγίες
τούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

ΕΎΚΟΛΗ

proskopoi110.gr
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Δ) Συνεργασία, με τον Δήμο της περιοχής μας, για την καταγραφή των ελλείψεων που
παρατηρούνται σε σχέση με την καθαριότητα της γειτονιάς μας, μέσω των ψηφιακών
εργαλείων που διατίθενται ή μέσω του ειδικού τηλεφωνικού αριθμού.

ΕΎΚΟΛΗ

10 χρόνια:

Ε) Κάθε Μέλος Π.Δ. να κατεβάσει στον υπολογιστή του ή να χρησιμοποιεί διαδικτυακά,
το εργαλείο Accessibility Checker, ώστε μέσω αυτού να ελέγχει αν ένα κείμενο (e-mail,
ανακοίνωση, είδηση) που στέλνει είναι ανοικτό και προσβάσιμο στα Άτομα με Αναπηρία.
Αν δεν είναι να το κάνει προσβάσιμο και να το κοινοποιεί σε αντίστοιχα κανάλια-ομάδες.

ΕΎΚΟΛΗ

#menoumespiti

10 χρόνια:

10 χρόνια:

ΣΤ) Δραστηριότητα ενάντια στα στερεότυπα. Καταγραφή σε βίντεο της ενασχόλησης
των Μελών Π.Δ. με δραστηριότητες του σπιτιού που θεωρούνται στερεοτυπικά ότι
γίνονται από συγκεκριμένα φύλα. Στη δραστηριότητα μπορούν να πάρουν μέρος εξ
αποστάσεως και φίλοι, μη Μέλη Προσκοπικού Δικτύου.
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