
Απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για
να μοιράσετε χαρά, καλοσύνη και να φέρετε
την θετική αλλαγή π  π  α ό ό ου κι αν είστε!

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

IMPACT from HOME

ΣΠΙΤΙ
από το



ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;

Ακόμα και αν μένουμε ασφαλείς στο σπίτι, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
για τους εαυτούς μας, την κοινότητά μας και τον κόσμο.  

Παρότι προερχόμαστε από διαφορετικές κουλτούρες, βιώνουμε τις ίδιες κατα-
στάσεις και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να 
ενωθούμε για να κάνουμε πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων στη 
διάρκεια αυτής της απαιτητικής χρονικής στιγμής. Στην τελική, τίποτα δεν εμπο-
δίζει τους Οδηγούς από το να είναι δημιουργικοί και έξυπνοι ώστε να αξιοποι-
ήσουν όσο καλύτερα μπορούν μια περίπλοκη κατάσταση! 

Σε όλο τον κόσμο, η επίδραση του COVID-19 έχει παρουσιαστεί με πολλούς τρόπους όπως:

Κενά και ανισότητες 
στην εκπαίδευση 

 λόγω του 
«ψηφιακού χάσματος» 

Προκλήσεις για τη
 διατήρηση μιας 

καλής ψυχικής υγείας
 και διατροφής 

Αύξηση του αριθμού
των ανθρώπων που 
βιώνουν κατάθλιψη, 

άγχος και άλλα ζητήματα
ψυχικής υγείας

Μοναξιά και 
απομόνωση, ειδικότερα
για τους γηραιότερους 
ανθρώπους αλλά και 
όσους ζουν με κάποια 

ασθένεια/αναπηρία
Αύξηση της

ενδοοικογενειακής
 βίας και της βίας εναντίων 

των γυναικών

Άτομα και οικογένειες 
που δυσκολεύονται να
έρθουν σε επαφή με  
άλλους ανθρώπους

Εργαζόμενους στην
 πρώτη γραμμή 

που νιώθουν 
αποκαρδιωμένοι
 και αδικημένοι



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;

Η πρότασή μας  είναι να παροτρύνετε τους Οδηγούς στον τόπο σας 
σας, να προσφέρουν μια θετική επίδραση, χρησιμοποιώντας τις  
παρακάτω συμβουλές για κοινωνική δράση:

  : Αναζητήστε τις ανάγκες
Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε εσάς και τους γύρω σας; Υπάρχει τρόπος να κάνετε μια θετική διαφορά;

πΠροσ αθήστε να πε ικοινωνήσετε και συνδεθείτε: 
Ελάτε σε ουσιαστική επαφή με άλλο κόσμο ώστε να ανακαλύψετε  πώς νιώθουν οι άνθρωποι γύρω σας. 
Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο/ βίντεο κλήση, να στείλετε ένα γράμμα/ email, να φτιάξετε μια έρευνα
και να ανεβάσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ψάξτε για ιδέες που “π ”έτυχαν :
Αναζητείστε ιστορίες επιτυχίας για το πώς κάποιοι άνθρωποι/κοινότητες έχουν βοηθήσει να αντιμετω-
πιστούν οι ίδιες/αντίστοιχες ανάγκες. Αυτό μπορεί να σας εμπνεύσει για ο δικό σας ταξίδι κοινωνικής
δράσης. 

  : Γίνετε η φωνή  
Αναγνωρίστε ένα ζήτημα για το οποίο επιθυμείτε να μιλήσετε και να δράσετε. Σχεδιάστε πώς μπορείτε να
ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο σχετικά με  το ζήτημα αυτό, και ποιές δικές σας δράσεις θα μπορούσατε να
υλοποιήσετε ή ακόμα ποιες δράσεις άλλων θα μπορούσατε να προωθήσετε. Διαλέξτε με ποιους θα μοιρα-
στείτε αυτή τη δράση (πχ. με έναν φίλο, την οικογένεια, την Ομάδα Οδηγών, την ευρύτερη κοινότητα).

  π : Καταγράψτε την ε ίδραση  
Παρακολουθήστε τη  θετική αλλαγή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της δράσης σας. Θα μπορούσατε να 
ρωτήσετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν θετικές σκέψεις, ανατροφοδότηση, φωτογραφίες, βίντεο και
επιστολές. 

   :Ενωθείτε για την αλλαγή
Ενώστε τις δυνάμεις σας με άλλους. Γίνετε μέρος ενός ήδη υπάρχοντος κινήματος ή δημιουργήστε το 
δικό σας.

:  Μοιραστείτε  

#ImpactFromHome #PositivityPatrol

#ForHerDigitalWorld #WAGGGS

Βοηθήστε να προβάλλουμε τα θετικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τη δύναμη των ψηφιακών και άλλων
μέσων. Μοιραστείτε την ενέργειά σας με την Περιφέρεια, τον Κλάδο σας, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
την Παγκόσμια Οδηγική κοινότητα. Έτσι θα μπορέσετε να εμπνεύσετε κι άλλους!

Μη ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω hashtags:



 ΛΙΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Όλοι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή λίγη έμπνευση! Εδώ θα βρείτε κάποια παραδείγματα
ιδεών και δραστηριοτήτων που μπορούν να φέρουν την άνοιξη  στη σημερινή
απαιτητική εποχή:

 

Γίνετε δημιουργικοί και φτιάξτε
ένα ουράνιο τόξο στο παράθυρό
σας, για να μας θυμίζει να έχουμε

πάντα ελπίδα

Ουράνιου Τόξου

Δείξτε λίγη αγάπη σε όσους
δουλεύουν στην πρώτη γραμμή! 

Γράψτε τους ευχαριστήρια 
σημειώματα, ανεβάστε 

μηνύματα εκτίμησης, και 
προετοιμάστε μικρά δώρα σε

όσους εργάζονται στην πρώτη 
γραμμή στον τόπο που ζείτε!

ΕΓΩ:
 

Πράγματα που μπορώ να κάνω μόνος μου

Αναρωτηθείτε, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να 
χαμογελάσει κάποιος; Έτσι θα φέρετε μια μικρή
 θετική αλλαγή με το δικό σας αυτό απλό τρόπο;

Αφηστε ένα εμψυχωτικό μήνυμα 
με κιμωλία στο πεζοδρόμιό

σας για να φτιάξετε την μέρα 
των περαστικών!

Κάντε κάποιον να χαμογελάσει, 
ρωτώντας τον πώς μπορείτε να

τον βοηθήσετε. Μπορείτε να
 αρχίσετε να βοηθάτε από μόνοι 
σας, με απλές μικρές εργασίες 
'oπως  το να βοηθήσετε στις

 δουλειές του σπιτιού.

Δείξτε τι σημαίνει για εσάς 
χαρούμενος κόσμος μέσα από 
την τέχνη. Ποια είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτού του 
κόσμου; Τι υπάρχει και τι δεν
 υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο;

Βάλτε ένα λούτρινο αρκουδάκι
- ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι –
 στο παράθυρό σας ή στον κήπο 
σας, για να το βλέπουν οι άλλοι

 όταν είναι απασχολημένοι!

Κυνήγι Αρκούδας 

Ο Ιδανικός σας ΚόσμοςΧείρα Βοηθείας

Κιμωλία 
στον Δρόμο σας

Μονοπάτι 

Φροντίδα για όσους
 μας φροντίζουν



 ΛΙΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΖΩ:    πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην
   κοινότητά σας

Σε κάποια μέρη,  απλοί άνθρωποι ξεκινούν κινήματα/ δράσεις για να βοηθήσουν
τους ευάλωτους ανθρώπους του τόπου τους. Ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώ-
πων στη δική σας κοινότητα; Υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να αντιμετωπί-
σουν αυτές τις ανάγκες;

Μεταδοτική Καλοσύνη #ViralKindness
Αυτή η ιδέα, που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένας ασφαλής τρόπος 
να μοιράζεσαι πληροφορίες με τους γείτονές σας, οι οποίοι μπορεί ναι είναι ευάλωτοι
από την απομόνωση. Κατεβάστε μια πρότυπη κάρτα από το διαδίκτυο (ή σχεδιάστε 
την δική σας) για να ενημερώσετε τους γείτονές σας τι είδους βοήθεια μπορείτε να 
τους προσφέρετε, όπως την παράδοση τροφίμων ή να πάτε βόλτα τον σκύλο.

Φροντιδο-λογία #Caremongering
Αυτή η τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε από δύο γυναίκες στον Καναδά.
Οι ντόπιοι έστησαν την ομάδα του facebook “Caremongering” ώστε να μπορέσουν να 
ενωθούν και να μεταδώσουν θετική ενέργεια στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε αυτή
την ομάδα μπορούν είτε να ζητήσουν συμβουλές ή βοήθεια ή να προσφέρουν οι ίδιοι 
τη βοήθειά τους σε όσους το έχουν ανάγκη.

Καταγράψτε επιθυμίες
Εάν μπορούσατε να λύσετε κάποια από τα προβλήματα της κοινότητάς σας, ποια θα 

ήταν αυτά; Μοιραστείτε την απάντησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
προσκαλέστε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο. Ποιος ξέρει; Ίσως βρείτε ανθρώπους 
με την ίδια νοοτροπία που θα μπορέσετε να δημιουργήσετε μια ομάδα! Ένας απλός

αλλά αποτελεσματικός τρόπος να κάνετε ενέργειες μαζί  με άλλους κι έτσι να 
αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα συλλογικά!

Να θυμάστε: Οι πράξεις σας δε χρειάζεται να είναι μεγάλες για να φέρουν μια θετική 
αλλαγή! Ακόμα και οι απλούστερες πράξεις μπορεί να αποτελέσουν την αρχή για να
λυθούν απλά  ή  και πιο  περίπλοκα ζητήματα. Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα 
τέτοιων απλών πράξεων  που εφαρμόστηκαν σε τοπικό επίπεδο ανά τον κόσμο, τα
οποία είχαν μεγάλη επίδραση στις ζωές των άλλων:



 ΛΙΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΥ: 
Πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από Οδηγούς

και από άλλους ανθρώπους ανά τον κόσμο! 

Νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν τις δικές τους ιδέες για να ανεβάσουν
το ηθικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αφήστε τις ιστορίες τους να σας εμπνεύσουν
ώστε να αναλάβετε δράση:

Στην       Αυστραλία        , η Λούσυ (4) και η καλύτερή της φίλη Άντισον (6),
ένωσαν τα λεφτά που τους έδωσε η νεράιδα των δοντιών για να 
αγοράσουν χαρτί υγείας για τους ηλικιωμένους της κοινότητάς τους. 
Οι γονείς τους βοήθησαν για να παραδώσουν με ασφάλεια το χαρτί 
υγείας στους γείτονες που το είχαν ανάγκη.  

Πηγή: news.com.au

Στην       Αμερική,      η Καλλιόπη (6) και ο αδερφός της Τάραν (9) 
ντύθηκαν με τα καλύτερά τους ρούχα για να δώσουν ένα 
κονσέρτο τσέλου για τον 78χρονο γείτονά τους, από την
ασφάλεια της αυλής τους!

Πηγή: Time

Στο     Ισραήλ      , ο Ναντάβ (18) συνειδητοποίησε ότι υπήρχε κάτι άλλο που 
εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο – οι καλές πράξεις. Οπότε, με τη 
βοήθεια των φίλων του Εϊλόν (18) και Τεχίλλα (19) έφτιαξαν το Doing 
Good Map – έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει στον κόσμο την 
τεράστια εξάπλωση των καλών πράξεων στην διάρκεια της κρίσης. 
Ελπίζουν ότι αυτός ο χάρτης θα δώσει κίνητρο και σε άλλους ώστε να 
κάνουν το καλό, και να βρουν έμπνευση από το δικό τους εγχείρημα.

Πηγή: The Times of Israel

Στην       Ιαπωνία        , κάποιοι μαθητές δημοτικού είχαν στεναχωρη-
θεί που θα έχαναν την αποφοίτησή τους εξαιτίας της απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας.Οπότε, μόνοι τους, οι μαθητές ηλικίας 
10-13 ετών δημιούργησαν και πραγματοποίησαν τη δική 
τους τελετή αποφοίτησης μέσα στο Μinecraft!

Πηγή: Business Insider Australia

https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/coronavirus-australia-best-friends-use-pocket-money-to-buy-toilet-paper-for-elderly-neighbours/news-story/55b5d08f146cbadef342d4e231f2719f
https://time.com/5804742/kids-cello-coronavirus-video/
https://www.timesofisrael.com/covid-19-maps-spur-enterprising-teenagers-to-launch-map-of-good-deeds/
https://www.businessinsider.com.au/japanese-students-organize-minecraft-virtual-graduation-2020-3?r=US&IR=T


Στο Μπαγκλαντές και το Πακιστάν , οι Οδηγοί μοιράζουν μάσκες 
σαπούνια και είδη υγιεινής σε κοινότητες που τα χρειάζονται, 
τηρώντας παράλληλα την κοινωνική αποστασιοποίηση.
 

Στον Καναδά και τις ΗΠΑ οι Οδηγοί εξασκούν τη δημιουργικότητά 

Οδηγοί και Πρόσκοποι από το Βέλγιο, την Τσεχία και τις ΗΠΑ
φτιάχνουν μάσκες και ασπίδες προσώπου είτε με ραπτική είτε
χρησιμοποιώντας τους 3D εκτυπωτές και τις μοίρασαν σε όσους
δουλεύουν στην πρώτη γραμμή.  

Αρκετοί συμμετέχοντες το Juliette Low Seminar (JLS) 2019 από 
Οδηγούς της Μαλαισίας τις                                       συμμετείχαν στην ομάδα που ανέπτυξε 

το Πακέτο Δραστηριοτήτων Μένουμε Σπίτι, το οποίο περιλαμβάνει
τρόπους να χτίσουμε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και νοοτροπίες
ηγεσίας στις καθημερινές μας συνήθειες.  

Στη Γαλλία, οι πρόσκοποι έστησαν μια δράση με κάρτ-ποστάλ για  

Δείτε φανταστικές πρωτοβουλίες 
 π  α όΟδηγούς σε όλο τον κόσμο!

 ΛΙΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

τους βρίσκοντας νέους τρόπους να πωλούν και να μοιράζουν 
μπισκότα. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα ειδικά πακέτα 
με μπισκότα τα οποία αποστέλλονται κατευθείαν στους 
εργαζομένους της πρώτης γραμμής στις τοπικές κοινότητες. 

να στείλουν θετικά μηνύματα στους πιο απομονωμένους ανθρώ-
πους των κοινοτήτων τους.



ΟΜΩΣ! ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ
ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟ; 

Τώρα που γνωρίζετε γιατί οι πράξεις σας μετράνε και έχετε ιδέες για το πώς 
μπορείτε να βοηθήσετε, είστε σχεδόν έτοιμοι να  επιδράσετε! Για να είστε 
εντελώς έτοιμοι, σιγουρευτείτε ότι έχετε αναρωτηθεί τα παρακάτω:

ΑΙΣΘΑΝΕΣΘΕ ΚΑΛΑ;
Το να φέρνετε την αλλαγή από το σπίτι μπορεί να είναι πιο απαιτητικό απ’όσο πιστεύατε ότι
θα είναι. Θυμηθείτε πώς η πρώτη δοκιμασία του #PositivityPatrol σας ζήτησε να  φερθείτε με 
επιείκεια στον εαυτό σας; Εάν νιώθετε αγχωμένοι ή εξαντλημένοι, θυμηθείτε να χαλαρώσετε 
και να βάλετε τον εαυτό σας πρώτο! Τιμήστε τα συναισθήματά σας, αποδεχτείτε όσα μπορείτε 
και όσα δε μπορείτε να κάνετε. Ξεκουραστείτε μέχρι να νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να τα δώσετε
όλα πάλι. Και το πιο σημαντικό, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. Υπάρχουν πάντα πρόθυμα
αυτιά να σας ακούσουν.

ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ;

Όσο κάνετε αυτές τις δοκιμασίες, είναι σημαντικό να κρατάτε τον εαυτό σας ασφαλή τόσο

Για να παραμείνετε ασφαλείς εκτός διαδικτύου:
Μπορείτε να σκεφτείτε δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε στην αυλή σας ή σε μέρη κοντά στη
γειτονιά σας (εφόσον επιτρέπεται). Θυμηθείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες της κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης και να τηρείτε τις πρακτικές υγιεινής. Σιγουρευτείτε ότι έχετε μιλήσει για το σχέδιό σας με έναν 
Ενήλικα που εμπιστεύεστε ώστε να σας συνοδεύσει  ή να σας εποπτεύσει κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητάς σας.
 

Για να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδικτύο: 
Διαλέξτε μια κατάλληλη πλατφόρμα για να συνεχίσετε την διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Να είστε 
προσεκτικοί με το τι ανεβάζετε. Να είστε σίγουροι ότι οι αναρτήσεις σας συμβαδίζουν με τις αξίες του
οργανισμού σας και δεν συμπεριλαμβάνετε λανθασμένες πληροφορίες. Αποφύγετε να ανεβάσετε 
προσωπικές πληροφορίες για εσάς ή για τους άλλους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που συναντήσετε
προσβλητικά σχόλια, μην απαντήσετε και αντ’ αυτού αναφέρετέ τα.

Για περισσότερες συμβουλές, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για το  πώς να παραμείνετε ασφαλείς.  

στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/online-safety/


ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ/ΕΤΟΙΜΕΣ! 

Τώρα που:

Γνωρίζετε γιατί οι πράξεις σας μετράνε

Έχετε ιδέες για το πώς μπορείτε να 
βοηθήσετε

Ξέρετε πώς να παραμείνετε ασφαλείς

  
Και για άλλη μια φορά, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε 

τα hashtags κάθε φορά που μοιράζεστε κάτι.

#ImpactFromHome #PositivityPatrol

#ForHerDigitalWorld #WAGGGS

είστε έτοιμοι/έτοιμες να 
Επιδράσετε από το Σπιτι

τώρα που ο κόσμος το χρειάζεται!

  !Καλήσας τύχη  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές και εργαζομένους της WAGGGS 
που εργάστηκαν ακούραστα για την παραγωγή αυτού του εργαλείου.
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Melissa Reoch, Erin Wicking, Chelsea Elaine Teodoro,
Andii Verhoeven, Ayowunmi Nuga, and Elsa Cardona
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Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα χαρεί πολύ αν στείλετε ανατροφοδότηση 
και αν γεμίσετε τα κοινωνικά δίκτυα με τις όμορφες ενέργειές σας!

Αποδόθηκε στα ελληνικά από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΟ, 
με τη βοήθεια των: Αντωνία Πάτα, Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
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