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CIF HELLAS
IPEP

INTERNATIONAL PROFESSIONALEXCHANGE PROGRAMME

Ξεκίνησε το 1992 –Αρχικά 
κάθε δυο χρόνια με διάρκεια 
ένα μήνα

Αργότερα κάθε χρόνο 
αλλά με διάρκεια δύο 
εβδομάδες



Συμμετοχές

• Περίπου 56 επαγγελματίες κυρίως κοινωνικοί 
λειτουργοί και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες 

• Προέλευση:

• Ευρώπη: Σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία, 
Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία, Εσθονία

• Ασία: Τουρκία, Ινδία, Ισραήλ

• Αμερική: ΗΠΑ, Αργεντινή, Βραζιλία



Περιεχόμενο

Εισαγωγικές διαλέξεις 
σχετικά με το 

κοινωνικό/προνοιακό 
σύστημα στην Ελλάδα

Παρουσιάσεις των 
συμμετεχόντων

Ομαδικές επισκέψεις 
σε Oργανώσεις και 
Υπηρεσίες γενικού 

ενδιαφέροντος

Τοποθετήσεις 
ημερήσιες σε 

Oργανώσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος

Ομαδικές 
δραστηριότητες 
γνωριμίας και 

αλληλεπίδρασης

Πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Διαμονή με 
οικογένειες.

Αξιολόγηση



Εισαγωγικές διαλέξεις σχετικά 
με το κοινωνικό/προνοιακό 
σύστημα στην Ελλάδα

Συχνά σε συνεργασία με το Παν/μιο Δυτικής Αττικής αλλά 
και άλλους φορείς , ΣΚΛΕ, ΕΚΚΑ











Παρουσιάσεις των συμμετεχόντων





-Ομαδικές 
επισκέψεις σε 

Oργανώσεις και 
Υπηρεσίες 

γενικού 
ενδιαφέροντος
-Τοποθετήσεις 
ημερήσιες σε 
Oργανώσεις

ειδικού 
ενδιαφέροντος

• Δημόσιοι Φορείς

• ΕΚΚΑ, Νοσοκομεία (Αιγινήτειο, 
Παίδων) Υπουργείο Δικαιοσύνης , 
Υπηρεσίες Δήμων (Αθηναίων, 
Ηρακλείου, Αγ. Βαρβάρας, 
Χαλανδρίου, Καλαμάτας, 
Τρίπολης),Σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής,ΕΙΑΑ κα

• Αλλοι Φορείς/ ΜΚΟ

• ΠΡΑΞΙΣ, ΑΡΣΙΣ, ΡΙΖΕΣ, Παιδικά χωριά 
SOS, Solidarity Now, Μέλισσα, Διοτίμα, 
ΚΕΘΕΑ, ΑΤΡΑΠΟΣ, Αποστολή, ΕΛΠΙΔΑ 
κα













Ομαδικές δραστηριότητες γνωριμίας 
και αλληλεπίδρασης





Πολιτιστικές δράσεις





Διαμονή με οικογένειες



Απονομή Βεβαιώσεων



Αξιολογηση
• Βιωματικες ασκησεις

• Ερωτηματολογιο

• Ελευθερη συζητηση





Συμπερασματα

Η εμπειρια «υπερανω των 
προσδοκιων»

Εξαιρετικη Οργανωση και 
επιλογη Οργανωσεων

Χρόνος για συζήτηση μετά τις 
επισκέψεις

Όχι αρκετος ελευθερος χρονος

Παρα πολλα δειπνα!



Με δικά 
τους 
λόγια

“For my healthy balance in life to keep fresh and focused in my 
work as a social worker this experience was enriching. I 
encountered unexpected insights into myself, my profession and 
cultures of Europe”. (Daniel Taylor from USA)

“My mind was opened about my job; I saw different culture and 
system about my profession. More people who are social 
workers should live this experience”.(Pinar Karatas from Turkey)   

“I was able to put the challenges with my work in perspective. 
…Culturally, this experience was very interesting because I had 
very little exposure to Greek culture. I learned a lot about the 
importance of food and hospitality. I gained many new friends 
that I hope to keep for life”. ( Andria Chien from USA).

“A lot of good memories to take home and improve me as 
worker and human being” ( Mari Manninen from Finland).





Ευχαριστούμε


