Global Village, μια γιορτή για τον εθελοντισμό και την διαπολιτισμικότητα από την AIESEC!
Το Global Village, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την AIESEC, πρόκειται για την
μεγαλύτερη γιορτή του εθελοντισμού και της διαπολιτισμικότητας, όπου έχεις την ευκαιρία
να γνωρίσεις διαφορετικές κουλτούρες, έθιμα, μουσική και φαγητά απ’ όλο τον κόσμο,
να συναναστραφείς με άτομα της ηλικίας μας και να ταξιδέψεις σε πάνω από 15 χώρες
μέσα σε 3 ώρες.
Θα έχεις την δυνατότητα να ακούσεις 80 διαφορετικές ιστορίες νέων που ήρθαν για να
αφήσουν το δικό τους αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, να επηρεάσουν και να
επηρεαστούν.
Σε περιμένουμε την Παρασκευή 17 Ιουνίου στη Μαρίνα Φλοίσβου και ώρα 7-10!
«Είναι κάποιες εμπειρίες στη ζωή μας που μας σημαδεύουν για όλη μας τη ζωή, που αλλάζουν τον
τρόπο που σκεφτόμαστε και δρούμε σε καθημερινή βάση και σίγουρα αυτή η εμπειρία μου στην
Ελλάδα είναι μια από αυτές. Οι απαιτήσεις μου όσον αφορά τον τρόπο ζωής μου δεν είναι τόσο
υψηλές όσο παλιότερα, έμαθα να είμαι πιο ταπεινός και ευγνώμων για τα πράγματα που μέχρι
πρόσφατα θεωρούσα δεδομένα. Ακόμη, άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τους ανθρώπους, και ειδικά
τους άστεγους. Πλέον για μένα δεν είναι απλά τυχαίοι άνθρωποι που προσπερνάς στο δρόμο. Ο
καθένας από αυτούς έχει δώσει τη δική του μάχη με τη ζωή και έχει τη δική του ιστορία να πει. Αυτό
με έκανε να μην κρίνω τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση ούτε από τις συνθήκες
στις οποίες ζουν.»

Αυτή ήταν η ιστορία του Hassan. Ο Hassan, από την Αίγυπτο, πριν από 6 μήνες βρέθηκε
στην Ελλάδα απασχολούμενος εθελοντικά για 6 εβδομάδες σε έναν Μη Κυβερνητικό
Οργανισμό μέσω του Global Citizen, του προγράμματος εθελοντικής δράσης της AIESEC.
Η Yiran από την Κίνα, η Cevina από τον Καναδά, ο Vinesh από την Ινδία, o Guilliam από
τη Γαλλία, η Ilaria από την Αίγυπτο, η Fatima από το Πακιστάν και πολλοί άλλοι θα
βρίσκονται στο Global Village.
Θα είσαι εκεί για να τους γνωρίσεις και να ακούσεις τις δικές τους ιστορίες;
Σε περιμένουμε στο παγκόσμιο χωριό, μια εμπειρία γεμάτη χαρά, χρώματα, ανθρώπους
διαφορετικούς, ιστορίες μοναδικές!

Powered by AIESEC in Greece:
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός παγκοσμίως, που δίνει την ευκαιρία
στους νέους να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Είναι
ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοικείται από φοιτητές και
απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης.
Σκοπός της AIESEC είναι οι νέοι να αποκτήσουν ηγετικές και επιχειρηματικές ικανότητες
και να αναπτυχθούν μέσα από τα προγράμματα της, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα
εφόδια που χρειάζονται για να πάρουν πρωτοβουλίες που θα φέρουν ένα θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία.

Περισσότερα στο event page μας στο Facebook: https://goo.gl/JfJdTK

