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Πληροφορίες

για τη χώρα



Βρίσκεται στο 

δυτικότερο σημείο της 

Αφρικής. 

Η Σενεγάλη, γνωστή και 

ως η «Πύλη της 

Αφρικής», συνορεύει 

βόρεια με τη 

Μαυριτανία, ανατολικά 

με το Μάλι, νότια με τη 

Γουινέα και τη Γουινέα-

Μπισσάου και δυτικά 

βρέχεται από τον 

Ατλαντικό Ωκεανό. 
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Η πανέμορφη αυτή χώρα 

βρίσκεται σε ένα οικολογικό 

«σταυροδρόμι», με ημι-

άνυδρα τοπία αλλά και 

πράσινα λιβάδια, με 

ακτογραμμή αλλά και 

τροπικά δάση. 

Αυτή η ιδιαιτερότητα έχει 

προικίσει τη Σενεγάλη με 

πλούσια και ποικιλόμορφη 

χλωρίδα και πανίδα.
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Πρωτεύουσα:
Ντακάρ

Πληθυσμός:
17.223.497

Γλώσσα:
Γαλλικά αλλά και η 
τοπική γλώσσα 
Ουολόφ.
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1 Το προσδόκιμο ζωής είναι τα 68 έτη.

2 Το 35% των ανδρών είναι αναλφάβητοι και 

αντίστοιχα το 60% των γυναικών.

3 Το 24% έχει πρόσβαση σε ασφαλείς για την 

υγεία τουαλέτες.

Η 

πραγματικότητα 

στη Σενεγάλη 

σήμερα
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4 Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρική 

περίθαλψη, αφού ανά 1.000 περίπου 

κατοίκους αντιστοιχεί 1 μόνο γιατρός.

5 Το 24% των κοριτσιών και γυναικών ηλικίας 

15 έως 49 ετών έχει υποστεί 

κλειτοριδεκτομή.



6 Στις 1.000 γεννήσεις, 45,3 παιδιά έως 5 ετών 

πεθαίνουν

7 Το 31% των γυναικών, ηλικίας 20-24 ετών, 

είναι ήδη σε γάμο

Η 

πραγματικότητα 

στη Σενεγάλη 

σήμερα
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8 Το 37% του πληθυσμού ζει κάτω

από το όριο της φτώχειας.

9 Η Σενεγάλη είναι από τις φτωχότερες στον 

κόσμο, με κατάταξη στον δείκτη ανθρώπινης 

ανάπτυξης για το 2020 στην 168η θέση

σε σύνολο των 189 χωρών.
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Πληροφορίες για 

την κοινότητα 

και το έργο



Απέχει περίπου 200 χλμ. από την 

πρωτεύουσα Ντακάρ.
Κοινότητα 
Djilor (Τζιλόρ)

Οι μεταφορές στην περιοχή γίνονται 

κυρίως με τα πόδια ή με ποδήλατα, ή 

με κάρα που σέρνουν τα ζώα. 

Οι κάτοικοι της Τζιλόρ είναι κυρίως 

αγρότες και ασχολούνται με τις 

καλλιέργειες, την εκτροφή βοοειδών 

αλλά και το ψάρεμα. 
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Η οικονομία της Τζιλόρ έχει 

επηρεαστεί δραματικά από την 

κλιματική αλλαγή και οι 

δραστηριότητες που μπορούν να 

αποφέρουν κάποιο εισόδημα στους 

κατοίκους, μειώνονται μέρα με τη 

μέρα.



Το ελληνικό γραφείο της ActionAid 

ξεκίνησε να στηρίζει τις δράσεις της 

ActionAid Σενεγάλης το 2011. 

Η ActionAid
στην Djilor
(Τζιλόρ) Σήμερα, η ActionAid Ελλάδας 

υποστηρίζει με το Πρόγραμμα 

Αναδοχής 2 κοινότητες της χώρας:

την Μπακέλ και την Τζιλόρ, την οποία 

θα επισκεφθούμε σε αυτό το Ταξίδι 

Αλληλεγγύης.

Στην κοινότητα Τζιλόρ η ActionAid 

δουλεύει από το 2013 με τις 

παρακάτω στρατηγικές 

προτεραιότητες:
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▪ Εκπαίδευση

▪ Επάρκεια τροφής

▪ Ενδυνάμωση των γυναικών



Θα βοηθήσουμε στην κατασκευή ενός 

Resource Centre! Πρόκειται για ένα κτίριο, το 

οποίο θα αξιοποιείται από παιδιά και ενήλικες 

για επιπλέον ευκαιρίες μάθησης, θα φιλοξενεί 

συναντήσεις της κοινότητας, θα περιλαμβάνει 

μια δανειστική βιβλιοθήκη για όλες τις ηλικίες, 

και ακόμα, θα αποτελεί και έναν χώρο για 

εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών. 
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Το έργο
στο οποίο θα 
συμμετέχουμε 
στην Τζιλόρ



Δε χρειάζεται κάποια εξειδίκευση για τις 

εργασίες, αφού η ουσία της συμμετοχής 

είναι η αλληλεγγύη. Το έργο ξεκινάει και 

ολοκληρώνεται από εργολάβους, εμείς 

βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε, υπό 

την καθοδήγησή τους, δουλεύουμε μαζί 

με την κοινότητα και δείχνουμε με αυτόν 

τον τρόπο ότι δεν είμαστε απλοί θεατές.
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Το έργο
στο οποίο θα 
συμμετέχουμε 
στην Τζιλόρ
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Προϋποθέσεις 

συμμετοχής, 

πρόγραμμα και 

κόστος ταξιδιού



1. Να είσαι Ανάδοχος της ActionAid

2. Να είσαι ενήλικας (>18 ετών)

3. Να μπορείς να συμμετέχεις όλες τις 

ημέρες και σε όλες τις δραστηριότητες

4. Να καλύψεις όλα τα έξοδα του ταξιδιού 

(βλ. ανάλυση κόστους παρακάτω)

5. Να συμφωνείς με τις αξίες και το όραμα 

της ActionAid (https://www.actionaid.gr/i-

actionaid/poioi-eimaste)

6. Να αποδεχτείς τα ειδικά μέτρα 

ασφαλείας, λόγω Covid-19 (βλ. ανάλυση 

παρακάτω)

Σενεγάλη 2022

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής



Σάββατο 1/10 Συγκέντρωση ομάδας στο Ντακάρ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Πρόγραμμα Ταξιδιού
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Κυριακή 2/10

Δευτέρα 3/10

Τρίτη-Πέμπτη 
4-6/10

Παρασκευή 7/10

Σάββατο 8/10

Πρωινό, μεταφορά στην κοινότητα Τζιλόρ, τακτοποίηση

στο ξενοδοχείο, ομαδική συνάντηση προετοιμασίας.

Πρωινό, επίσκεψη στους τοπικούς επικεφαλής της κοινότητας, γεύμα, 

επίσκεψη σε συνεταιρισμούς που στηρίζει η ActionAid.

Πρωινό, συμμετοχή στις εργασίες για την κατασκευή

του Resource Centre. 

Πρωινό, επίσκεψη στο νησί Φελίρ και συνάντηση με γυναίκες και τοπικούς 

συνεταιρισμούς. Συμμετοχή στη συλλογή και επεξεργασία θαλασσινών, 

συζήτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επιστροφή στο Ντακάρ, επίσκεψη στην τοπική αγορά και αναχώρηση. 

Άφιξη Κυριακή 9/10.



Ο κάθε συμμετέχων/ούσα 
θα κλείσει μόνος/η του τα 
αεροπορικά εισιτήρια για 
το Ντακάρ της Σενεγάλης.

Θα πρέπει όλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες να βρίσκονται στο Ντακάρ, το Σάββατο 1/10/22.

Η αναχώρηση της επιστροφής δε θα πρέπει να είναι νωρίτερα από το Σάββατο 8/10 το 

βράδυ.

Εάν κάποιος/α ταξιδέψει νωρίτερα και/ή επιστρέψει αργότερα, θα πρέπει να υπολογίσει το 

έξτρα κόστος των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, αντίστοιχα. 

Μετά την ανακοίνωση της τελικής ομάδας με την οποία θα ταξιδέψουμε μαζί, θα 

μοιραστούμε πολλές ακόμα λεπτομέρειες, όπως και το ποιες πτήσεις έχουμε κλείσει εμείς 

ως ActionAid Hellas και συνοδοί σας, αν σας ενδιαφέρει να κλείστε τις ίδιες, για να 

ταξιδέψουμε μαζί.

Αεροπορικές
Πτήσεις
για Σενεγάλη
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Εκτιμώμενο Ατομικό Κόστος Ταξιδιού

Περιγραφή Cost Διευκρινίσεις

Αεροπορικό εισιτήριο 1.000 €
Ενδεικτικά, πτήσεις με AirFrance - μπορείς να επιλέξεις όποια εταιρεία 

επιθυμείς

Εισφορά στην ActionAid 300 €

Το 50% στηρίζει το κατασκευαστικό έργο στην Τζιλόρ και το 50% 

καλύπτει ομαδικά έξοδα του ταξιδιού (μετακινήσεις με πούλμαν, 

καύσιμα, μεσημεριανό και νερά)

ΣΥΝΟΛΟ 1.300 €

Ξενοδοχείο Ντακάρ 80 € Μία διανυκτέρευση με πρωινό

Ξενοδοχείο Καολάκ 300 € 6 διανυκτερεύσεις με πρωινό και δείπνο (50€/βράδυ/άτομο)

Ταξί από και προς 

αεροδρόμιο
120 €

PCR test 40 € Απαραίτητο κατά την αναχώρησή μας

Ενοικίαση κανό 10 € Ανά άτομο (για την επίσκεψη στο νησί Φελίρ)

Λοιπά γεύματα/σνακ 30 € Για στάσεις στις διαδρομές από και προς Τζιλόρ (Καολάκ)

Διάφορα μικροέξοδα 100 € Κάρτες sim, προσωπικά ψώνια, σνακ/αναψυκτικά/ποτά

ΣΥΝΟΛΟ 680 € Δεν περιλαμβάνονται προσωπικά σας έξοδα για ψώνια κλπ. 

1.980 €

Πριν 

το 

ταξίδι

Στο 

ταξίδι

Τελικό Κόστος Ταξιδιού
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Προετοιμασία 

ταξιδιού

(διαβατήριο, 

εμβόλια, Covid-19)



Θα πρέπει να έχεις έγκυρο διαβατήριο το οποίο λήγει τουλάχιστον 6 μήνες

μετά την επιστροφή μας από το ταξίδι.

Δε χρειάζεται βίζα για την είσοδο των Ελλήνων και Κυπρίων υπηκόων στη Σενεγάλη.

Εμβόλια – το μόνο υποχρεωτικό εμβόλιο για την είσοδό μας στη χώρα είναι αυτό

του κίτρινου πυρετού, όμως για την καλύτερη προστασία σου, διάβασε αναλυτικά 

παρακάτω και τι συστήνει το ΚΕΕΛΠΝΟ και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες για το ταξίδι 

αυτό.

Covid-19 – δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά συστήνεται έντονα. Σε κάθε 

περίπτωση αυτό που ισχύει σήμερα, είναι ο διαγνωστικός έλεγχος (PCR test) πριν την 

είσοδο στη χώρα, αλλά και κατά την έξοδο στην αναχώρησή μας. Παρακάτω θα δεις 

και τι θα ισχύει σε περίπτωση κρούσματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας.

Προετοιμασία
Ταξιδιού

Σενεγάλη 2022



Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείς στα απαραίτητα εμβόλια είναι 
απαραίτητο να συμβουλευτείς τον δικό σου γιατρό ή την Υγειονομική 
Υπηρεσία της περιοχής σου ή και το ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212184), για 
περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες, σύμφωνα πάντα με το προσωπικό 
σου ιστορικό. Η ευθύνη παραμένει σε εσένα για την κάλυψη που θα 
αποφασίσεις και θα ακολουθήσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, συνιστάται όλοι οι ταξιδιώτες πριν το ταξίδι

να έχουν τον εμβολιασμό τους επικαιροποιημένο σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας. Για αυτόν το λόγο, συστήνεται

το εμβόλιο BOOSTRIX POLIO το οποίο καλύπτει Τέτανο, Διφθερίτιδα, Κοκίτη και 

Πολιομυελίτιδα, σε περίπτωση που δεν θυμάσαι, ή δεν έχεις κάνει αναμνηστικές 

δόσεις πρόσφατα.

Εμβόλια
για Σενεγάλη 2022
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Συμπληρωματικά και επιπρόσθετα συστήνονται τα παρακάτω εμβόλια: 

• Κίτρινος πυρετός: είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για την είσοδο στην χώρα και 
απαιτείται η επίδειξη του κίτρινου βιβλιαρίου/πιστοποιητικού. Αν έχεις κάνει μια δόση 
στο παρελθόν, δεν χρειάζεται επαναληπτική.

• Τυφοειδούς πυρετού: Συστήνεται σε άτομα που πρόκειται να εκτεθούν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε μολυσμένο νερό ή φαγητό και ιδιαίτερα αν ταξιδέψουν σε 
μικρότερες πόλεις, χωριά ή αγροτικές περιοχές με χαμηλού επιπέδου υγειονομικές 
συνθήκες. Για το διάστημα που θα είμαστε εμείς στη Σενεγάλη, δεν κρίνεται 
υποχρεωτικό και βέβαια πρέπει πάντα να τηρούμε τα μέτρα υγιεινής που αναφέρουμε 
παρακάτω.

• Χολέρας: πόσιμο, δύο δόσεις με μία εβδομάδα διαφορά. Για το διάστημα που θα 
είμαστε εμείς στη Σενεγάλη, δεν κρίνεται υποχρεωτικό και βέβαια πρέπει πάντα να 
τηρούμε τα μέτρα υγιεινής που αναφέρουμε παρακάτω.

• Λύσσα: Συστήνεται σε άτομα που πρόκειται να εκτεθούν σε άγρια ή κατοικίδια ζώα για 
λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως, καθώς η ασθένεια 
μεταδίδεται μόνο μετά από δάγκωμα ζώου και υπάρχει περιθώριο αντίδρασης 
(αντιλυσσικό εμβόλιο) εντός 10 ημερών.

Σενεγάλη 2022

Εμβόλια
για Σενεγάλη 2022



• Ηπατίτιδας Α: Συστήνεται σε άτομα χωρίς ανοσία που ταξιδεύουν σε χώρες μέσης ή 
υψηλής ενδημικότητας για ηπατίτιδα Α. Μπορεί, ωστόσο, να προσβληθούν από 
ηπατίτιδα Α ακόμα και άτομα που παραμένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία. Κάνουμε πάντα 
πρώτα τεστ αντισωμάτων για να ελέγξουμε αν έχουμε ήδη αντισώματα, στην οποία 
περίπτωση, δε χρειάζεται το εμβόλιο.

• Ηπατίτιδας Β: Συστήνεται αν ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα είναι υψηλός ή αν η παραμονή στην περιοχή είναι μεγαλύτερη 
των 6 μηνών. Κάνουμε πάντα πρώτα τεστ αντισωμάτων για να ελέγξουμε αν έχουμε 
ήδη αντισώματα, στην οποία περίπτωση, δε χρειάζεται το εμβόλιο.

• Κάλυψη για ελονοσία: Καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο για την ελονοσία και η Σενεγάλη 
έχει ενδημικότητα για αυτήν την ασθένεια, η κάλυψη γίνεται με ανθελονοσιακά χάπια, η 
λήψη των οποίων ξεκινάει λίγες μέρες πριν από το ταξίδι και συνεχίζεται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και μετά την επιστροφή. Οι επιλογές είναι μεταξύ Malarone
(ημερήσιο χάπι) και Lariam (εβδομαδιαίο χάπι). 

Το Boostrix-Polio και τα εμβόλια για Ηπατίτιδα Α & Β γίνονται ιδιωτικά και σε συνεννόηση 
με τον εκάστοτε γιατρό. Τα υπόλοιπα παρέχονται από τις κατά τόμους υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας (υπάρχει σε κάθε περιοχή/νομό, αντίστοιχο υποκατάστημα).
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Εμβόλια
για Σενεγάλη 2022



Προστασία για τύφο & χολέρα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

• Πίνουμε μόνο εμφιαλωμένο νερό.

• Τρώμε μόνο φαγητό που είναι καλά μαγειρεμένο (να έχει βράσει ή ψηθεί καλά).

• Δεν βάζουμε παγάκια σε ποτό.

• Τρώμε μόνο φρούτα που ξεφλουδίζονται (για να μην έχουν έρθει σε επαφή με νερό).

• Πλένουμε πολύ συχνά τα χέρια μας.

• Χρησιμοποιούμε τα αντιβακτηριδιακά υγρά/μαντηλάκια κλπ.

• Δεν ερχόμαστε σε επαφή με λιμνάζοντα νερά.

Σενεγάλη 2022

Εμβόλια
για Σενεγάλη 2022



Στο συγκεκριμένο ταξίδι και λόγω των συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία του 

Covid-19, θα εφαρμόσουμε τα παρακάτω μέτρα προστασίας, για την πληρέστερη ασφάλεια των 

ατόμων της ομάδας μας αλλά και των ατόμων της κοινότητας που θα επισκεφθούμε (με στόχο 

τη μείωση των πιθανοτήτων νόσησης και μετάδοσης):

• Ιδιωτική ασφάλιση – όλα τα άτομα που ταξιδεύουν ασφαλίζονται από την ActionAid στην 

AIG, η οποία συμπεριλαμβάνει τη νόσηση από Covid-19, με τις ίδιες καλύψεις, όπως σε 

κάθε άλλη ασθένεια

• Η διαμονή όλων των ατόμων θα είναι σε μονόκλινα δωμάτια (για τήρηση αποστάσεων, 

ξεχωριστή χρήση μπάνιου και χώρος απομόνωσης σε περίπτωση που χρειαστεί)

• Διενέργεια self test κάθε πρωί (θα τα παρέχει η ActionAid)

• Ατομικά αεροπορικά εισιτήρια για την καλύτερη διαχείριση σε περίπτωση αλλαγών

• Χρήση μάσκας, όπως θα ορίζουν οι οδηγίες της χώρας την περίοδο της παραμονής μας 

εκεί

Covid-19 – μέτρα 
προστασίας

Σενεγάλη 2022



Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συμμετέχων/ουσα νοσεί από τον ιό Covid-19, 

κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Σενεγάλη, αυτός/-η οφείλει να 

συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανονισμούς της χώρας για τη διαχείριση 

θετικών κρουσμάτων, ιδίως με την υποχρέωση περιορισμού της ελεύθερης 

κυκλοφορίας στη χώρα. Ειδικότερα, το πρόσωπο που διαγνώστηκε θετικό στον ιό 

Covid-19 οφείλει να απομονωθεί σε ξεχωριστό χώρο και ενδέχεται να απαγορευτεί 

η συμμετοχή του σε μέρος ή στο σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων της 

ΑctionAid, για όσο διάστημα παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα. Επιπλέον, 

ενδέχεται να απαγορευτεί η επιστροφή του προσώπου στην Ελλάδα, μαζί με την 

υπόλοιπη ομάδα της ActionAid, την προκαθορισμένη ημέρα επιστροφής, έως ότου 

επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία του (λήξη καραντίνας), σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς των δύο χωρών (Σενεγάλη και Ελλάδα). 

Covid-19 – ειδικές 
οδηγίες
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Η ΑctionAid αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει όλα τα άτομα της ομάδας, πριν 

το ταξίδι, για τις ισχύουσες διαδικασίες διαχείρισης κρουσμάτων στην Σενεγάλη. 

Επιπλέον, σε περίπτωση νόσησης προσώπου από τον ιό Covid-19, η ΑctionAid θα 

συνεργαστεί με το τοπικό γραφείο στη Σενεγάλη, ώστε να διευκολύνει το πρόσωπο

ως προς τη διαδικασία απομόνωσης σε ξενοδοχείο, τη νοσηλεία του (εφόσον 

χρειαστεί) και το κλείσιμο ραντεβού για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων. 

Ταυτόχρονα, όλοι οι εθελοντές/-τριες καλύπτονται από την ταξιδιωτική 

ασφάλιση που έχει συνάψει η ΑctionAid με διεθνή ασφαλιστική εταιρεία, η 

οποία αποζημιώνει τον/την ασθενή για τμήμα των εξόδων που πραγματοποίησε, 

όπως ενδεικτικά η νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η ΑctionAid δε 

φέρει καμία ευθύνη για την κάλυψη των εξόδων που επιφέρει η επέκταση της 

παραμονής του προσώπου στη χώρα, όπως ενδεικτικά το επιπλέον κόστος 

διατροφής, η διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων για τον ιό Covid-19 ή το κόστος 

αλλαγής πτήσης, τα οποία βαραίνουν αποκλειστικά το ίδιο το άτομο.

Covid-19 – ειδικές 
οδηγίες
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Διαδικασία δήλωσης 

συμμετοχής



• Αφού διάβασες προσεκτικά το Εγχειρίδιο Ταξιδιού Αλληλεγγύης και θέλεις να 
συμμετάσχεις, συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής με όλα τα στοιχεία σου. Η 
προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

• Αν έχεις απορίες, κάλεσέ μας εδώ (Σοφία Δελενίκα – 2120006412 ή 
6957836256), θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε τα πάντα για το ταξίδι! Αν 
θέλεις να μας στείλεις email με απορίες, μπορείς να το κάνεις εδώ: 
solidaritytrips.hellas@actionaid.org

• Αν οι συμμετοχές είναι περισσότερες από τις θέσεις, θα πραγματοποιηθεί 
κλήρωση (θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες).

• Αν είσαι Ανάδοχος στην κοινότητα Τζιλόρ της Σενεγάλης, έχεις 
προτεραιότητα καθώς θα υπάρξει και η δυνατότητα να γνωρίσεις από κοντά 
το παιδί της Αναδοχής.

• Η τελική ομάδα των ατόμων που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθεί τη 
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Δήλωση συμμετοχής
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Μετά την ανακοίνωση των τελικών ατόμων που θα συμμετέχουν στο ταξίδι,
ακολουθούν οι εξής υποχρεώσεις:

• Η εισφορά των 300€ στην ActionAid θα πρέπει να κατατεθεί έως την 
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 (θα σταλούν συγκεκριμένες οδηγίες κατάθεσης 
στην τελική ομάδα). 

• Η κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει έως την Πέμπτη 
30 Ιουνίου 2022 και να μας στείλεις τις λεπτομέρειες πτήσης.

• Θα πρέπει να παραστείς στη ζωντανή συνάντηση προετοιμασίας που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα γραφεία μας στον Χολαργό, το Σάββατο 
10/9/2022 (16.00 – 20.00).

• Είναι πιθανό να ακολουθήσει και άλλη μία διαδικτυακή συνάντηση, λίγο πριν 
την αναχώρησή μας για Σενεγάλη, για τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά 
εννοείται ότι μέχρι τότε θα είμαστε συνέχεια σε επαφή για ό,τι χρειαστείς.

Υποχρεώσεις
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Σε
ευχαριστούμε!

Σοφία Δελενίκα
Solidarity Trips Manager

2120006412
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