
Σκοπός - Στόχοι

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

  

Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενεργός συμβολή μας στην επίτευξη της δημιουργίας ενός
υγιούς ενδοσχολικού, ενδοοικογενειακού και διαδικτυακού περιβάλλοντος  μέσα στο οποίο
κυρίαρχη θέση δεν θα κατέχει ο ρατσισμός, ο εκφοβισμός και η βία, αλλά ο σεβασμός, η
αλληλοκατανόηση και η αλληλεγγύη.  Πιστεύουμε ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για
να διασφαλίσουμε ότι η συμπεριφορά των επιθετικών ατόμων δεν θα παραμείνει στην
λογική του χθες, είναι να τους δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να πειραματιστούν
σε νέα μοντέλα συμπεριφοράς, να ανακαλύψουν νέες ιδέες και να μάθουν να αναγνωρίζουν
τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων.

  
    

Αποτελεί άραγε,  ο εκφοβισμός  μια μορφή πάλης για επιβίωση;

      

Επειδή όλο και περισσότερα άτομα υιοθετούν τη δυναμική και βίαιη συμπεριφορά, ως το
μοναδικό τρόπο επιβίωσης, ΕΜΕΙΣ, αγωνιζόμαστε  να προωθήσουμε   τη συλλογική
συνείδηση  προς αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «καιρός για μεταμόρφωση των
θεών», προς την αλλαγή δηλαδή, των θεμελιωδών αρχών και συμβόλων!

  

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

    
    -  Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο πρόβλημα του εκφοβισμού.  
    -  H ανάπτυξη μιας πολιτισμένης συμπεριφοράς που θα περιορίσει κάθε μορφή βίας.  
    -   Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ιδιαίτερα των νέων.  
    -   Η δημιουργία αίσθησης ασφάλειας, η οποία θα θωρακιστεί μέσω συνταγματικών
διατάξεων σε συνεργασία με την Πολιτεία και η οποία θα οδηγήσει στη θαλπωρή, τη
δημιουργικότητα και την εξέλιξη του ατόμου σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.   
    -   Η εκθρόνιση της θλίψης και της απομόνωσης.  
    -   Η παγίωση της αντίληψης ότι η αγκαλιά κρύβει μεγαλύτερη δύναμη από την κλωτσιά.  
    -   H ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής ευημερίας.  
    -   Η ίδρυση και η προαγωγή πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και επιστημονικών
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ιδρυμάτων, κέντρων ή ινστιτούτων.   

  

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ; 

    
    -  Γιατί μέσα στα σκοτεινά υπόγεια μπορεί να κρύβεται το δικό σου παιδί!  
    -   Γιατί μπορεί να είσαι εκεί, χωρίς καν να το ξέρεις!  
    -  Γιατί ο δρόμος της διαπαιδαγώγησης δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, είναι
δύσβατος και απαιτεί θυσίες, αλλά τα λαμπρά οφέλη του τα απολαμβάνουμε όλοι!   
    -  Γιατί η έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων, όταν η
κατάσταση είναι ακόμα αναστρέψιμη   
    -  Γιατί δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την ευτυχία.  
    -  Γιατί για μια κοινωνία δικαίου και ένα κράτος πρόνοιας, πρέπει πρωτίστως οι πολίτες
να είναι ενεργοί.   
    -  Γιατί η ασφάλεια δεν θα πρέπει να είναι προνόμοιο των λίγων, αλλά δικαίωμα όλων.  
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