
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O φορέας καινοτομίας among και η εταιρία ΤΙΤΑΝ συνεχίζουν δυναμικά την κοινότητα
νέων επαγγελματιών together, παρουσιάζοντας τον 2ο κύκλο του προγράμματος
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022) που εστιάζει σε 4 πυλώνες: #togetnetwork
#togetskills #togetwellbeing #togetevents

Η ανάγκη για το together γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη εν μέσω καραντίνας, όταν
μεταξύ άλλων προκλήσεων, oι νέοι -και όχι μόνο- επαναπροσδιορίσαμε απότομα τις
συνήθειες και την καθημερινότητα μας. Ακούγοντας λοιπόν τους νέους γύρω μας να
βιώνουν απομόνωση, έλλειψη ευκαιριών, περιορισμό επαγγελματικής δικτύωσης,
ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο, το οποίο θέλουμε να καταπολεμήσουμε μέσα
από την κοινότητα νέων together! Σκοπός του together είναι η δημιουργία μιας
κοινότητας νέων επαγγελματιών (25-35 χρονών) στη Θεσσαλονίκη, η οποία:

● Δικτυώνεται με τους φορείς της πόλης και τις ευκαιρίες που προσφέρουν
#togetnetwork

● Ενδυναμώνεται επαγγελματικά με εκπαιδεύσεις πάνω σε σύγχρονες δεξιότητες
#togetskills

● Συμμετέχει ενεργά στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, διασκεδάζοντας,
χαλαρώνοντας και προσφέροντας #togetwellbeing

● Διοργανώνει εκδηλώσεις ανοιχτές στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για ζητήματα
που μας αφορούν σήμερα #togetevents



Γίνε κομμάτι του 2ου κύκλου της κοινότητας επαγγελματιών together
(Οκτώβριο-Δεκέμβριο) για να δικτυωθείς, να γνωρίσεις νέους με παρόμοιες ανησυχίες
με εσένα, να ανακαλύψεις τη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της. Together
ενισχύουμε τον πυρήνα των νέων που παραμένουν στην πόλη :).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οκτώβριος

● Εκδήλωση έναρξης του 2ου κύκλου και γνωριμία με σημαντικούς φορείς της
Θεσσαλονίκης και τους alumni του 1ου κύκλου together σε συνεργασία με το
Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ψηφιακών Δεξιοτήτων DTS - Cisco
#togetnetwork

●   Εκπαίδευση “Negotiations skills” με την Ελένη Χαραλαμπίδου #togetskills

●   Πεζοπορία στη φύση και συμμετοχικό πικ νικ #togetwellbeing

● Fun to be Connected - Ανοιχτή εκδήλωση των alumni του 1ου κύκλου together
#togetevents

Νοέμβριος

● Δράση δικτύωσης με επιτυχημένες Startup της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία
με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας #togetnetwork

●   Εκπαίδευση “Personal Branding” με την Δρ. Μαρία Γιαννιού #togetskills

● Συμμετοχή σε εθελοντική δράση σε συνεργασία με δημιουργικό φορέα της
Θεσσαλονίκης #togetwellbeing

● Professional Awareness - Ανοιχτή εκδήλωση των alumni του 1ου κύκλου
together #togetevents

Δεκέμβριος

● “Ενεργός Πολίτης” Δράση δικτύωσης με φορείς της Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με τη Χ.Α.Ν.Θ. #togetnetwork

● Εκπαίδευση “Empathy & Leadership skills” με τον Γεράσιμο Κουβαρά
#togetskills

● Βιωματικό εργαστήριο για την κυκλική οικονομία και την ενεργό πολιτειότητα
‘’Το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η περιοχή που θέλω να ζω΄΄ με την InCommOn
#togetwellbeing



● Creative Zero Waste - Ανοιχτή εκδήλωση των alumni του 1ου κύκλου together
#togetevents

Το πρόγραμμα together το σχεδιάζουμε μαζί με καινοτόμους φορείς της πόλης, που η
δράση τους προσφέρει σημαντικά στη δημιουργία ισχυρών κοινοτήτων:

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ως συνεργάτης δράσεων που αφορούν   την
τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία.

Κέντρο Ψηφιακού Μετά σχηματισμού & Ψηφιακών Δεξιοτήτων DTS - Cisco ως
συνεργάτης δράσεων που αφορούν την δικτύωση της κοινότητας together.

Χ. Α. Ν. Θ. ως συνεργάτης των δράσεων που αφορούν την ενεργοποίηση των νέων
της πόλης και τον εθελοντισμό.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ;

Δεξιότητες: Θα ενδυναμώσεις τις γνώσεις σου στα soft skills με τη μεγαλύτερη ζήτηση
στην ελληνική αγορά, με πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό!

Έμπνευση: Θα έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις με εξειδικευμένους
επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, να εμπνευστείς και να βελτιωθείς επαγγελματικά,
όποιος και αν είναι ο κλάδος σου.

Ισορροπία: Θα συμμετάσχεις σε δράσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στη φύση της
Θεσσαλονίκης, αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό ;)

Δίκτυο & ευκαιρίες: Θα αναπτύξεις ένα σημαντικό δίκτυο από φορείς, εταιρίες και
νέους επαγγελματίες της πόλης που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με σένα.

Βεβαίωση Συμμετοχής: Θα αποκτήσεις βεβαίωση συμμετοχής, εφόσον συμμετέχεις
στο 60% και πάνω, των δράσεων του προγράμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

● 30 Σεπτεμβρίου - Κλείνουν οι αιτήσεις

● 5 Οκτωβρίου - Ανακοίνωση συμμετεχόντων



● 13 Οκτωβρίου - Επίσημη εκδήλωση έναρξης προγράμματος

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ

●   Να είσαι νέος/α 25-35 ετών.

● Να ζεις και να εργάζεσαι στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της
Θεσσαλονίκης.

● Να αφιερώνεις 2-3 ώρες στις δράσεις του προγράμματος. Οι περισσότερες
δράσεις γίνονται Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί, εκτός εξαιρέσεων.

● Να συμμετέχεις τουλάχιστον στο 60% των 12 δράσεων του 3μηνου
προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρώσεις επιτυχώς το πρόγραμμα και
να αξιοποιήσεις όσα σου προσφέρει.

● Θετική διάθεση για συμμετοχή σε μια κοινότητα που προσφέρει ευκαιρίες,
μοιράζεται εμπειρίες/γνώσεις και ζητάει την ενεργή παρουσία σου!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θέλεις να γίνεις μέλος της πιο ανερχόμενης κοινότητας της Θεσσαλονίκης;
Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής εδώ!

Για οποιαδήποτε απορία επικοινώνησε με την Project & Community Manager
Αγγελική Κοσμά angeliki@among.gr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencvscAbZn1qioSmPLf-GXS9rcKrbLzbn99M7jccNl-kc1Rw/viewform

