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(Πώς δουλεύουμε?)

Ο ενδιαφερόμενος είναι το επίκεντρο της 
δουλειάς μας. Εσείς αποφασίζετε πώς και
για τι θέλετε να μας μιλήσετε και καθορίζετε 
αυτό που έχετε ζήσει. Είμαστε δίπλα
σας και θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε ώστε 
τα Weltspiele να γίνουν ξανά ο δικο
σάς χώρος. Συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα μαζί 
σας και δραστηριοποιούμαστε μόνο
μέσα σε ένα πλαίσιο που επιλέξατε εσείς. 
Αντιμετωπίζουμε εσάς και όσους μας
εμπιστεύεστε με εμπιστοσύνη και φροντίδα. 
Εάν είναι απαραίτητο, έχουμε ένα
μέρος για να τραβηχτούμε μακριά από τα 
γεγονότα.

(Πώς γιορτάζουμε?) 

Ένα πληθωρικό και μία αρμονική εκδήλωση 
στέκεται καί πέφτει με κάθε άτομο που
συμμετέχει. Το μυαλό και η συναίνεση είναι 
προϋποθέσεις για να μπορέσετε να αφήσετε 
τον εαυτό σας να ξαιφύγει. 
Με αυτή την έννοια, δεν ανεχόμαστε
οποιαδήποτε διακριτική ή επιθετική 
συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους στά
Weltspiele. 

Ως ομάδα Awareness, προσπαθούμε να 
συνοδεύσουμε τήν εκδήλωση στά Weltspiele 
σύμφωνα με αυτήν την ιδέα. Είμαστε προσιτοί 
και μη μεθυσμένοι άτομα ανά πάσα ώρα και 
στιγμή.

(AWARENESS) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



(Πού μπορείτε να μας βρείτε)
 
Έχουμε ένα μέρος πληροφοριών στην περιοχή 
μπροστά από τις τουαλέτες στη μεγάλη 
αίθουσα. 

Mπορείτε επίσης να μας βρείτε μέσω του μπαρ 
/ είσοδος / γκαρνταρόμπα και στα πάρτι. 

Όλα τα μέλη της ομάδας Awareness μιλούν 
γερμανικά και αγγλικά, επίσης ομιλούνται και 
άλλες γλώσσες.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, στείλτε μας ένα 
email στη διεύθυνση:
awareness@weltspiele.club

(Ποιοι είμαστε?)

Είμαστε η ομάδα Awareness από τα Welt-
spiele, άτομα επικοινωνίας για καταστάσεις 
σύγκρουσης, διέλευσης συνόρων ή 
καταστάσεις προσωπικής κρίσης.

Αναγνωρίζουμε ότι και εμείς βρισκόμαστε σε 
μια συνεχή διαδικασία εκμάθησης,
σκεφτόμαστε τις θέσεις μας στην κοινωνία και 
παίρνουμε την κριτική στα σοβαρά.

(Πότε βοηθάμε?) 

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς κάθε 
στιγμή! Εάν έχετε ερωτήσεις, επηρεάζεστε
από καταχρηστική συμπεριφορά, παρατηρείτε 
ότι οι άλλοι έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, 
χρειάζεστε ένα άτομο επικοινωνίας ή δεν 
θέλετε να είστε μόνοι σε μια αγχωτική 
κατάσταση? 

Είμαστε μαζί σας στην εκδήλωση και 
προσέχουμε τη συμπεριφορά και τις 
παραβάσεις που εισάγουν διακρίσεις. 
Δεν κρίνουμε τη συμπεριφορά σας και τις 
ανάγκες σας εφόσον δεν παραβιάζουν τα 
όρια των άλλων.




