Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
Υπηρεσία Εκπαίδευσης Εθελοντικού
& Επαγγελματικού Δυναμικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ! Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στις αξίες του
Ανθρωπισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει να παρουσιάσει
στη μακρά πορεία του σημαντικό ανθρωπιστικό έργο, στοχεύοντας στην
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, το οποίο στηρίζεται στην
εθελοντική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, καθώς η οικονομική κρίση
οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και καλλιεργεί αισθήματα ανασφάλειας,
με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην ατομική και κοινωνική ζωή, δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη στήριξη νέων
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άνεργοι, οι νέο-άστεγοι και
όλοι όσοι απειλούνται από την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.
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περισσότερο από ποτέ, να προσεγγίσουν τις πλέον ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις
κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι Εθελοντές
προσφέρουν ανιδιοτελώς το χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία τους
προκειμένου να βελτιώσουν τη ζωή των συνανθρώπων μας που έχουν
ανάγκη, στηρίζοντας μοναχικά άτομα και ηλικιωμένους, οικογένειες και

παιδιά, ασθενείς και άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες, αστέγους, άτομα
που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Θεωρώντας ότι η κρίση αποτελεί μία ευκαιρία για όλους μας ώστε
να κερδίσουμε το στοίχημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Τομέας
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., απευθυνόμενος στους πολίτες που
ενδιαφέρονται να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους προς
όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, οργανώνει μεταξύ
άλλων μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το φετινό πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής
Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., για τον κύκλο εκπαίδευσης 2012-2013, θα
υλοποιηθεί από τις 6 Νοεμβρίου 2012 έως 19 Φεβρουαρίου 2013,
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» (Τρίτη & Πέμπτη,
ώρες: 17.30 – 20.00).

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Υπηρεσία Εκπαίδευσης Εθελοντικού και Επαγγελματικού
Δυναμικού του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ
Λυκαβηττού 1 - 106 72 Αθήνα
210-3604678, 210-3637554
swd-ethelontes@redcross.gr

