
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Oλοκλήρωςη νζασ εκπαίδευςησ Εθελοντών ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ ςτο 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χανίων 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων για την ανάπτυξη 

του εθελοντικοφ του δυναμικοφ, με ςτόχο την παροχή ποιοτικϊν εθελοντικϊν υπηρεςιϊν και ςτα 

Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ., ολοκλήρωςε το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, μετά από ζγκριςη τησ 

Διοίκηςησ του Ε.Ε.Σ., τη νζα ταχφρρυθμη εκπαίδευςη Εθελοντών ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ 

Ε.Ε.Σ. ςτο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χανίων. 

Στόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι οι Δόκιμοι Εθελοντζσ να γνωρίςουν το ανθρωπιςτικό 

ζργο του Οργανιςμοφ, να αποκτήςουν νζεσ γνϊςεισ και να αναπτφξουν δεξιότητεσ, με ςκοπό την 

παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ και ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ ςε ευάλωτεσ πληθυςμιακζσ 

ομάδεσ ϊςτε να ενιςχφςουν τισ ποικίλεσ δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ ΕΕΣ Χανίων, 

ςφμφωνα με τισ Θεμελιϊδεισ Αρχζσ του Κινήματοσ και τη δεοντολογία του εθελοντιςμοφ του 

Ερυθροφ Σταυροφ. 

Οι νζοι Δόκιμοι Εθελοντζσ ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. θα ενιςχφςουν τισ δράςεισ, πάγιεσ 

και ζκτακτεσ, του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χανίων, που αφοροφν ςε θζματα Κοινωνικήσ 

Πρόνοιασ, για την υποςτήριξη των πλζον ευάλωτων ομάδων πληθυςμοφ. 

Κατά τη διάρκεια τησ εκπαίδευςησ ςυμμετείχαν, με εξειδικευμζνεσ παρουςιάςεισ, κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοσ και εργοθεραπευτήσ, υπεφθυνοι Δομϊν τησ πόλησ των Χανίων, ςτισ οποίεσ 

δραςτηριοποιοφνται ήδη παλαιότεροι εθελοντζσ ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Τμήματοσ. 

Την εκπαίδευςη ολοκλήρωςαν επιτυχϊσ 14 Δόκιμοι Εθελοντζσ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ. 

Τουσ υποψήφιουσ εθελοντζσ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ., τίμηςαν με την παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ 

του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χανίων, κοσ Γιαννακάκησ Νικόλαοσ, η Γραμματζασ του 

Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χανίων και Υπεφθυνη των Εθελοντών Ειδικότητασ Κοινωνικήσ 

Πρόνοιασ, κα Ψαρουδάκη-Γιομελάκη Κυριακοφλα και μζλη του Περιφερειακοφ Συμβουλίου. Πριν 

την ζναρξη του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ πραγματοποιήθηκε Αγιαςμόσ, ενϊ ςυμμετείχαν όλοι οι 

ενεργοί εθελοντζσ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χανίων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια τησ εκπαίδευςησ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μζτρα πρόληψησ και  

προςταςίασ από τη νόςο Covid-19.  
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