
 

 

 

 

 

 
 

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

Κ. Πρόνοια, 24 Μαΐου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκλήρωςη θεωρητικήσ εκπαίδευςησ εθελοντών ειδικότητασ του Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ 

Ο Τομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ ΕΕΣ, ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για το εθελοντικό του 
δυναμικό και με ςτόχο την παροχή ποιοτικϊν εθελοντικϊν υπηρεςιϊν, ολοκλήρωςε τη θεωρητική 
εκπαίδευςη των εθελοντϊν ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ, που ξεκίνηςε το Μάρτιο του 2022. 

Ο ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι οι δόκιμοι εθελοντζσ μασ να γνωρίςουν το ανθρωπιςτικό 

ζργο του Οργανιςμοφ, να αποκτήςουν νζεσ γνϊςεισ και να αναπτφξουν τισ δεξιότητζσ τουσ, με ςκοπό την 
παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ και ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τισ 
Θεμελιϊδεισ Αρχζσ του Ερυθροφ Σταυροφ και τη Δεοντολογία του Εθελοντιςμοφ.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολοφθηςαν 31 δόκιμοι εθελοντζσ περιλαμβάνει τη θεωρητική  
κατάρτιςη (δίμηνησ διάρκειασ) και ςτη ςυνζχεια την πρακτική άςκηςη των εθελοντϊν ςτισ Υπηρεςίεσ και τα 
προγράμματα του Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ.    

Μετά το τζλοσ τησ εκπαίδευςησ οι εθελοντζσ καλοφνται να ενιςχφςουν τισ δράςεισ του Ελληνικοφ Ερυθροφ 
Σταυροφ και του Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ για την υποςτήριξη των πλζον ευάλωτων όπωσ είναι οι 
μονογονεϊκζσ και οι πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, οι ηλικιωμζνοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, οι 
μετανάςτεσ, οι πρόςφυγεσ, οι αςυνόδευτοι ανήλικοι, οι επί μακρόν άνεργοι, οι οικογζνειεσ και τα άτομα 
που διαβιοφν ςε ςυνθήκεσ αςτεγίασ, οι πληγζντεσ από μία φυςική καταςτροφή. Οι εθελοντζσ ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτην οργάνωςη και την υλοποίηςη δράςεων που αφοροφν: ςυντροφιά και ςυναιςθηματική ςτήριξη 
των ευάλωτων, οργάνωςη δράςεων δημιουργικήσ απαςχόληςησ για τα παιδιά και τουσ ηλικιωμζνουσ, 
ομάδεσ ενεργητικήσ προςζγγιςησ και ςτήριξησ των αςτζγων ςτο δρόμο (streetwork), οργάνωςη δράςεων 
ςτην κοινότητα για την κοινωνικοποίηςη και την κοινωνική ενςωμάτωςη ατόμων (παιδιϊν, ηλικιωμζνων), 
ενιςχυτική διδαςκαλία παιδιϊν και εφήβων, οργάνωςη ψυχαγωγικϊν εκδηλϊςεων ςε κλειςτζσ δομζσ 
προςταςίασ ατόμων με αναπηρίεσ (παιδιϊν, εφήβων, ηλικιωμζνων), διανομή επιςιτιςτικήσ βοήθειασ, 
ιματιςμοφ και υγειονομικοφ υλικοφ ςε άτομα και οικογζνειεσ ςε κρίςη, ςυμμετοχή ςε δράςεισ για την 
προβολή του εθελοντιςμοφ και του ζργου του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ. 

Ο Τομζασ Κοινωνικήσ  Πρόνοιασ ΕΕΣ αναπτφςςει την αξία του εθελοντιςμοφ και τησ κοινωνικήσ αλληλεγγφησ 
με τη ςυνεχή εκπαίδευςη και επιμόρφωςη των εθελοντϊν του, επενδφοντασ ςτην εθελοντική προςφορά 
που είναι η κινητήριοσ δφναμη του Οργανιςμοφ.  
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