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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νζο πρόγραμμα εκπαίδευςησ Εθελοντών Κοινωνικήσ Πρόνοιασ

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για το εκελοντικό δυναμικό
του και με ςτόχο τθν παροχι ποιοτικϊν εκελοντικϊν υπθρεςιϊν, ξεκίνθςε τθ Δευτζρα 21 Μαρτίου 2022 νζα
εκπαίδευςθ Εκελοντϊν Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕΣ.
Στόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι οι Δόκιμοι Εκελοντζσ μασ να γνωρίςουν το ανκρωπιςτικό
ζργο του Οργανιςμοφ, να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ με ςκοπό τθν
παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ,
ςφμφωνα με τισ Θεμελιϊδεισ Αρχζσ του Κινιματοσ και τθ Δεοντολογία του Εκελοντιςμοφ του Ερυκροφ
Σταυροφ.
Η εκπαίδευςθ περιλαμβάνει τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν πρακτικι άςκθςθ των εκελοντϊν
ςτισ Υπθρεςίεσ και τα προγράμματα του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, κακϊσ και των ςυνεργαηόμενων Δομϊν
Κοινωνικισ Φροντίδασ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ζχει διαμορφωκεί ϊςτε να διαςφαλίηει τθ μακθςιακι διαδικαςία και
ςυγχρόνωσ τθν προςταςία των εκπαιδευτϊν και των εκελοντϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ,
παρακολουκοφν 31 Δόκιμοι Εθελοντζσ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ, ςπουδαςτζσ και απόφοιτοι ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ ςτο ςφνολό τουσ. Επίςθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ
τθροφνται όλα τα απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ από τθ νόςο COVID-19 όλων των
ςυμμετεχόντων.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, οι Εκελοντζσ καλοφνται να ενιςχφςουν τα προγράμματα του Τομζα
Κοινωνικισ Πρόνοιασ και τισ ζκτακτεσ δράςεισ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ για τθν υποςτιριξθ των
πλζον ευάλωτων όπωσ είναι οι μονογονεϊκζσ και οι πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, οι θλικιωμζνοι, τα παιδιά, τα
άτομα με αναπθρίεσ, οι πρόςφυγεσ, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι, οι επί μακρόν άνεργοι, οι οικογζνειεσ και τα
άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ αςτεγίασ, οι πλθγζντεσ από μία φυςικι καταςτροφι κ.α.
Κατά τθν ζναρξθ τθσ εκπαίδευςθσ παραβρζκθκαν παλαιότεροι Εκελοντζσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕΣ,
προκειμζνου να υποδεχτοφν τουσ νζουσ Δόκιμουσ Εκελοντζσ και να τουσ ενθμερϊςουν, κατακζτοντασ τθ
δικι τουσ εμπειρία, για τον εκελοντιςμό ςτον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό.
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