
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Σφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Κίςςαμοσ, 17 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Πρόςκλθςθ για εκελοντικι προςφορά ςτον Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.. του 

Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κιςςάμου 

Ο Σομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.. παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςε όςουσ πολίτεσ κζλουν να 
προςφζρουν ανιδιοτελϊσ το χρόνο, τθ γνώςθ και τθν εμπειρία τουσ και να ςυμμετζχουν ςε δράςεισ για τθ 
ςτιριξθ ςυνανκρώπων μασ, πρόκειται να υλοποιιςει Σαχφρρυκμο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Εκελοντϊν 
Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.. 

Ο ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι οι εκελοντζσ ειδικότθτασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ να 
αποκτιςουν νζεσ γνώςεισ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ, με ςκοπό τθν παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ 
και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφκαι παράλλθλα, να γνωρίςουν το 
ανκρωπιςτικό ζργο του Οργανιςμοφ. 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ είναι να: 

 Είναι απόφοιτοι Β/κμιασ εκπαίδευςθσ τουλάχιςτον  
 Προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου, αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι 

οποιοδιποτε επίςθμο ζγγραφο αποδεικνφει τθν ταυτότθτά τουσ , δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ, 
ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα & δφο (2) φωτογραφίεσ  

 Ζχουν ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και μζχρι το 65ο 
 Διακζτουν καλι κατάςταςθ υγείασ  
 Δεςμεφονται να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ βάςει των Θεμελιωδών Αρχών και των κατευκυντιριων 

γραμμών τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου, του 
Καταςτατικοφ του ΕΕΣ, κακώσ και του Κώδικα Δεοντολογίασ των εκελοντών Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕΣ, 
με απόλυτο ςεβαςμό ςτθν ανκρώπινθ αξιοπρζπεια 

 Δεςμεφονται από τισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ του ΕΕΣ για τθν προςταςία των ευάλωτων πλθκυςμιακών 
ομάδων  

 Διακζτουν ευελιξία και ικανότθτα προςαρμογισ ςτουσ ςτόχουσ και το ζργο των κοινωνικών υπθρεςιών 

Οι Εκελοντζσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.. καλοφνται να ενιςχφςουν τισ ζκτακτεσ δράςεισ και τα 
προγράμματα του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ και γενικότερα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ και τισ 
δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΕΕΣ Κιςςάμου, για τθν υποςτιριξθ οικογενειών και παιδιών, 
προςφφγων και μεταναςτών, μετακινοφμενων αςυνόδευτων ανθλίκων, επί μακρόν ανζργων, αςτζγων, 
θλικιωμζνων, ατόμων με αναπθρία, ατόμων και κοινοτιτων πλθγζντων από φυςικζσ καταςτροφζσ και 
άλλων ευάλωτων. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ, αναπτφςςει τθν αξία του Εκελοντιςμοφ, επενδφοντασ ςτθν προςφορά 
των Εκελοντϊν του, οι οποίοι είναι θ κινθτιρια δφναμθ του Οργανιςμοφ. 

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ! Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΤ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΗ! 

Πλθροφορίεσ και δθλώςεισ ςυμμετοχισ ζωσ 30/11/2022 

Περιφερειακό Σμιμα ΕΕ Κιςςάμου 

Κακθμερινά από 08:00 ζωσ 13:00 ςτο τθλζφωνο: 6973985916 Κουλιηάκθσ Νίκοσ και 

17:30 ζωσ 21:00 ςτο τθλζφωνο: 6937450677 Καπισ τζφανοσ. 
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