
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Συνέδριο VAI με θέμα: 

«Ο εθελοντισμός στους μετανάστες» 

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. συμμετείχε ενεργά σε συνέδριο, που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης του διακρατικού προγράμματος VAI «Ο εθελοντισμός 
στους μετανάστες», το οποίο διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συντονιστής του 
έργου, σε συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά, στο χώρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. 

Το έργο VAI (Volunteering Among Immigrants) «Ο εθελοντισμός στους μετανάστες», είναι διετές 
διακρατικό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν δέκα εταίροι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο της Calabria, το Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερου, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, ο Δήμος Πειραιά, οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις Four Elements (Ελλάδα), Cidis Onlus 
(Ιταλία) και Verein Multikulturell (Aυστρία), ο πολιτιστικός σύλλογος Initiative Minderheiten (Aυστρία) και το 
κοινοτικό ραδιόφωνο FREIRAD (Αυστρία). Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και της υλοποίησης 
καινοτόμων δράσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του εθελοντισμού μεταξύ των μεταναστών, 
προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία. 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. εκπροσωπήθηκε ως εταίρος προκειμένου να παρουσιάσει στους 
παρευρισκομένους, δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 - 2019. Αναλυτικά: 

 Την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, 14:00-15:00, η κοινωνική λειτουργός, κα Όλγα Αντωνίου ως συντονίστρια 
του προγράμματος, μαζί με την κα Κική Σακελαρίου, ως υπεύθυνη διαχείρισης των εθελοντών του 
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, παρουσίασαν την εμπειρία της πιλοτικής δράσης του Ε.Ε.Σ. στο 
πλαίσιο του VAI, δηλαδή, της ενεργοποίησης μεταναστών και προσφύγων εθελοντών αξιοποιώντας τα 
εγχειρίδια που παρήχθησαν από το πρόγραμμα.   

 Την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, 14:00-16:00, η κα Κική Σακελαρίου μαζί με τους Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. του Πολυδύναμου Κέντρου, κκ  Diallo Ousmane & Nazari Norullah παρουσίασαν την 
εμπειρία και τα κίνητρά τους να ενεργοποιηθούν εθελοντικά  στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. 

Τέλος, την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, η κα Όλγα Αντωνίου συμμετείχε στην τελική συνάντηση όλων 
των εταίρων του 
προγράμματος, όπου 
συζητήθηκαν προκλήσεις και 
επιτυχίες. Οι εταίροι του 
προγράμματος ευχαρίστησαν 
τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Σ. 
για τη σημαντική συμβολή τους 
σε  όλα τα πακέτα εργασίας, 
λόγω της εμπειρίας τους στο 
αντικείμενο, καθώς και την 
πιθανότητα συνεργασίας στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακρατικό πρόγραμμα  
VAI «Ο εθελοντισμός στους μετανάστες» πιέστε εδώ. 

http://www.vai-project.eu/

