
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Ενδυνάμωση του εθελοντή για την αποτελεσματική  
παροχή υπηρεσιών στα προγράμματα προστασίας των Αμεα» στο πλαίσιο επιμόρφωσης 

των εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 
εθελοντικό δυναμικό του και με στόχο την 
παροχή ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών 
υλοποίησε επιμορφωτική ημερίδα για τους 
εθελοντές οι οποίοι παρέχουν εθελοντική 
εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς 
προστασίας παιδιών με αναπηρία, καθώς και 
στα προγράμματα του Τομέα για την  
ψυχοκοινωνική στήριξη ηλικιωμένων ατόμων με 
αναπηρίες.    

Η εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Ενδυνάμωση του εθελοντή για την αποτελεσματική παροχή 
υπηρεσιών στα προγράμματα προστασίας των Αμεα» είχε στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εθελοντών για την αρτιότερη διαχείριση και τη στήριξη παιδιών, 
ενηλίκων και ηλικιωμένων με αναπηρία, κατά την άσκηση του εθελοντικού τους έργου. 

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, στο χώρο του εντευκτηρίου των 
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας και την παρακολούθησαν 25 εθελοντές από 9 εθελοντικές ομάδες 
παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Αμεα, όπως δημιουργική απασχόληση παιδιών και ηλικιωμένων, 
διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνοδείες παιδιών και 
ηλικιωμένων στην κοινότητα και κοινωνικοποίηση παιδιών χωρίς οικογενειακό περιβάλλον. Στην 
ημερίδα συμμετείχαν ως εκπαιδευτές εξειδικευμένοι επαγγελματίες, με εμπειρία στο χώρο της 
προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και συγκεκριμένα:            

- Η κα Ανθή Αθανασιάδου, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου 
ημερήσιας φροντίδας Αμεα «Όλοι Εμείς».   
- Ο κ. Κων/νος Προύσκας, Ψυχολόγος, Δρ. Γεροντολογίας, Δ/ντης πρότυπης μονάδας φροντίδας 
Ηλικιωμένων «Άκτιος».  
- Ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος, Ψυχολόγος, MSc ψυχολογία της υγείας, πρότυπη μονάδα φροντίδας 
Ηλικιωμένων  «Άκτιος».   

Η θεματολογία των εισηγήσεων περιελάμβανε ενότητες που αφορούσαν στην ενδυνάμωση και στην 
υποστήριξη των εθελοντών, καθώς και στις τεχνικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων τους, στη 
διαχείριση της διαφορετικότητας, στον εθελοντισμό σε δομές κοινωνικής φροντίδας για άτομα με 
αναπηρίες, στην  ψυχοκοινωνική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση των Αμεα, στη στήριξη 
της οικογένειας παιδιών με αναπηρία, στα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, 
ενήλικες και ηλικιωμένους με αναπηρίες ή χρόνια νοσήματα, καθώς και στη στήριξη των φροντιστών 
τους.        

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των δράσεων για τη συνεχή επιμόρφωση και 
μετεκπαίδευση των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας σε εξειδικευμένους τομείς παροχής εθελοντικών 
υπηρεσιών.  

*** 


