
 
Λάρισα, 16 Νοεμβρίου 2017  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Λάρισας για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο - Νοέμβριο" 

H Kοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα Εθελοντών 
Κοινωνικής Πρόνοιας που δραστηριοποιείται στο 
πρόγραμμα "Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων" 
σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του 
κέντρου ΑΜΕΑ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ"  Γιάννουλης 
υποδέχθηκαν μέλος της φωτογραφικής λέσχης 
Λάρισας με σκοπό να παρακολουθήσουν 
παιδαγωγικό φωτογραφικό υλικό. Ακολούθησε 
συζήτηση των ατόμων με ειδικές αναπηρίες, που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα, με τους εθελοντές και το μέλος της φωτογραφικής 
λέσχης. 

Επίσης, στις 24 Οκτωβρίου 2017 επισκέφθηκαν 
γυμναστήριο της πόλης μας και ακολούθησαν 
πρόγραμμα αθλητικών ασκήσεων με τα παιδιά του 

προγράμματος. 

Τέλος, την 1η Νοεμβρίου 
2017 επισκέφθηκαν το καλλιτεχνικό στέκι του ΑΡΙΣΤΕΑ 
όπου γιόρτασαν τα γενέθλια ενός παιδιού του 
προγράμματος ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία με 
τα παιδιά.  

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας παρέστησαν, 
μετά από κάλεσμα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, στις επετειακές 
εκδηλώσεις μνήμης για την ημέρα 
της "Γενοκτονίας Ελλήνων της 
Μικρασίας από τους Τούρκους" 
που πραγματοποιήθηκαν στις 17 
Σεπτεμβρίου 2017 στην εκκλησία 
του Αγίου Αχιλλείου. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό Ναό και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και 
κατάθεση στεφάνων. 



Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας, μετά από κάλεσμα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρέστησαν 
στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης της 
ημέρας υπέρ "των Εθνικών Ευεργετών της 
Πατρίδας μας" που πραγματοποιήθηκαν 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στην εκκλησία 
του Αγίου Αχιλλείου. Συγκεκριμένα, έγινε 
δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό και 
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο  
Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων. 

H Kοινωνική Υπηρεσία καθημερινά για πολλά χρόνια έως 
σήμερα υποστηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με 
είδη ρουχισμού, τρόφιμα, αρτοσκευάσματα, 
απορρυπαντικά, ειδή ατομικής υγιεινής κ.α., τα οποία 
προέρχονται από χορηγούς της Λάρισας αλλά και της 
υπόλοιπης Ελλάδας.  
 
 

Οι Εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε 
συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δημοτικού Γηροκομείο Λάρισας οργανώνουν 
ομιλίες στις οποίες συμμετέχουν οι ηλικιωμένοι 
του Γηροκομείου, με σκοπό την ψυχοκοινωνική 
τους υποστήριξή. Στην παρούσα δράση η ομάδα 
των εθελοντών διάβασε μια ιστορία στους 
ηλικιωμένους την οποία εκ των υστέρων  
ανέπτυξαν και συζήτησαν. 

 
Η Κοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα των 
Εθελοντών του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας 
που δραστηριοποιούνται στο Δημοτικό 
Γηροκομείο, σε συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας 
συμμετείχαν στον εορτασμό της παγκόσμιας 
Ημέρας των Ηλικιωμένων (1η Οκτωβρίου) που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 
2017, στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου. 
Στην εκδήλωση μαζί με τους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας παραβρέθηκαν 
και οι εθελόντριες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ε.Ε.Σ. 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλικών επισκέψεων οι 
εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας επισκέπτονται μοναχικά 
ηλικιωμένα άτομα και τα υποστηρίζουν ψυχοκοινωνικά ή 
πραγματοποιούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε 
παιδιά δημοτικού. 



Η Κοινωνική Υπηρεσία, με ειδικό τροχήλατο 
καροτσάκι, υλοποιεί πρόγραμμα κινητής βιβλιοθήκης 
στο ΠΓΝΛ μοιράζοντας βιβλία σε παιδιά που 
νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και σε 
ασθενείς που νοσηλεύονται στην ψυχιατρική κλινική 
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διαμονή των 
ασθενών στις κλινικές που νοσηλεύονται. 

 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία έδωσε και φέτος 
το παρόν στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου, με 37 εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας τιμώντας την επετειακή ημέρα 
αλλά και προβάλλοντας τη συνέπεια και 
υπευθυνότητα των εθελοντών στο έργο 
τους. 
 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και Εθελοντής της Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από κάλεσμα της Πολιτικής προστασίας, 
παρέστησαν στο ΣΝΟ με σκοπό τον συντονισμό και την 
προετοιμασία των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση 
έντονων καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια των χειμερινών 
μηνών. 
 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας οργάνωσε και 
πραγματοποίησε, στις 13 Νοεμβρίου 
2017, επιμορφωτικό σεμινάριο, σε 
ειδικά εκπαιδευμένους Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην κινητοποίηση 
και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με 
θέμα "Διαχείριση του άγχους στην 
καθημερινή μας ζωή και σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης", στην αίθουσα διδασκαλίας του Ε.Ε.Σ., το οποίο παρουσίασε 
ειδικός εκπαιδευτής ψυχολόγος. 
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