
 

Λάρισα, 20 Απριλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας και Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Λάρισας 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από κάλεσμα της 
Κινητής Μονάδας Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (RFL) του Ελληνικού και του 
Ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού, παραβρέθηκε στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο 
Κουτσόχερο της Λάρισας, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017. Παρών ήταν επίσης και ο Πρόεδρος του 
Τμήματος κ. Χρήστος Σάρρος και η πρόεδρος της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. Λάρισας 
και Εθελόντρια του Ε.Ε.Σ. κα Βασιλική Γαλάνη.  

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία, επίσης, μετά από κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμμετείχε στην 
εβδομαδιαία περιβαλλοντική δράση "LETS DO IT GREECE", η οποία ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και 
ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου. Η δράση περιελάμβανε καθαρισμό σχολικών μονάδων, με τη 
συμμετοχή των ιδίων των μαθητών, αλλά και δημοσίων χώρων, με τη συμμετοχή ποικίλων 
φορέων.  

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. οργάνωσε 5 εθελοντικές ομάδες (συνολικά 50 εθελοντές), οι 
οποίοι με την καθοδήγηση του Κοινωνικού Λειτουργού επέλεξαν 5 περιφερειακά σημεία της 
πόλης (πάρκο και πρόσοψη ΟΣΕ, αποθήκες ΚΕΠΥΕΛ, κηποθέατρο Αλκαζάρ, σε συνεργασία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία του "ΑΡΙΣΤΕΑ", προαύλιο χώρο Δημοτικού Γηροκομείου, προαύλιο χώρο 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου) αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους.     

 



H Κοινωνική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε ακόμη στο κάλεσμα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συμμετείχε με 40 
Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας στην παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου. 

Στις 23 Μαρτίου 2017, η ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής 
Πρόνοιας, μαζί με την ομάδα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
και με την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
ΑΡΙΣΤΈΑ, επισκέφθηκαν το καλλιτεχνικό εργαστήρι 
"ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ", όπου στα πλαίσια της ανάπτυξης 
κοινωνικών δεξιοτήτων ζωγράφισαν και έκαναν 

καλλιτεχνικές κατασκευές σε πηλό, χαρτί κ.ά.  

Επιπλέον, οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δημοτικού Γηροκομείου, οργανώνουν  σε τακτική 
βάση ομιλίες για τους ηλικιωμένους με σκοπό την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ομάδα των Εθελοντών διαβάζει ιστορίες στους 
ηλικιωμένους ενώ στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση. Ας 
σημειωθεί ότι η Κοινωνική Υπηρεσία οργάνωσε στις 23 
Φεβρουαρίου αποκριάτικη εκδήλωση με σκοπό την 
ψυχαγωγία των ηλικιωμένων του Γηροκομείου. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε η Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει 
υπηρεσίες στο πρόγραμμα, φιλοξενούμενοι και προσωπικό του Γηροκομείου. 

Επιπλέον δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας: 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας που δραστηριοποιείται στο 
πρόγραμμα "ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων" στο κέντρο 
ΑΜΕΑ ο "ΑΡΙΣΤΕΥΣ", επισκέφθηκε στις 15 Μαρτίου τον 
σταθμό των τραίνων όπου συνομίλησαν για τις ταξιδιωτικές 
εμπειρίες τους απαγγέλλοντας παράλληλα και ποιήματα.  

Επιπροσθέτως, η Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την  
Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ", οργάνωσαν 
στις 8 Μαρτίου 2017 εκδήλωση-κοπή πίτας για τα παιδιά 
που παρακολουθούν το πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Ομάδα Εθελοντών 
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει υπηρεσίες 
στο πρόγραμμα, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Ε.Ε.Σ. και του 
ΑΡΙΣΤΈΑ και τα παιδιά που παρακολουθούν το Πρόγραμμα. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Λάρισας οργάνωσε 
ακόμη Κινητό Πρόγραμμα Βοήθειας «Βοήθεια στο Δρόμο» 
σε αστέγους.  

 

Κοινωνικός Λειτουργός και Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκαν κατά τις 
νυχτερινές ώρες διάφορες περιοχές της πόλης (τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά) 
προσφέροντας υλική βοήθεια, όπως τρόφιμα, ροφήματα, είδη ατομικής υγιεινής, ρουχισμό 
καθώς και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, ενημέρωσαν τους αστέγους για την ύπαρξη άλλων 



Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης από τις οποίες μπορούν 
να λάβουν βοήθεια. Άστεγοι επισκέπτονται επίσης τα 
γραφεία του Ε.Ε.Σ. στη Λάρισα όπου τους παρέχεται 
ψυχοκοινωνική στήριξη και υλική βοήθεια. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Λάρισας, μετά το πέρας της θεωρητικής  εκπαίδευσης 
των υποψηφίων Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, τους 
τοποθέτησε σε κοινωνικές δομές της πόλης με τις οποίες 
συνεργάζεται, στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσής 
τους. Εγγραφές πραγματοποίησαν 20 άτομα ενώ 

τελείωσαν επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα τα 15. 

Τέλος, η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος, μετά από επικοινωνία με 
το MY MARKET, συγκέντρωσε μεγάλες ποσότητες τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία παρέλαβαν ο Κοινωνικός 
Λειτουργός και ομάδες εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. 
Αφού τα δεματοποίησαν, διατέθηκαν ενόψει του Πάσχα σε 

οικογένειες, μοναχικά άτομα 
και αστέγους που υποστηρίζει 
η Υπηρεσία. Τα είδη ήταν 
προσφορά των εργαζομένων  
του MY MARKET και του CASH 
&CARRY της περιοχής της 
Λάρισας. Επίσης, τρόφιμα προσέφερε στην κοινωνική 
υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. η UNILEVER HELLAS καθώς και η 
βιομηχανία κονσερβοποιημένων οπωροκηπευτικών 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 

 


