Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας
Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. «δίπλα» στα παιδιά του Κέντρου ΑμΕΑ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
Επίσκεψη στο Πάρκο των Ευχών, πραγματοποιήσαν στις 3 Δεκεμβρίου, τα παιδιά του Κέντρου
ΑμΕΑ ο «ΑΡΙΣΤΕΥΣ», συνοδευόμενα από εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. Τα παιδιά
έβγαλαν φωτογραφίες, ατομικές και ομαδικές, οι οποίες τους μοιράστηκαν στην τελευταία τους
συνάντηση πριν τις γιορτές.
Λίγες μέρες νωρίτερα, η ομάδα των εθελοντών μαζί με τα παιδιά, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων», επισκέφτηκαν το εργαστήρι του Συλλόγου Ανέργων
«Ηλιαχτίδα», όπου τους δόθηκε η ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση φτιάχνοντας το δικό τους
γούρι για το 2019. Επίσης, οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συνόδευσαν τα παιδιά του Κέντρου ΑμΕΑ ο
«ΑΡΙΣΤΕΥΣ» στη Σχολή Χορού «Burn the floor», όπου παρακολούθησαν επίδειξη σε χορούς rumba
και rock and roll.

Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ηλικιωμένων

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος, σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείο Λάρισας, επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση το ίδρυμα και
οργανώνουν ομιλίες για τους ηλικιωμένους του Γηροκομείου με σκοπό την ψυχοκοινωνική
υποστήριξή τους. Στη δράση αυτή η ομάδα των εθελοντών διάβασε στους ηλικιωμένους μια
ιστορία και ακολούθησε συζήτηση σχετική με τις εορτές των Χριστουγέννων.

Εκπαίδευση νέων εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας
Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε η εκπαίδευση των υποψηφίων εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας,
η οποία περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και θεωρητικό μέρος όπου ομιλητές (Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι) διδάσκουν μαθήματα για την κατάρτιση των εθελοντών
στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και μαθήματα που
αφορούν στην ιστορία και δεοντολογία του Ε.Ε.Σ.

Συγκέντρωση τροφίμων και παράδοση στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας

H Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας απευθύνθηκε στους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων Λάρισας: 6ο, 12ο, 23ο, 5ο, στο 58ο Νηπιαγωγείο
Λάρισας, καθώς και στον Παιδικό Σταθμό ΤΕΙ Λάρισας, ζητώντας την βοήθειά τους για την
συγκέντρωση τροφίμων, παιχνιδιών, βιβλίων και άλλων ειδών.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι Διευθύνσεις των παραπάνω Σχολείων ανταποκρίθηκαν
στο αίτημα και με τη συνδρομή των παιδιών, των οικογενειών τους αλλά και των δασκάλων τους
συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία
παρέλαβαν ο Κοινωνικός Λειτουργός και ομάδες εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος,
προκειμένου να τα προσφέρουν σε οικογένειες, μοναχικά άτομα και άστεγους που υποστηρίζονται
από την Υπηρεσία.

Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης από τη Unilever Hellas
H Κοινωνική Υπηρεσία καθημερινά υποστηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με είδη ρουχισμού,
τρόφιμα, αρτοσκευάσματα, απορρυπαντικά, ειδή ατομικής υγιεινής κ.α., τα οποία διατίθενται από
χορηγούς της Λάρισας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες η
Unilever Hellas προσέφερε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας,
απορρυπαντικά, είδη ατομικής υγιεινής και τρόφιμα, τα οποία διανέμονται στους δικαιούχους
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Συμμετοχή στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
H Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συμμετείχε με 40 Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα. Οι εθελοντές, με αίσθημα ευθύνης και περηφάνιας για το έργο
που επιτελούν, παρήλασαν τιμώντας την πατρίδα μας και τον Ε.Ε.Σ.

