
 
 

Λάρισα, 23 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού  Τμήματος Λάρισας του Ελληνικού  
Ερυθρού  Σταυρού  και  οι  Εθελοντές  Κοινωνικής  Πρόνοιας συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν τη δράση διανομής χρεωστικών καρτών στους πρόσφυγες, που 
υλοποιεί η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, στο 
Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, στο Κουτσόχερο Λάρισας. 

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ  βοηθούν στην καταγραφή και διανομή 
των καρτών και των λοιπών υλικών που απαιτούνται. 

 

H Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ Λάρισας και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, σε 
συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" και τα παιδιά του ΑΡΙΣΤΕΑ, που 
παρακολουθούν το πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, οργάνωσαν στο 
Στέκι του Αριστέα την παρουσίαση μουσικού παραμυθιού "Ο Σεβαστιανός ο 
φοβερός" με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Την παρουσίαση ανέλαβε και 
πραγματοποίησε η παιδαγωγός και συγγραφέας κ. Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου. 
Eπίσης, στο ίδιο στέκι, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, διοργανώθηκε διαδραστικό 
μάθημα για τη στοματική υγιεινή από ειδικό οδοντίατρο – στοματολόγο. 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας παρευρέθηκαν μετά 
από πρόσκληση σε εκδήλωση του Κέντρου Πρόληψης Ο.ΚΑ.ΝΑ. Λάρισας, με θέμα το 
«Αποτύπωμα του Ανθρώπου», σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ζωής και την 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, την Κυριακή 18 
Μαρτίου, από τις 11:30, στο κεντρικό κτίριο του Μύλου του Παππά (2ος όροφος). 



Κεντρική ιδέα της εκδήλωσης ήταν το «κλειδί» που 
«ξεκλειδώνει» συναισθήματα, την προσωπική 
έκφραση, τις ανθρώπινες σχέσεις, που ρίχνει τείχη 
και μας επιτρέπει να υπερβαίνουμε εμπόδια και να 
γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο αισιόδοξοι. 

Την παρουσίαση πλαισίωναν δυναμικά έφηβοι και 
παιδιά του Εργαστηρίου Ζωής με ένα ευφάνταστο 
παραστατικό δρώμενο που συνδύαζε το χορό, το 
θέατρο και τη ζωγραφική, έχοντας ως στόχο τον 
προβληματισμό, τη συνειδητοποίηση και την 
αλλαγή μέσα από τον απελευθερωτικό και 
παιδαγωγικό χαρακτήρα της τέχνης. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού 
Ε.Ε.Σ. Τμήματος Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχαν στις 28 
Φεβρουαρίου σε ημερίδα που 
διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διά Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς σε συνεργασία 
με τον Δήμο Λαρισαίων, με σκοπό τη 
διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του 
Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για 
την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία '17 - 

'27», σε αμ  φιθέατρο του Δήμου Λαρισαίων (θέατρο του Ουήλ). 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχαν στις 8 Μαρτίου 
2018 σε ομιλία που οργάνωσε ο φιλανθρωπικός 
Σύλλογος "Φίλες της Αγάπης Λάρισας" σε αίθουσα 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα «Είναι το 
DNA η μαγική σφαίρα που βλέπει το μέλλον μας;».  

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, στα  πλαίσια της 
πρακτικής άσκησης δοκίμων Εθελοντών, που 
ολοκλήρωσαν τη θεωρητική τους εκπαίδευση, τοποθέτησε εθελοντές σε 
κοινωνικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, και πιο συγκεκριμένα στους 
κάτωθι τομείς: ΑμΕΑ, Γ΄ Ηλικία, Κινητή Βιβλιοθήκη, ψυχικά ασθενείς, με σκοπό την 
κατάρτισή τους ιδιαίτερα αναφορικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. 

 

 
 



Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας  σε συνεργασία 
με την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου οργάνωσε και υλοποιεί 
πρόγραμμα κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης.  

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, αφού παρακολούθησαν ειδική εκπαίδευση, 
εισέρχονται με ειδικό τροχήλατο καροτσάκι σε κλινικές του Νοσοκομείου και 
δανείζουν βιβλία σε ασθενείς ή σε συνοδούς ασθενών, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην καλύτερη διαμονή τους στο Νοσοκομείο. Μάλιστα, η Υπηρεσία διατηρεί 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο ως βιβλιοθήκη. 

 

*** 


