
 
Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου  
Λάρισας, θέλοντας να αποχαιρετήσουν τους ηλικιωμένους ενόψει των καλοκαιρινών 
διακοπών, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν στις 7 Ιουνίου 2018 μουσική εκδήλωση στον 
χώρο του Γηροκομείου. Παρατέθηκε γεύμα ενώ οι Εθελοντές προσέφεραν  γλυκίσματα και 
εδέσματα. 

Τη διασκέδαση των ηλικιωμένων ανέλαβε δωρεάν η Λαϊκή Δημοτική Ορχήστρα. 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σχολικών μονάδων 
Ιδρυμάτων - Θεραπευτηρίων (ΑμεΑ) Λάρισας να συμμετάσχουν στους περιφερειακούς 
αγώνες στίβου 2018, στις 9 Ιουνίου 2018, στο στάδιο Αλκαζάρ, ανταποκρίθηκαν άμεσα και 
βοήθησαν να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι αγώνες. 

 
 
 



Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από 
πρόσκληση της Αντιδημαρχίας 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Λαρισαίων, παραβρέθηκαν σε συμπόσιο 
στις 16 Ιουνίου 2018, από τις 09:30 έως 
17:30, που οργάνωσε ο Δήμος στα 
πλαίσια του προγράμματος "Χτίζοντας 
μία πόλη που μαθαίνει". 

Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της 
Ιατρικής, όπου συμμετείχαν πολλοί 
ομιλητές από πανεπιστήμια ξένων χωρών (Columbia NY, Finland University κλπ), οι οποίοι 
μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Το  Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ συμμετείχε και φέτος με τα τρία Σώματά του (Κοινωνική 
και Νοσηλευτική Υπηρεσία, Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες) στο Φεστιβάλ 
Πηνειού του Δήμου Λαρισαίων (20-23 Ιουνίου 2018).  

Η Κοινωνική Υπηρεσία συμμετείχε με έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, 
όπου σε ειδικό περίπτερο του Δήμου Λαρισαίων ενημέρωνε τους πολίτες για τις 
πολυάριθμες δράσεις της σε ψυχοκοινωνικές δομές, σε άπορες οικογένειες, αστέγους, 
πρόσφυγες κλπ. Επίσης, σε καθημερινή βάση λειτουργούσε πρόγραμμα "Παιγνιδιοθήκης" 
για τους μικρούς φίλους του Φεστιβάλ με σκοπό να γίνει πιο ευχάριστη η επίσκεψη και 
διαμονή τους στο χώρο του Πηνειού. 

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία και οι εθελοντές της ενημέρωναν τους επισκέπτες για θέματα Ά 
Βοηθειών και για τα προγράμματα νοσηλευτικής που πραγματοποιεί σε ιατρικές δομές της 
πόλης, όπως επίσης και για τα μαθήματα Ά Βοηθειών που διοργανώνει σε πολίτες. 
Παράλληλα πραγματοποιούσε εγγραφές δοτών μυελού των οστών ενώ διατηρούσε ιατρείο 
τις ημέρες των εκδηλώσεων. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών ενημέρωνε τέλος τους 
συμπολίτες μας για θέματα παροχής Α΄ Βοηθειών και διάσωσης στις πολυάριθμές δράσεις 
τις οποίες καθημερινά καλείται να καλύψει, καθώς και για  προγράμματα εκπαίδευσης 
πολιτών. Επίσης, είχε αναλάβει την υγειονομική κάλυψη των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. 

 


