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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
Ο Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας Οργανωσιακής Ανάπτυξης &
Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ. διοργάνωσε διήμερη συνάντηση συνεργασίας
υψηλόβαθμων στελεχών των Εθνικών Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού
και της Ερυθράς Ημισελήνου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας, της Διεθνούς
Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την
Τρίτη και Τετάρτη 25 & 26 Φεβρουαρίου 2020 αντίστοιχα, στο ξενοδοχείο
"The Stanley", στην Αθήνα.
Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί μέρος του πλάνου ανάκαμψης και
προαπαιτούμενο για την υλοποίησή της ήταν η άρση της αναστολής, που
είχε επιβληθεί στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος
Αυγερινός, ο οποίος στον χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε τους
εκπροσώπους των ξένων Εθνικών Συλλόγων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας
και της Διεθνούς Επιτροπής, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την
έως σήμερα καθοριστική συμβολή και υποστήριξή τους στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό. Επεσήμανε ακόμη την αναγκαιότητα συνέχισης της
στενής αυτής συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Συλλόγων και τη
διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής, προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον
ανάγκες, να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Οργανισμού για
την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και να παραχθεί ακόμη πιο
σημαντικό ανθρωπιστικό έργο.
Η διήμερη συνάντηση κινήθηκε σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα έγινε
παρουσίαση της 5ετούς στρατηγικής του Ε.Ε.Σ. για τη χρονική περίοδο
2020-2025, καθώς και του ετήσιου επιχειρησιακού πλάνου του
Οργανισμού με επιμέρους παρουσιάσεις από τους Τομείς - Διευθύνσεις
του Ε.Ε.Σ., ενώ στον δεύτερο άξονα αναπτύχθηκε η ανάγκη
χρηματοδότησης προγραμμάτων του Ε.Ε.Σ., τα οποία αφορούν το
μεταναστευτικό. Παράλληλα, δόθηκε βαρύτητα στην Οργανωσιακή
Ανάπτυξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και την ενίσχυση της
δυναμικής του, με την τεχνική υποστήριξη από άλλους Εθνικούς
Συλλόγους. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ., στο
Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων, στον Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και
στην Κινητή Ομάδα Υγείας, ώστε να δουν από κοντά το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι επτά Εθνικών Συλλόγων (Βρετανικός Ε.Σ., Φινλανδικός Ε.Σ., Ιταλικός Ε.Σ.,
Νορβηγικός Ε.Σ., Ισπανικός Ε.Σ., Σουηδικός Ε.Σ. και Τουρκική Ε.Η.), εκπρόσωποι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού
Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, εκπρόσωποι της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και υψηλόβαθμα στελέχη
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

