
 

Πάτρα, 23 Μαΐου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Υλοποίηση δράσης «Το Παιχνίδι μου δικό σου» από την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

Η πολυετής επαφή της Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας με οικογένειες 

που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, την οδήγησαν στην αναζήτηση συνεργασίας με τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη του Ανθρωπισμού και της Αλληλεγγύης στην παιδική 

ηλικία. Συγκεκριμένα προτάθηκε η ανάληψη δράσης «Το παιχνίδι μου δικό σου», που απευθύνεται σε 

παιδιά που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής Πατρών και βρίσκονται στο εκπαιδευτικό φάσμα της Α' με Β΄ 

δημοτικού, της Γ΄με Δ΄ δημοτικού και της Ε΄με ΣΤ΄ δημοτικού, (ανά σχολική τάξη ή σχολικό συγκρότημα) και 

πάντα με την εθελοντική συμμετοχή και καθοδήγηση των δασκάλων τους. 

Τη δράση αγκάλιασαν 15 σχολεία της περιοχής. Από τις 15 έως και τις 29 Μαΐου η Κοινωνική Λειτουργός και 

οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος ξεκίνησαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και των δασκάλων τους, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, πάνω στις αρχές και τους τομείς 

δράσης του Ανθρωπιστικού Κινήματος. Επίσης, τους δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο 

συμμετοχής τους στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Τα παιδιά θα συνευρεθούν ομαδικά, θα επικοινωνήσουν, θα συνεργαστούν, με σκοπό μέσα από την 

ομαδική διεργασία να νιώσουν και να εκφράσουν έμπρακτα τον Ανθρωπισμό και την Αλληλεγγύη τους σε 

παιδιά που στερούνται τη χαρά, να λάβουν και να παίξουν με ένα καινούργιο παιχνίδι, με την τήρηση του 

κανόνα ανωνυμίας ένθεν - κείθεν.  

Οι μαθητές θα εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ως μέλη της ομάδας για την επιλογή του 

παιχνιδιού ή των παιχνιδιών που θα προσφέρουν στο πλαίσιο της δράσης «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥ, ΔΙΚΟ ΣΟΥ», 

σε ευχετήρια κάρτα που θα συνοδεύει το παιχνίδι. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας εκφράζει τις θέρμες ευχαριστίες του σε όλους, που αφιλοκερδώς 

συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος και έμπρακτα αναγνώρισαν και στήριξαν το ανθρωπιστικό 

έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγκεκριμένα ευχαριστεί: τους γονείς, τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, την κ. Διονυσία Αποστολοπούλου 

- Τυπογραφείο Πρότυπο για την επιμέλεια του έντυπου υλικού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που 

ανέλαβε την εκτύπωση του ενημερωτικού υλικού. 


