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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή στελεχών & εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Τηλεδιάσκεψη
της ΔΟΕΣ για τις δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας
Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. συμμετείχε την
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020, με στελέχη και εθελοντές του
στην τηλεδιάσκεψη Virtual Think Tank, που διοργάνωσε η
Διεθνής Ομοσπονδία ΕΣ/ΕΗ, με θέμα την ανταλλαγή
εμπειριών εργαζόμενων και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού
από την ανταπόκριση των εθνικών τους συλλόγων στην
πανδημία του νέου κορωνοϊού.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 79 Εθνικοί Σύλλογοι απ' όλο
τον κόσμο, ενώ μήνυμα ευχαριστιών και ενδυνάμωσης απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της
ΔΟΕΣ/ΕΗ, κ. Jagan Chapagain σε όλο το εθελοντικό και στελεχιακό δυναμικό των ΕΣ, που με
αυταπάρνηση, αίσθημα ευθύνης και μεθοδικότητα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτή την
κρίσιμη περίοδο για την ανθρωπότητα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν και να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές, να συζητήσουν ότι θετικό αποκόμισαν και όποια δυσκολία αντιμετώπισαν κατά την
άσκηση της εθελοντικής εργασίας τους, στηρίζοντας άτομα και κοινότητες που πλήττονται από
την πανδημία.
Οι επαγγελματίες και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκαν στη θετική
ανταπόκριση των ωφελούμενων, καθώς και στις δράσεις που συμμετέχουν:

Ενημέρωση του κοινού μέσω των οδηγών PSS & CEA

Streetwork, για την παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, ενημέρωση για πηγές
βοήθειας, διανομή ειδών ατομικής υγιεινής, αντισηπτικών, φαγητού, ροφημάτων, με παράλληλη
θερμομέτρηση αστέγων

Συνεργασία με την Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Περιφέρειας Αττικής, για τη
στήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών, με κινητοποίηση εθελοντών για τη μεταφορά ειδών
πρώτης ανάγκης κατ’ οίκον

Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Στήριξη & διερμηνεία σε πρόσφυγες & μετανάστες σε πολλές γλώσσες, μέσω της Help
Line του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

Συνεργασία του Ε.Ε.Σ. με το Δήμο Αθηναίων, για την καθημερινή παρουσία των
εθελοντών στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Διανομή κατ΄ οίκον δωροεπιταγών & ειδών πρώτης ανάγκης, σε ωφελούμενους των
προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι του Τομέα.
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