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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Έναρξη νέας εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το εθελοντικό δυναμικό 
του και με στόχο την παροχή ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 
2020 την έναρξη της νέας εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας.       

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι Δόκιμοι Εθελοντές μας να γνωρίσουν το ανθρωπιστικό έργο του 
Οργανισμού, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους με σκοπό την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τις  
Θεμελιώδεις  Αρχές του Κινήματος και τη Δεοντολογία του Εθελοντισμού του Ερυθρού Σταυρού.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσουν 40 Δόκιμοι Εθελοντές περιλαμβάνει τη θεωρητική  
κατάρτιση (δίμηνης διάρκειας) και στη συνέχεια την πρακτική άσκηση των Εθελοντών στις Υπηρεσίες και τα 
προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και των συνεργαζόμενων  Προνοιακών φορέων.  

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι Εθελοντές καλούνται να ενισχύσουν τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων όπως είναι οι μονογονεϊκές και οι 
πολύτεκνες οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι πρόσφυγες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
οι επί μακρόν άνεργοι, οι οικογένειες και τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, οι πληγέντες από μία 
φυσική καταστροφή. Οι Εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν 
συντροφιά και συναισθηματική στήριξη των ευάλωτων, οργάνωση δράσεων δημιουργικής απασχόλησης για τα 
παιδιά και τους ηλικιωμένους, ομάδες ενεργητικής προσέγγισης και στήριξης των αστέγων στο δρόμο (street work), 
οργάνωση δράσεων στην κοινότητα για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων (παιδιών, 
ηλικιωμένων), ενισχυτική διδασκαλία παιδιών και εφήβων, οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε κλειστές 
δομές προστασίας ατόμων με αναπηρίες (παιδιών, εφήβων, ηλικιωμένων),διανομή επισιτιστικής βοήθειας, 
ιματισμού και υγειονομικού υλικού σε άτομα και οικογένειες σε κρίση, συμμετοχή σε δράσεις για την προβολή του 
Εθελοντισμού και του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.               

Ο Τομέας Κοινωνικής  Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. αναπτύσσει την αξία του Εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 
την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των Εθελοντών του, επενδύοντας στην Εθελοντική προσφορά η οποία 
είναι η κινητήρια δύναμη του Οργανισμού. 


