Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτική ημερίδα για τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας με θέμα : «Η ανθρώπινη
πλευρά του Εθελοντή: σκέψεις και συναισθήματα στη σχέση με τους ανθρώπους που
συνεργάζεται»
Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, στο
πλαίσιο
των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για το εθελοντικό
δυναμικό του και με στόχο την
παροχή
ποιοτικών
εθελοντικών
υπηρεσιών υλοποίησε επιμορφωτική
ημερίδα για όλους τους εθελοντές
του, οι οποίοι παρέχουν εθελοντική
εργασία στα προγράμματα του Ε.Ε.Σ.
αναφορικά με την προστασία και την
υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού αλλά και σε προγράμματα
με
συνεργαζόμενους
φορείς
πρόνοιας.
Η εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: « Η ανθρώπινη πλευρά του Εθελοντή: σκέψεις και συναισθήματα
στη σχέση με τους ανθρώπους που συνεργάζεται» είχε στόχο την ενδυνάμωση των εθελοντών, την
επικαιροποίηση των γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, με σκοπό την αρτιότερη
διαχείριση και στήριξη των ιδίων αλλά και των εξυπηρετουμένων ευάλωτων συνανθρώπων μας,
κατά την άσκηση του εθελοντικού τους έργου.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Δεκεκμβρίου 2019, στο χώρο του Impact Hub
Athens και την παρακολούθησαν 75 εθελοντές, απ' όλες τις εθελοντικές ομάδες, που παρέχουν
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε οικογένειες, μονογονείς, πρόσφυγες, μετανάστες,
άστεγους, ηλικιωμένους, ασυνόδευτους ανηλίκους, Αμεα, παιδιά και εφήβους.
Στην ημερίδα συμμετείχε ως εισηγήτρια - εκπαιδεύτρια εξειδικευμένη επαγγελματίας, η κλινική
ψυχολόγος Msc/Phd, κ. Μελίνα Δουκάκου.
Η θεματολογία περιελάμβανε ενότητες, που αφορούσαν στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των
εθελοντών και στις τεχνικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη
συστημάτων υποστήριξης για τους εθελοντές. Οι ομάδες εργασίας διαμέσου βιωματικών ασκήσεων
εστίασαν σε θέματα διαχείρισης των ωφελουμένων από τους εθελοντές, στην εθελοντική
δεοντολογία και τήρηση του κανονισμού των εθελοντών στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη,αλλά και
στην οριοθέτηση των συναισθημάτων.
Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δωρεάς του Λαμπροπουλείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος,
για την υποστήριξη των δράσεων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.
Την επιμορφωτική συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους , ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος
Αυγερινός, ο οποίος απήυθυνε χαιρετισμό στους εθελοντές και η κ. Αικατερίνη Παλιούρα Τακτικό
Μέλος του Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., υπεύθυνη για θέματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και εθελόντρια
Κοινωνικής Πρόνοιας.
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