
                           

 

 

 

Έκκληση για Εθελοντές RFL 

Η Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιεί πρόγραμμα έκτακτης προσέλκυσης και 
σύντομης εκπαίδευσης εθελοντών «Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών» (Restoring 
Family Links), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 
Πέλλας, Καβάλας και Αλεξάνδρειας. 
 
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε Εθελοντές που ήδη υπηρετούν στα Εθελοντικά Σώματα 
Ε.Ε.Σ. της Νοσηλευτικής, των Σαμαρειτών Διασωστών και της Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς 
και στους Εθελοντές Fast Track που καλύπτουν τις ανάγκες του Emergency Appeal. 
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο RFL για τους ενδιαφερομένους είναι οι 
ακόλουθες. 
 
Ο/Η υποψήφιος/α προς ένταξη στους Εθελοντές RFL θα πρέπει να: 

 Γνωρίζει και να Σέβεται τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ερυθρού Σταυρού. 

 Έχει διάθεση για προσφορά και να σέβεται όλους τους ανθρώπους και τα 

συναισθήματά τους, ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος. 

 Μπορεί να επικοινωνεί με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και κοινωνικής 

προέλευσης.  

 Είναι ικανός να ενεργεί υπό καθοδήγηση, σεβόμενος τις οδηγίες και τους κανόνες, 

χωρίς αυτό να περιορίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του.  

 Είναι κοινωνικός και να συνεργάζεται εύκολα με τρίτους.  

 Διαθέτει υπομονή και συναισθηματική σταθερότητα και να μπορεί να ελέγχει τη 

συναισθηματική εμπλοκή του με τους εξυπηρετούμενους.  

 Είναι διακριτικός, εχέμυθος και ειλικρινής. 

 Είναι καλός ακροατής/τρια. 

 Προσέχει τις λεπτομέρειες και να είναι ακριβής.  

 Μπορεί να δίνει πληροφορίες με σαφήνεια και να συμπληρώνει τις απαραίτητες 

τακτικές αναφορές εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων.  

 Διαθέτει σαφή αίσθηση των ορίων (τόσο των προσωπικών του όσο και του 

Κινήματος).  

 Είναι ευέλικτος ως προς το χώρο και το χρόνο απασχόλησής του που καθορίζεται σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Αναζητήσεων.  

 Είναι εξοικειωμένος με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (smartphones, 

tablets, laptops, email, social media apps, messaging apps κλπ.) 

 Είναι ευέλικτος ως προς τη μετακίνησή του 

 Η γνώση άλλων γλωσσών – αγγλικών, αραβικών, φαρσί, κλπ. – θεωρείται προσόν 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους άμεσα στη 
Διεύθυνση Αναζητήσεων ΕΕΣ έως την 25η Οκτωβρίου 2016. 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας: 3ης Σεπτεμβρίου 21, 104 32 , Αθήνα, Τηλ.: 210 52 30 043, Fax : 210 
52 37 700, e-mail: tracingstaff@redcross.gr, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κωνσταντίνος 
Δρίτσας. 
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