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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Δράςεισ 1ου εξαμήνου 2022 του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Ρόδου

Πλοφςιο ςε προςφορά και αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο, ιταν το πρόγραμμα των
εκελοντϊν και των τεςςάρων εκελοντικϊν ςωμάτων του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ρόδου
του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ.
Αναλυτικότερα οι δράςεισ είχαν ωσ εξισ:
Σομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ















Μθνιαίεσ παραδόςεισ τροφίμων ςε ωφελοφμενεσ οικογζνειεσ του τόπου.
υμμετοχι ςε streetwork, για τθν ςτιριξθ των αςτζγων τθσ πόλθσ, ςε ςυνεργαςία με
το ϊμα αμαρειτϊν.
Παράδοςθ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ ςτθν Μαιευτικι Κλινικι του Νοςοκομείου Ρόδου.
Εφοδιαςμόσ των μακθτϊν του Ειδικοφ Γυμναςίου – Λυκείου τθσ Ρόδου με φόρμεσ και
μπουφάν.
υλλογι και ςυςκευαςία 12 παλετϊν με τρόφιμα και φάρμακα για τθν Ουκρανία, με
τθν ςυμμετοχι ςχολείων, ιδιωτϊν και ςυλλόγων.
υμμετοχι ςτθν παρζλαςθ τθσ 25θσ Μαρτίου.
υςκευαςία 450 κιβωτίων τροφίμων για ωφελοφμενεσ οικογζνειεσ, με τθν αρωγι των
Σομζων Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ και διανομι αυτϊν με τθ βοικεια του
ϊματοσ αμαρειτϊν, ςτισ 16 Απριλίου.
Προςφορά δϊρων, ιματιςμοφ, παιχνιδιϊν και παςχαλινϊν λαμπάδων ςε 145 παιδιά.
Επιςκζψεισ ςε ιδρφματα του νθςιοφ για μοίραςμα ευχϊν, δϊρων και αγάπθσ.
υμμετοχι ςτουσ εορταςμοφσ τθσ 8θσ Μαΐου (φωτογραφικι ζκκεςθ – ξενάγθςθ
μακθτϊν – ςυνεντεφξεισ).
Σομζασ Τγείασ
υνεχι παρουςία ςτα εμβολιαςτικά κζντρα και ςυμμετοχι των εκελοντριϊν ςτουσ
εμβολιαςμοφσ κατά του Covid-19, τον μινα Ιανουάριο.
Φροντίδα αςκενοφσ με κινθτικά προβλιματα.








υμμετοχι ςτισ παρελάςεισ τθσ 7θσ και τθσ 25θσ Μαρτίου.
υμμετοχι ςτθ ςυλλογι τροφίμων για τθν διάκεςι τουσ ςε οικογζνειεσ με οικονομικά
προβλιματα κατά τθν περίοδο του Πάςχα.
υμμετοχι και παρουςία ςτθν Ζκκεςθ Φωτογραφίασ και ςτισ εκδθλϊςεισ που ζλαβαν
χϊρα ςτο Νεςτορίδειο Μζλακρον και ςτθν πόλθ τθσ Ρόδου για τον εορταςμό τθσ
8θσ Μάϊου.
Αποςτολι ςτθν Κάρπακο για αιμολθψίεσ, ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Νοςοκομείο
Ρόδου.
Επιςκζψεισ και φροντίδα υγιεινισ ςε υπεριλικα, από εκελόντριεσ, ςε ςυνεργαςία με
τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου Ροδίων.
Σομζασ Νεότητασ








υμμετοχι ςτισ παρελάςεισ των εκνικϊν μασ επετείων.
Δθμιουργία παςχαλινϊν καταςκευϊν.
Επίςκεψι ςτο γραφείο τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ
μοιράςματοσ τροφίμων (παςχαλινι καμπάνια).
υμμετοχι ςτισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Ρόδου για
τθν παγκόςμια θμζρα Ερυκροφ ταυροφ (άγθμα ςθμαιϊν, ζκκεςθ φωτογραφίασ,
ςθμαία με παλάμεσ ςτθν πλατεία δθμαρχείου).
υμμετοχι ςτθν παρζλαςθ ςτθν φμθ.
Σομζασ αμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν

χολή αμαρειτϊν:


Ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ ςχολι εκπαίδευςθσ των ζντεκα νζων Δοκίμων
αμαρειτϊν, οι οποίοι εντάχκθκαν πλζον ςτθν μεγάλθ οικογζνεια του Ερυκροφ
ταυροφ.

Τγειονομικζσ καλφψεισ:










Τγειονομικι κάλυψθ όλων των αγϊνων εντόσ ζδρασ Kolossos H Hotels BC, ςτο πλαίςιο
ςυμμετοχισ του ςτο πρωτάκλθμα καλακοςφαίριςθσ τθσ Stoiximan Basket League
2021-2022.
υμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ Βόλεϊ του τοπικοφ πρωτακλιματοσ τθσ Σ.Ε. Ε.Ο.ΠΕ
Δωδεκανιςου και ςτο τουρνουά beach volley ςτισ 25 με 26 Ιουνίου 2022.
Τγειονομικι κάλυψθ ςτουσ περιπάτουσ του υλλόγου Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ.
Παρουςία, ςτισ 29 Μαΐου 2022, ςτθν αρχαία Ακρόπολθ Ρόδου για τθν υγειονομικι
κάλυψθ μουςικισ ςυναυλίασ.
Τγειονομικι κάλυψθ ςτο Θζατρο Σάφρου, ςτισ 15 Ιουνίου, ςτθν παράςταςθ τθσ ςχολισ
χοροφ Φερδεκλισ Βίκθσ, ςτισ 19 Ιουνίου, ςτθ ςχολι χοροφ Μελιςςουργοφ, ςτισ 23
Ιουνίου, ςτθν εκδιλωςθ αποφοίτθςθσ των εκπαιδευτθρίων Ροδίων Παιδεία.
Τγειονομικι κάλυψθ, ςτισ 25 και 26 Ιουνίου, ςτθν εκδιλωςθ του παιδικοφ ςτακμοφ
Παίηω και Μακαίνω.
Τγειονομικι κάλυψθ, ςτισ 26 Ιουνίου, ςτθν εκδιλωςθ μόδασ τθσ Olympico Vision
2020.

Διαςωςτικζσ Δράςεισ:



υμμετοχι ςτθν καταςβεςτικι προςπάκεια τθσ φωτιάσ, ςτθν περιοχι ορωνισ, ςτισ 05
Ιουνίου.
υμμετοχι ςτθν καταςβεςτικι προςπάκεια τθσ φωτιάσ, ςτθν περιοχι Πλατάνια, ςτισ
23 Ιουνίου.

Γιορτή 8ησ Μάιου:



τισ 3 Μαΐου ζγινε ζκκεςθ φωτογραφίασ με τίτλο #BEHUMANKIND, τθν οποία τίμθςε
με τθν παρουςία του ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιοσ Αυγερινόσ.
Επίδειξθ ναυαγοςωςτικισ και επίδειξθ διάςωςθσ με ςκοινιά, ςτισ 07 Μαΐου, ςτθν
περιοχι Δθμαρχείου τθσ πόλθσ Ρόδου. τολιςμόσ και φωταγϊγθςθ των Μφλων του
Δθμαρχείου με τα ςφμβολα του Παγκόςμιου Κινιματοσ Ερυκροφ ταυροφ και Ερυκράσ
Ημιςελινου.

Μνημόνιο ΕΕ – ΓΕ:



Παρουςίαςθ Πρϊτων Βοθκειϊν, ςτισ 25 Μαΐου, ςτουσ νεοςφλλεκτουσ οπλίτεσ τθσ
2022 Γ’ ΕΟ.
Εκπαίδευςθ ςτισ Βαςικζσ Γνϊςεισ Πρϊτων Βοθκειϊν – cpr ςε υγειονομικό προςωπικό
τθσ 95 ΣΤΕΘ διάρκειασ 12 ωρϊν ςτισ 6 με 7 Ιουνίου.

Μνημόνιο Ε.Ε.. - Φαρμακευτικόσ φλλογοσ:


Πρόγραμμα Πρϊτων Βοθκειϊν ςτισ 9, 10 & 17 Απριλίου.

Παρουςιάςεισ ςε ςχολεία:




Παρουςίαςθ του ζργου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ και Πρϊτων Βοθκειϊν ςε
μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ των παρακάτω ςχολείων: Γυμνάςιο Κρεμαςτισ, Δθμοτικό
χολείο Κρεμαςτισ, 3ο Γυμνάςιο Ρόδου, ΓΕΛ Ιαλυςοφ, 2ο Πειραματικό χολείο Ρόδου,
ΕΠΑΛ Παραδειςίου, Νθπιαγωγείο και Δθμοτικό γουροφ, 14 ο Δθμοτικό ςχολείο Ρόδου,
1ο Νθπιαγωγείο Κρεμαςτισ, 11ο Δθμοτικό ςχολείο Ρόδου, 1 & 2ο Νθπιαγωγείο
Κοςκινοφ, 1ο Δθμοτικό ςχολείο Ρόδου, 5ο Γυμνάςιο Ρόδου.
Εκπαιδευτικι ομιλία «Αςφάλεια ςτο νερό» που διοργάνωςε ο ςφλλογοσ Ιππόκαμποσ
Ρόδου μαηί με το Εμπορικό Επιμελθτιριο Ρόδου.

Προγράμματα Ανανηπτϊν:


Ολοκλθρϊκθκαν 7 προγράμματα, ςε ξενοδοχειακοφσ ομίλουσ.

Προγράμματα Βαςικϊν Γνϊςεων Πρϊτων Βοηθειϊν:


Πραγματοποιικθκαν, τουσ μινεσ Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, από ζνα 12ωρο
πρόγραμμα Βαςικϊν Γνϊςεων Πρϊτων Βοθκειϊν.

Με αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο, το Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Ρόδου ςυνεχίηει
δυναμικά, δίνοντασ το παρϊν όπου υπάρχει ανάγκθ.
***

