Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.
Θεσσαλονίκης
Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Παιδιών Δημοτικού Σχολείου
Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο των δράσεων
της "Ομάδας Δημιουργικής Ψυχαγωγίας παιδιών
Δημοτικού
Σχολείου"
παιδιά
και
εθελοντές
επισκέφθηκαν το εργαστήρι φωτογραφίας "Arte Di Tre",
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε ένα εξαιρετικό
περιβάλλον τα παιδιά και οι εθελοντές μυήθηκαν στα
μυστικά της τέχνης της φωτογραφίας και έκαναν την
πρώτη δοκιμή αποτύπωσης.
Ευχαριστούμε την διεύθυνση του φωτογραφικού
εργαστηρίου "Arte Di Tre" και τους εκπαιδευτές για τις
εξαιρετικές στιγμές που χάρισαν στα παιδιά της ομάδας.

Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων
Τα παιδιά και οι συνοδοί εθελοντές, την Τρίτη 26 Μαρτίου
2019, στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας των Εφήβων
επισκέφθηκαν τα "Δωμάτια Απόδρασης" της Εταιρείας "Brain
Game" στο κέντρο της πόλης μας.
Χωρισμένοι σε δυο ομάδες παιδιά και εθελοντές
προσπάθησαν να λύσουν τους γρίφους και να
απελευθερωθούν μέσα από τα δωμάτια απόδρασης "Illusion"
και "The Museum".
Τα κατάφεραν και χαρούμενοι απόλαυσαν την βόλτα τους
στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε την διεύθυνση της Εταιρίας "Brain Game" για τη δωρεάν είσοδο παιδιών και
εθελοντών
στο χώρο.

Ομάδα Κέντρου Παιδικής Μέριμνας "Ο Μελιτεύς" (Παπάφειο Ίδρυμα)
Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας συνόδεψαν την Τρίτη
26 Μαρτίου 2019 τα παιδιά του Παπαφείου Ιδρύματος σε
κοντινή έξοδο στην πόλη. Η έξοδος περιελάμβανε επίσης
κέρασμα στα παδιά, προσφορά εθελόντριας της
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ομάδα εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας στο "Χαρίσειο" Γηροκομείο
Ευχάριστη έκπληξη για τους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους
στο "Χαρίσειο" Γηροκομείο αποτέλεσε η επίσκεψη των
μαθητών και δασκάλων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου,
την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
Στην υποδοχή τους, εκτός από τους ανθρώπους που
εργάζονται στο Ίδρυμα παρευρίσκονταν και μέλη της Ομάδας
των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, που υποστήριξαν την
εκδήλωση των μικρών μαθητών. Η εκδήλωση περιελάμβανε
τραγούδι - μουσική - χορό και πολύ συγκίνηση. Όταν παιδιά
και ηλικιωμένοι έρχονται σε επικοινωνία τότε δημιουργείται
ένα εκρηκτικό μείγμα όμορφων συναισθημάτων που μας παρασύρει όλους.
Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που τα συνόδεψαν, καθώς και την κα
Ζαφειρία Ηλιάδου, Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι αρχές
και οι αξίες μας τους αγγίζουν και τις υλοποιούν προσφέροντας εθελοντικά στους
συνανθρώπους τους.
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους
δωρητές και χορηγούς, που διαχρονικά στηρίζουν τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις
δράσεις του, καθώς και τους εθελοντές του αλλά και τους απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα
χρόνια είναι αρωγοί στο ανθρωπιστικό του έργο και πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον
τις δράσεις του.

