
 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Εθελοντικών Ομάδων Κοινωνικής Πρόνοιας  

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης  

 

 
 

1. Ομάδα ΠΒΜ-ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ 

Την έναρξη της δράσης τους πραγματοποίησε η ομάδα συνοδείας ατόμων με νοητική 

υστέρηση του Ε.Ε.Σ., σε συνεργασία με την Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα του ΟΑΕΔ στη 

Λακκιά Θεσσαλονίκης. Η ομάδα των 5 νέων συνοδευόμενη από ισάριθμους εθελοντές και 

τον Κοινωνικό Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας ξεκίνησαν τις δράσεις τους με βόλτα 

στη στολισμένη Θεσσαλονίκη.  

Κάθε Τετάρτη απόγευμα οι ψυχαγωγικοί χώροι όπου συχνάζουν νέοι, αλλά και η 

συμμετοχή σε δράσεις με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αποτελούν το 

πρόγραμμα της ομάδας. Μια "καλή παρέα" ενηλίκων που βοηθά να δοκιμάζονται 

επικοινωνίες και ανάγκες. 

Τις εβδομάδες που πέρασαν, νέοι και εθελοντές, γεύτηκαν νοστιμιές στην Πλατεία 

Αριστοτέλους (1/11), περπάτησαν στην στολισμένη Θεσσαλονίκη (7/11) και κατέληξαν να 

παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια άσκησης και επικοινωνίας, πίνοντας καφέ ( 14/11). 

 

 

 



2. Ομάδα στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας "Ο Μελιτεύς" ("Παπάφειο" Ίδρυμα) 

Πιστή στο ραντεβού της, η Ομάδα στο 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας "Ο 

Μελιτεύς", (Παπάφειο Ίδρυμα), 

συνάντησε ξανά τα παιδιά του 

ιδρύματος (13/11) για μια έξοδο στην 

πόλη.  

Κάθε Τρίτη απόγευμα εδώ και 20 

περίπου χρόνια η Ομάδα 

επαναλαμβάνει μια "αγαπημένη 

συνήθεια": να οδηγεί με ασφάλεια τα 

παιδιά για μια "έξοδο" από το χώρο 

τους και μια "είσοδο" στην ευρύτερη 

κοινότητα. Προγράμματα με δράσεις ψυχαγωγικές αλλά και κάλυψης αναγκών, 

περιμένουν τα παιδιά που συμμετέχουν. Έμπειροι εθελοντές, με φροντίδα και αγάπη, 

στέκονται στις ανάγκες τους. 

 

3.Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων  

Ξεκίνησε τη δράση της και η 

ομάδα Εφήβων (8 νέοι), που 

έρχονται στον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό για να περάσουν, με τους 

εθελοντές συνοδούς τους και τον 

Κοινωνικό Λειτουργό, ένα όμορφο 

απόγευμα. Στην πρώτη τους έξοδο 

(6/11) συζήτησαν το πρόγραμμά 

δραστηριοτήτων που επιθυμούν 

να πραγματοποιήσουν ενώ 

ακολούθησε επίσκεψη σε γνωστό 

εστιατόριο της πλατείας 

Αριστοτέλους (13/11). 

Ως το καλοκαίρι, κάθε Τρίτη απόγευμα, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

δρώμενα της πόλης, να εκπαιδεύονται σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και να 

διασκεδάζουν δημιουργικά, σε  χώρους που τους υποδέχονται δωρεάν. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους δωρητές και χορηγούς, που 

διαχρονικά στηρίζουν τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, καθώς και 

στους εθελοντές του και τους απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρωγοί 

στο ανθρωπιστικό του έργο και πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις του.  


