Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης
Κλιμάκιο εθελοντών του Τμήματος στο πλευρό των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.
Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ζεστών ροφημάτων και παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε αστέγους στο πλαίσιο της δράσης streetwork

Steetwork - Δύο βράδια στο κρύο και στον χιονιά, με στόχο την βοήθεια των αστέγων συμπολιτών μας

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, 33 εθελοντικά στελέχη του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενα από Κοινωνικούς Λειτουργούς του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, έφτασαν σε κάθε γωνιά του πολεοδομικού κέντρου
της πόλης μας προκειμένου να συνδράμουν άστεγους συμπολίτες μας που προσπαθούσαν να
προφυλαχθούν από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών.
Πιο συγκεκριμένα, στην Πύλη Αξιού, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στα ΚΤΕΛ, στην πλατεία
Αριστοτέλους, στα στενάκια του κέντρου της πόλης, στην Παναγία Δεξιά και στη Ροτόντα και στο
πάρκο Τσιρογιάννη, κλιμάκια, αποτελούμενα από Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών
Διασωστών, της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας, κινήθηκαν με διακριτικότητα και
σεβασμό αναζητώντας να καλύψουν τις ανάγκες μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, υπό
αντίξοες συνθήκες. Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. προσέγγισαν και προσέφεραν ζεστό τσάι και κουβέρτες
σε συνολικά 45 άτομα, τα οποία εντόπισαν να διαμένουν στο δρόμο, ενώ παράλληλα τους
ενημέρωναν για τους διαθέσιμους χώρους που παρέμεναν ανοιχτοί για την προστασία τους από
το ψύχος. Όπου χρειάστηκε, παρασχέθηκαν ακόμη οι Α' Βοήθειες από τα εκπαιδευμένα στελέχη
του Τμήματός μας.
Για μια ακόμη φορά, τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνέβαλαν με την παρουσία
τους στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου μέσα από μία καλά συντονισμένη και στοχευμένη
δράση.

Ενημέρωση σπουδαστών ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης για την ιστορία, το έργο και τις
δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος τον Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης

Οι σπουδαστές των Τμημάτων, "Α' Βοηθειών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας" και "Α' Βοηθειών
Γενικής Νοσηλείας" της 2ης ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριές
τους, επισκέφθηκαν την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και
ενημερώθηκαν από τον Κοινωνικό Λειτουργό κ. Σωτήρη Μουρουδέλη για την ιστορία, το έργο
και τις σημερινές δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Θεσσαλονίκης.
Με ιδιαίτερη έμφαση στην εθελοντική δράση και στο πώς αυτή υλοποιείται από τα τρία
Σώματα, οι σπουδαστές, μέσα σε δύο ώρες, έλαβαν ενημέρωση και υλικό ώστε να επιλέξουν
την μελλοντική πιθανή ενασχόλησή τους με τον εθελοντισμό, μέσα από τους κόλπους του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
***

