Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις Εθελοντικών Ομάδων Κοινωνικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.
Θεσσαλονίκης
Ομάδα "Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων"
Στην υπέροχη αίθουσα «Ιφιγένεια» του ξενοδοχείου «Mediterranean
Palace Hotel», που αποτελεί κόσμημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης,
πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, η δράση των εθελοντών
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.
Θεσσαλονίκης, με τα παιδιά της «Ομάδας δημιουργικής ψυχαγωγίας
Εφήβων».
Καραόκε... χορός... τραγούδι... παιχνίδι... γέλια... κουβέντες... και ένας
υπέροχος μπουφές κερασμάτων, για παιδιά και εθελοντές,
αποτέλεσαν τα συστατικά αυτής της δράσης. Πραγματικά μια ωραία
απόδραση από τα δύσκολα...
Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά, τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου και
προσωπικά την κα Γλύκα Δεδέογλου για την υπέροχη φιλοξενία. Οι
αξίες του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού για τη στήριξη των
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που υποστηρίζονται από τον Ε.Ε.Σ., διέπουν όλες τις επιλογές της.

Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Παιδιών Δημοτικού
Τη βόλτα τους στην πανέμορφη, αυτή την εποχή, παραλία της Θεσσαλονίκης βρήκαν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν, την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 μεταξύ των ωρών 18:00 - 21:00, τα 15 παιδιά της ομάδας
Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Δημοτικού Σχολείου και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας «Ο Μελιτεύς»
(«Παπάφειο» 'Ιδρυμα), συνοδευόμενα από τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
Αφού έπαιξαν με μπάλες στα πάρκα της Νέας Παραλίας, κατέληξαν στο «Πάρκο του Νερού», όπου
γεύτηκαν τις νοστιμιές που τους προσέφερε το αναψυκτήριο «Water Garden - Christofer».
Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τη Διεύθυνση και το προσωπικό του αναψυκτηρίου για την υπέροχη
φιλοξενία. Έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι ο
ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός αποτελούν και δικές
τους Αρχές στην προσφορά βοήθειας.
Ο Ε.Ε.Σ. 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 και τους απλούς πολίτες,
που όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο ανθρωπιστικό
του έργο πλαισιώνοντας με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον
τις δράσεις του.

