
 

 

Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις εθελοντικών ομάδων της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης  

 
 

1. Ομάδα στα παιδιά με αναπηρία του Ι.Α.Α. 
 
Ξεκίνησε την δράση της η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας στο Παράρτημα ΙΑΑ του 
Κέντρου  Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας στο Ρετζίκι Θεσ/νίκης. 

 
Την Τρίτη 9/10/2018 το απόγευμα, 
παιδιά και εθελοντές ξαναβρέθηκαν 
μαζί μετά τη θερινή περίοδο. Τα 
χαμόγελα στα πρόσωπα όλων 
πρόδιδαν την καλοκαιρινή έλλειψη 
του ενός από τον άλλον. 
Τα παιδιά έπαιξαν αυτοσχέδια 
παιχνίδια, άκουσαν μουσική και 
χόρεψαν, ενώ γεύτηκαν τις 
λιχουδιές, για τις οποίες φρόντισε η 
Αποθήκη του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Οι δράσεις  θα συνεχιστούν όλο το 
χρόνο, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των παιδιών.  
 

 
 

2. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης 
 
Επικαιροποίηση και οδηγίες προς 
την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Σ. 
Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα 
8/9/2018, τα μέλη της ομάδας 
ενημερώθηκαν από τους 
συντονιστές Κοινωνικούς 
Λειτουργούς της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας για θέματα λειτουργίας 
της ομάδας και επιβεβαίωσαν την 
διάθεσή τους για συμμετοχή, στην 
ψυχοκοινωνική στήριξη ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού σε καταστάσεις 
κρίσεις, ως μέλη της ευρύτερης 
Ομάδας Παρέμβασης του Ερυθρού 
Σταυρού. 

 
 



 
3. Ομάδα Χορωδίας 

 
Πρώτη συνάντηση την Τρίτη 
16/10/2018 και για τους εθελοντές 
της χορωδίας του Τμήματος για τη 
νέα χρονιά. Οι εθελοντές κάθε Τρίτη 
απόγευμα πραγματοποιούν την 
πρόβα τους στο χώρο του Ερυθρού 
Σταυρού. Μαέστρος της χορωδίας ο κ. 
Ανδρέας Νικολάρας, εθελοντής κι 
αυτός, που μαζί με τους μουσικούς 
και τους εθελοντές συμμετέχουν, με 
την φωνή τους και με την εθελοντική 
τους δράση, στη στήριξη ευάλωτων 
ομάδων σε ιδρύματα και δομές της 
Κοινότητας. 
Συμμετέχουν επίσης σε εκδηλώσεις, 
όπου τους καλέσουν, και σε αυτές 
που πραγματοποιεί το Τμ. ΕΕΣ 

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

στηρίζουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του, τους εθελοντές του και τους απλούς πολίτες, 
που όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο ανθρωπιστικό του έργο και πλαισιώνουν με τόσο 
ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις του.  

*** 


