
 

 
 
 
 
 

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το έτος ίδρυσής του, το 1877, 

επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο που στηρίζεται 

στην εθελοντική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών στοχεύοντας 

με τις δράσεις του στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 

 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα με την 

οικονομική κρίση να οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να καλλιεργεί το 

αίσθημα κοινωνικής ανασφάλειας με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην 

ατομική και κοινωνική ζωή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 

κοινωνικών προγραμμάτων εστιάζοντας στην προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προαγωγή της αντίληψης της 

διαφορετικότητας του ατόμου.  

 

Στην προσπάθεια του αυτή βρίσκονται αρωγοί και οι Εθελοντές 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ που αποτελούν την κινητήρια δύναμη και 

ψυχή κάθε ανθρωπιστικού προγράμματος. Οι εθελοντές προσφέρουν 

ανιδιοτελώς το χρόνο τους, τη γνώση και την εμπειρία τους για να  

 



 

βελτιώσουν την ζωή των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη 

συμμετέχοντας με τον τρόπο τους στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

αξιών. 

 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην άρτια εκπαίδευση , την συνεχή επιμόρφωση και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του εθελοντικού δυναμικού του απευθύνεται στους πολίτες 

που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν την ζωή τους με εμπειρίες και να 

αποκτήσουν γνώσεις, να διευρύνουν τα ταλέντα και τις προσωπικές 

τους ικανότητες και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους 

μέσω ενός Παγκόσμιου Εθελοντικού Οργανισμού προς όφελος των 

πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, οργανώνει ετήσιους κύκλους 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ  

για τον κύκλο εκπαίδευσης 2010-2011 θα υλοποιηθεί από 1 Νοεμβρίου 
2010 έως 26 Ιανουαρίου 2011. Οι ημέρες διεξαγωγής του 

εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 

17.00 – 20.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν». 

 

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 

Υπηρεσία  Εκπαίδευσης  Εθελοντικού  και Επαγγελματικού      

Δυναμικού του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ 

Λυκαβηττού 1  -  106 72 Αθήνα 

Τηλ.: 210-3604678 , 210-3637554 

 

  

 

 

 


