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Για την καλύτερη εκπαίδευση των εθελοντών
μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Προστατεύω
τον εαυτό μου και τους άλλους» σε
συνεργασία με το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» του Υπουργείου Παιδείας.
Συνολικά 53 εθελοντές
ολοκλήρωσαν με επιτυχία
εκπαίδευση σε θέματα
διαχείρισης κρίσεων,
φυσικών καταστροφών,
διαχείρισης πανικού,
πρώτων βοηθειών
κ.α. και είναι έτοιμοι
να προσφέρουν τις
γνώσεις τους εφόσον
χρειαστεί.

Βοήθησε κι εσύ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ
τις δράσεις
του Δήμου Σικυωνίων

O εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους.
Αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει κάποιος
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του, να αποκτήσει νέες
εμπειρίες και δεξιότητες, να συνεργαστεί, να βιώσει αξίες
όπως η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια και η προσφορά στο
συνάνθρωπο. Είναι μέσο καλλιέργειας της συλλογικής
συνείδησης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής.

Υποστηρίζουμε & ενισχύουμε
τον εθελοντισμό

δράσεις
εθελοντών
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Πληροφορίες για το πρόγραμμα εθελοντισμού
στο Δήμο Σικυωνίων: τηλ. 27423-60117.

Βοήθησε κι εσύ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ
τις δράσεις του Δήμου Σικυωνίων

 εθελοντισμός γενικά  Κοινωνικό Φαρμακείο

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας και αξιοποιώντας τη διάθεση για
εθελοντική προσφορά των κατοίκων ιδρύσαμε στο Δήμο μας την «Ομάδα Εθελοντών». Μέλη
της είναι όσοι κάτοικοι επιθυμούν να προσφέρουν
εθελοντικά υπηρεσίες σε διάφορους τομείς όπως η
Υγεία, η Αιμοδοσία, η Παιδεία, η Πολιτική Προστασία, ο Πολιτισμός – Αθλητισμός, το Περιβάλλον, το
Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο
κ.α. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Δήμου είναι πέρα από
κάθε προσδοκία. Οι Σικυώνιοι πολίτες αποδεικνύουν καθημερινά την ευαισθησία τους, είτε προσφέροντας από το υστέρημά
τους είτε διαθέτοντας λίγο από το χρόνο τους για το συνάνθρωπο. Με την πολύτιμη βοήθεια της «Ομάδας εθελοντών» λειτουργούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου, ενισχύεται η πολιτική προστασία, υλοποιούνται δράσεις για το περιβάλλον κ.α.



Μέσω του
Κοινωνικού
Φαρμακείου
προσφέρεται
δωρεάν
φαρμακευτική
περίθαλψη σε
άπορους και
ανασφάλιστους
κατοίκους του Δήμου μας που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να καλύψουν τις φαρμακευτικές τους ανάγκες. Τα
φάρμακα και το υγειονομικό υλικό προέρχονται από δωρεές.
Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου.



Κοινωνικό Παντοπωλείο

Συνεχίζεται για δεύτερη
χρονιά η λειτουργία
του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του
Δήμου μας. Χάρη στην
ευαισθησία των δημοτών
και την άοκνη προσπάθεια
της Ομάδας εθελοντών
του Κοινωνικού
Παντοπωλείου τα
ράφια γεμίζουν και
μαζί και οι καρδιές των
συνανθρώπων μας που
βρίσκουν εκεί βοήθεια
στις δύσκολες εποχές που
διανύουμε. Στεγάζεται
στην οδό Νικηταρά 7.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Είναι η νέα κοινωνική
δομή του Δήμου
Σικυωνίων. Εθελοντές
καθηγητές, κάνουν
δωρεάν φροντιστηριακά
μαθήματα σε μαθητές
μέσης εκπαίδευσης
που τα έχουν ανάγκη.
Στεγάζεται στο 1ο
Γυμνάσιο Κιάτου.



Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κιάτου και
χάρη στην εθελοντική προσφορά δημοτών, οι
οποίοι παρακολούθησαν ειδική εκπαίδευση για να
αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη
και να το στελεχώσουν, ιδρύθηκε στο Δήμο
Σικυωνίων Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.



Αδέσποτα



Δενδροφυτεύσεις



Αιμοδοσία

Στο Δήμο Σικυωνιών
υλοποιείται πρόγραμμα
περίθαλψης αδέσποτων
ζώων που περιλαμβάνει
στείρωση – σήμανση
- εμβολιασμό και
προώθηση για υιοθεσία,
με την πολύτιμη βοήθεια
των εθελοντών μας.

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας σε
αίμα, η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διεξάγει εθελοντικές
αιμοδοσίες δύο φορές το χρόνο. Η ομάδα των εθελοντών
αιμοδοτών μας συμμετέχει δυναμικά και αριθμεί πάνω
από 250 ενεργά μέλη.

