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Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012 θα διαρκέσει η προθεσμία για τις δηλώσεις
συμμετοχής
στο το εθελοντικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και
τους άλλους»
της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του δήμου Νέας Σμύρνης. Στα πλαίσια του προγράμματος, που
θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου 2012
, οι πολίτες θα εκπαιδευτούν δωρεάν σε θέματα εκτάκτων κινδύνων, πρώτων βοηθειών και
διασώσεων. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η ομάδα εθελοντών του Δήμου «Ενεργός
Δράση» στο οποίο συμμετέχουν κάτοικοι του Δήμου άνω των 18 ετών και οι προσφορά των
οποίων αφορά τους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας και παρέμβασης της Τοπικής
Κοινωνίας.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου στο τηλέφωνο 2132025882. Διαβάστε αναλυτικά:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει ότι το Πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»
(ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.) ξεκινά και στον Δήμο μας, με δωρεάν εκπαίδευση των πολιτών για θέματα
έκτακτων κινδύνων, πρώτων βοηθειών και διασώσεων.
Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Υπουργεία: Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης), Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας – Πυροσβεστική Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.),
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων
Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες. Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται
Πιστοποιητικό Δια Βίου Μάθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
- Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης - Διαχείριση
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πληροφορίας, Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)
- Πυρκαγιές – Πλημμύρες
- Σεισμοί – Διασώσεις
- Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
- Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Καταυλισμών
Από την έναρξη του προγράμματος 2001 έως σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 9.000
εθελοντές σε 201 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης
κινδύνου.
Το πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου, ωστόσο οι τρεις πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα γίνουν στις 7,
8 και 9 Νοεμβρίου του 2012, σύμφωνα με τη δηλωμένη διαθεσιμότητα του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή και η υλοποίηση οφείλεται στη ομάδα
εθελοντών του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η «Ενεργός Δράση» για δεύτερη χρονιά πρωτοπορεί
ως αρωγός στην πολυεπίπεδη κρίση των καιρών μας.
Προσοχή:
-Η διορία για αποστολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΚΤΑ λήγει στις
12/10/12
-Αιτήσεις για συμμετοχή στον γ’ κύκλο εθελοντών συνεχίζουν να γίνονται δεκτές
Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία τηλ:213 2025882 – email: kpns@otenet.gr
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