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Αν δεν μπορείς να κάνεις 
σπουδαία πράγματα για τους άλλους...

κάνε πολλά μικρά 
με σπουδαία Αγάπη για σένα...



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Πέμπτη, 6.11.2014
Έναρξη των Μαθημάτων από τον Σεβ. Μητρο-
πολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου
Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισα-
νίου και Σιατίστης κ. Παύλος

Τετάρτη, 26.11.2014
«Ανάπτυξη σχέσεων Υγιούς Επικοινωνίας και Αλ-
ληλεγγύης στα πλαίσια ενός κοινωνικού συνό-
λου»
Ομιλήτρια: Χρυσή Πευκιανάκη, Οικογενειακή 
Συστημική Θεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τετάρτη, 10.12.2014
«Εθελοντική προσφορά, Εθελοντισμός ή Διακο-
νία;»
Ομιλητής:  Δρ Κων/νος Ζορμπάς, Δρ Θεολογί-
ας, Δ/ντης Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

   
Τετάρτη, 17.12.2014

«Ανάπτυξη Δικτύων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
στην Γειτονιά και στα πλαίσια της τοπικής κοι-
νωνίας»
Ομιλήτρια: Μαρία Κατάκη, Κοινωνική Λειτουρ-
γός

Επισκέψεις σε Ιδρύματα 

Τι είναι η Σχολή Κατάρτισης Εθελοντών Κοινωνικής Προσφοράς;
Η Σχολή Κατάρτισης Εθελοντών Κοινωνικής Προσφοράς απευθύνε-
ται σε γυναίκες και άνδρες άνω των 18 ετών, οι οποίοι ασχολούνται 
ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον Εθλεοντισμό. Πρόκειται για ένα 
επιμορφωτικό Σεμινάριο κατάρτισης εθελοντών, μέσα από θεωρητι-
κά και πρακτικά μαθήματα, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της 
Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου και απευθύνεται σε όλους τους 
Εθελοντές και εθελοντικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής. 

Τί είναι η εθελοντική προσφορά;
Η προσφορά ελεύθερου χρόνου μας είναι ένα δώρο ζωής και αγά-
πης προς τους αναξιοπαθούντες και πάσχοντες συνανθρώπους μας, 
αλλά και μια αυτοπροσφορά και αυτοθυσία του «εγώ» μας μπροστά 
στον πόνο του «άλλου», η συνάντηση με τον Θεό μέσω του πλησίον.

Ποιοί διδάσκουν;
Ειδικοί επιστήμονες, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Ιατροί, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί Νοσηλευτές, ως και άλλοι ειδικοί επιστήμονες από την 
Κίσαμο, την Κρήτη, ως και από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. 

Βεβαιώσεις
Στο τέλος της παρακολούθησης των μαθημάτων παρέχεται σχετική 
Βεβαίωση Παρακολούθησης για όσους έχουν παρακολουθήσει του-
λάχιστον το 75% των μαθημάτων.

Τόπος διδασκαλίας - Δίδακτρα
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται στο Φαλδάμειο Οίκημα. 
Μαθήματα, επίσης, μπορούν να διεξαχθούν και σε άλλους χώρους 
όπως την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης ή όπου αλλού κριθεί σκό-
πιμο.  Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν, ευγενική προσφορά της Ι. 
Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου, σε αναγνώριση της πολύτιμης 
προσφοράς των Εθελοντών στον τόπο και τους ανθρώπους του. 
Επι πλέον θα γίνουν και πρακτικά μαθήματα σε ομάδες εργασίας και 
θα  λειτουργήσουν βιωματικά εργαστήρια με ειδικούς επιστήμονες. 
Προβλέπονται και επισκέψεις σε Ιδρύματα και Οργανισμούς της πε-
ριοχής Κισάμου και Σελίνου.  


