
Όλοι μπορούμε να είμαστε πολύτιμοι σε άλλους. 

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου προς ευπαθείς 

ομάδες, προχωρά στη σύσταση δικτύου εθελοντών για δράσεις που σχετίζονται με τη 

στήριξη των ΑμεΑ.  

Όλοι ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μας χρειαστούμε υποστήριξη. Υπάρχουν 

συνάνθρωποί μας, που έχουν περισσότερη ανάγκη απ’ τον καθένα μας, όπως τα άτομα με 

αναπηρία, ή με κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Μη ξεχνάς πως όλοι μπορούμε ανά πάσα 

στιγμή να βρεθούμε στη θέση τους.  

Αν θέλεις να προσφέρεις περιστασιακά λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σου, αν θέλεις 

να ανήκεις σε μια ομάδα εθελοντών για να στηρίζεις όταν μπορείς, ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη την παρουσία σου σε μία δράση, σε μία γιορτή, σε μία καθημερινή έξοδο, 

συμπλήρωσε παρακάτω τα στοιχεία σου. Εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου και 

θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε σχετικά.  

Ονοματεπώνυμο: 

Ηλικία (τσέκαρε το αντίστοιχο κουτάκι): 18-30           30-40           40-60           60+  

Μορφωτικό επίπεδο: (τσέκαρε το αντίστοιχο κουτάκι): απόφοιτος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης       Λυκείου       τριτοβάθμιας εκπαίδευσης        άλλο  

Επάγγελμα: 

Εμπειρία με Αμεα: ΝΑΙ  γράψε σχετικά                                                                                ΟΧΙ  

Κάτοικος: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Μέιλ επικοινωνίας:                                                    messenger; 

Θα μπορούσες να προσφέρεις το χρόνο σου ως παρουσία; ΝΑΙ           ΟΧΙ  

Θα μπορούσες ως ενεργός εθελοντής  να αξιοποιήσεις κάποιο από τα παρακάτω που 

γνωρίζεις καλά; πχ. Χορό, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, μαγειρική, τραγούδι, θεραπευτική 

υποστήριξη, ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη, ή κάτι άλλο.  

ΝΑΙ  γράψε τι;                                                                                                                   ΟΧΙ  

              Σ’ ευχαριστούμε πολύ                                                   Υπογραφή:                                              

 



 

Όταν δημιουργηθεί το δίκτυο εθελοντών με ικανό αριθμό αλληλέγγυων, θα ξεκινήσουν 

κάποια σεμινάρια που θα προσφέρουν πρακτικές γνώσεις και οδηγίες για τους 

συνανθρώπους μας με αναπηρία.  

Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν ενεργά σε τρεις τουλάχιστον δράσεις μέσα στο έτος, θα 

έχουν κάποια προνόμια, όπως τιμητική διάκριση σε εκδήλωση του Δήμου, δωρεάν 

εισιτήριο σε κάποιες από τις εκδηλώσεις του  Φεστιβάλ Θάλασσας, βεβαίωση εθελοντικής 

συμμετοχής ή/και συστατική επιστολή από το Δήμαρχο (για επαγγελματική εξέλιξη) κι 

άλλα. 

 


