Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στηρίζει και
συμμετέχει στη γιορτή του
«Δικτύου
Εθελοντών
Κοινωνικής Αισθητικής» αύριο
Τρίτη, 14/1 ώρα 11:00 π.μ.
στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο Ελάτε να "ομορφύνουμε" όλοι
μαζί τις ζωές των ψυχικά
ασθενών!
Συνάδελφοι,
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι συνδικαλισμός δεν μπορεί να
είναι μόνο η προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων των συναδέλφων, αλλά οφείλει ως ένας εδραιωμένος
κοινωνικός θεσμός να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε
ενέργειες που θα αναδεικνύουν το κοινωνικό του πρόσωπο και θα
ανακουφίζουν τις ευπαθείς ομάδες.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου
και έχει αποδείξει επανειλημμένως την ευαισθησία της σε αυτά
τα θέματα, διοργανώνοντας, στηρίζοντας και συμμετέχοντας σε
εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο Σύλλογός μας έχει αδελφοποιηθεί με το «Δίκτυο Εθελοντών
Κοινωνικής Αισθητικής» («Δ.Ε.Κ.Α.») που σκοπό έχει την ψυχική
βελτίωση μέσα από την αφιλοκερδή παροχή υπηρεσιών «κοινωνικής
αισθητικής» σε άτομα που ζουν σε Ιδρύματα-Ψυχιατρεία,
Γηροκομεία, Άσυλα κ.λπ.. Οι εθελοντές συμμετέχοντες φροντίζουν
τους τρόφιμους προκειμένου να βελτιωθεί η αυτοεκτίμησή τους
και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους.

Η πορεία του «Δ.Ε.Κ.Α.» είναι μία ιστορία πρωτοπορίας και
ανθρωπιάς. Η αισθητικός κ. Τιμοθέα Πατζίκα είχε την έμπνευση
και με τη βοήθεια εθελοντών την έκανε πράξη!
Εμείς γνωρίσαμε την κ. Πατζίκα μέσα από τη συμμετοχή της σε
εκδρομές του Συλλόγου μας (μέσω του «Συλλόγου Κατοίκων

Κυψέλης») και αμέσως εκτιμήσαμε την κουλτούρα της και τα
αυθεντικά αισθήματα αλληλεγγύης προς τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, που συνδυάζονται μέσα από το «Δ.Ε.Κ.Α.» με την
επιστημονική, ψυχιατρική προσέγγιση και την επιθυμία της να
συνεισφέρει έμπρακτα στους συνανθρώπους της.
Και επειδή ακριβώς για όλους εμάς οι δράσεις αυτές δεν πρέπει
να εξαντλούνται τις μέρες των εορτών, όταν όλοι θυμόμαστε την
ανθρωπιά και την αλληλεγγύη για περίπου… 2 εβδομάδες, αλλά
πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο ζωής και σκέψης, ο Σύλλογός
μας στηρίζει και συμμετέχει στη γιορτή του «Δικτύου Εθελοντών
Κοινωνικής Αισθητικής» (Δ.Ε.Κ.Α.) αύριο Τρίτη, 14/1 ώρα 11:00
π.μ. στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ουσιαστικά παρέχει το… ψυχαγωγικό μέρος, αφού
ο συνάδελφος Πλούταρχος Κούσουλας με την καταπληκτική φωνή και
τα υπέροχα τραγούδια του θα μετατρέψει την αυριανή εκδήλωση σε
ένα όμορφο γλέντι! Στην εκδήλωση βέβαια θα δώσουν το παρών
στελέχη και μέλη του Συλλόγου μας και καλούμε όποιο συνάδελφο
ενδιαφέρεται να παραβρεθεί και να στηρίξει αυτήν την όμορφη
πρωτοβουλία για να “ομορφύνουμε” όλοι μαζί τη ζωή των τροφίμων
του Δρομοκαΐτειου, αλλά και… για να δεχτεί τις περιποιήσεις
των εθελοντών επαγγελματιών αισθητικών!
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Κοινωνικής
Αισθητικής» και την εκδήλωση μπορείτε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του «Δ.Ε.Κ.Α.»:
https://dekadiktio.wixsite.com/deka
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