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Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς
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ΘΕΜΑ:

Συµβολή του Σ.Ε.Π. στην προσφυγική κρίση – Συνεργασία µε το Υπουργείο
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Αποστολή: Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου

Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.
Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων
Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)
Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.)

Αγαπητοί µου,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων απεδέχθη την πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να συνδράµει στο επιτελούµενο από την Πολιτεία έργο
αντιµετώπισης της προσφυγικής κρίσης που πλήττει την Πατρίδα µας, µε την εθελοντική
προσφορά υπηρεσίας των ενηλίκων µελών και στελεχών του (Μέλη ∆ικτύου, Βαθµοφόροι, Μέλη
ΕΚΣ και ΕΠΠ) στο Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, όπου φιλοξενούνται Σύριοι πρόσφυγες. Η
πρόσκληση αυτή αποτελεί έµπρακτη αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς του Σ.Ε.Π. σε
στιγµές κρίσιµες για την Πατρίδα και της συσσωρευµένης εµπειρίας των εθελοντών στη διαχείριση
παρόµοιων καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι ανάγκες για την υποστήριξη των προσφύγων στη συγκεκριµένη εγκατάσταση είναι
15 – 20 ενήλικα µέλη και στελέχη σε ηµερήσια βάση (5 το πρωί και 10-15 το απόγευµα µέχρι και
το βράδυ) για:
• την παροχή υπηρεσιών στο χώρο (όπως διανοµή φαγητού, εποπτεία καθαριότητας, διαλογή
- ταξινόµηση τροφίµων, ρούχων και φαρµάκων κ.λπ.) και
• τη δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών µε παιχνίδια και δραστηριότητες
κάθε απόγευµα και επιπρόσθετα κάθε Σαββάτο και Κυριακή πρωί.
Η ως άνω εθελοντική προσφορά υπηρεσίας των ενηλίκων µελών και στελεχών του Σ.Ε.Π. θα
ξεκινήσει από το προσεχές Σάββατο 10.10.2015 και προσβλέπουµε στην ανταπόκριση όλων ώστε
να διαρκέσει µέχρι το τέλος του µηνός Νοεµβρίου 2015.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων δεσµεύτηκε ότι θα
είναι στο πλευρό του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειµένου µε τις
δυνάµεις του να συµβάλλει όπου χρειαστεί εθελοντική εργασία και προσφορά για το προσφυγικό
ζήτηµα που αντιµετωπίζει η Πατρίδα µας.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008
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Το Σ.Ε.Π., για τον καλό συντονισµό όλων των δράσεων και ενεργειών για το θέµα αυτό, τόσο για
τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης
αφ’ εαυτού, όσο και για αυτές που θα αναλάβει ως επίσηµος εταίρος πλέον του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφάσισε τη σύσταση στην Κεντρική ∆ιοίκηση
"Γραφείου Σ.Ε.Π. για τη στήριξη των Προσφύγων", την ευθύνη του οποίου ανέλαβε η κα
Μαριάνα Φράγκου, Σύµβουλος/Εφορος ∆ηµοσιών Σχέσεων Σ.Ε.Π.
Στο "Γραφείο Σ.Ε.Π. για τη στήριξη των Προσφύγων" θα λειτουργούν αρχικά οι επιµέρους
τοµείς µε υπευθύνους ως εξής:
• Πανελλήνια Συλλογή Φαρµάκων για τη στήριξη του έργου των «Γιατρών του Κόσµου» «Μια
βάρκα φάρµακα για τους Πρόσφυγες» – Βοηθός Γενικός Έφορος κ. Ρ. Άνδροβιτς
• Υποστήριξη φιλοξενίας Προσφύγων στο Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου – Αναπληρωτής
Γενικός Έφορος κ. ∆. Μανίκης
• Οργάνωση αποστολών Σ.Ε.Π. προσφοράς υπηρεσίας για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών
που δέχονται αυξηµένη ροή Προσφύγων – Αναπληρωτής Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων Γ.Ε. κ.
∆. Καλούπης
• Παραγωγή Ψυχαγωγικού Υλικού για παιδιά Πρόσφυγες
και υλικού ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των Προσκοπικών Τµηµάτων – Έφορος Κοινωνικής
Προσφοράς Γ.Ε. κ. Α. Παπαθεοδούλου.
Το "Γραφείο Σ.Ε.Π. για τη στήριξη των Προσφύγων" θα συνεργάζεται µε τους Περιφερειακούς
Εφόρους στην περιοχή των οποίων το Σ.Ε.Π. δραστηριοποιείται για το θέµα αυτό, καθώς και µε
Εφόρους της Γενικής Εφορείας, ανάλογα µε τις ανάγκες των δράσεων και ενεργειών που θα
αναλαµβάνονται.
Κάθε ενήλικο µέλος ή στέλεχος του Σ.Ε.Π., που επιθυµεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, θα
πρέπει να αποστέλλει τη συνηµµένη αίτηση συµµετοχής (e-mail: mbena@sep.org.gr ή fax:210
7236561), συµπληρώνοντας τα στοιχεία του, την/τις ηµεροµηνία/ίες που µπορεί να προσφέρει,
καθώς και καταγράφοντας το ενδιαφέρον του στις βάρδιες µε το σύµβολο «Χ», σηµειώνοντας
όλες τις ηµεροµηνίες και τις βάρδιες που ενδιαφέρεται και µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Ειδικά για τα ενήλικα µέλη ή στελέχη, που λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων δεν µπορούν να
συνδράµουν συµµετέχοντας στο σύνολο µιας βάρδιας, µπορούν να δηλώσουν τη συµµετοχή τους
σε τµήµα της βάρδιας Β (18.00 – 22.00), σηµειώνοντας στο αντίστοιχο κελί αντί του «Χ» τον
αριθµό «1».
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης οµαδικής αίτησης συµµετοχής (επισυνάπτεται)
για 2-5 ενήλικα µέλη ή στελέχη που ανήκουν στο ίδιο κλιµάκιο και επιθυµούν να συµµετάσχουν
µαζί. Ακόµη παρέχεται η δυνατότητα στην οµαδική αίτηση να περιληφθούν και φίλοι της Κίνησης,
µη µέλη του Σ.Ε.Π., οι οποίοι επιθυµούν να συνδράµουν στην προσπάθεια αυτή. Στην οµαδική
αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία ενός ενήλικου µέλους ή στελέχους, που θα είναι ο συντονιστής
της οµάδος, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα µόνο των υπολοίπων.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Τµήµατα (Οµάδες Προσκόπων, Κοινότητες Ανιχνευτών και
Προσκοπικά ∆ίκτυα) να εντάξουν στο πρόγραµµά τους την πραγµατοποίηση δράσης στο χώρο του
Ολυµπιακού Κέντρου Γαλατσίου, µετά από συνεννόηση µε το "Γραφείο Σ.Ε.Π. για τη στήριξη των
Προσφύγων" (κα Μαρία Μπενά e-mail: mbena@sep.org.gr – τηλ. 210 7244437 & 6936117149).
Η πρόσβαση στο Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου εξυπηρετείται από τη γραµµή λεωφορείου
"Γαλάτσι - Ζωγράφου / 608 http://www.oasa.gr/xmap.php%3Fid%3Dp608".
Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης στη µετακίνηση ενηλίκων µελών και στελεχών
προς το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου από τον κοντινό σταθµό του ηλεκτρικού "Ειρήνη", µετά από
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ενηµέρωση του "Γραφείου Σ.Ε.Π. για τη στήριξη των Προσφύγων" (κα Μαρία Μπενά e-mail:
mbena@sep.org.gr – τηλ. 210 7244437 & 6936117149).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω ενέργεια αποτελεί συνέχεια των δράσεων που έχει αναλάβει το
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Ανακοινώσεις 86, 92 & 95/2015), µε σκοπό τόσο την ουσιαστική
προσφορά της Κίνησης στο προσφυγικό ζήτηµα, όσο και στην ευαισθητοποίηση των ανηλίκων
µελών µας, κάνοντας έτσι πράξη τις Αρχές µας και υλοποιώντας την Αποστολή του Προσκοπισµού
«δηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο».
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

