ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ!!
Πριν από μερικά χρόνια, μία ομάδα ψυχολόγων, εκπαιδευτικών, επιμελητών ανηλίκων και άλλων κοινωνικά
ευαίσθητων πολιτών, δημιούργησε τον Εθελοντικό Συμβουλευτικό Σταθμό, για τον έφηβο και την
οικογένειά του στον Δήμο Θερμαϊκού. Με την υποστήριξη του Δήμου, του Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας, της
Εκπαιδευτικής Κοινότητας, Πολιτιστικών Συλλόγων, Επιχειρήσεων εστίασης, της Υπηρεσίας Επιμελητών του
Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων, τον Σύλλογο ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ, της
ΑΡΣΙΣ, του κέντρου ψυχοθεραπείας GESTALT αλλά και επιπλέον εθελοντών, ανέπτυξε 2 δράσεις.

1) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.
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Εθελοντές ψυχολόγοι συναντούν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, αφιλοκερδώς οικογένειες εφήβων της
περιοχής, που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν δομές στη Θεσσαλονίκη.

.

Γύρω στις 400 οικογένειες μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί τον Συμβουλευτικό Σταθμό

2) ΕΦΗΒΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ.
Λειτουργία εφηβικής μπάντας κρουστών "τα Κρούσματα" με εφήβους που βρίσκονται σε δυσκολία, συχνά,
κοινωνικά αποκλεισμένους, με ενδοοικογενειακά και άλλα προβλήματα. Συμμετέχουν και ασυνόδευτοι
ανήλικοι πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν πολύπλευρα προβλήματα.
Στόχος της ομάδας είναι:
Η προσπάθεια για ένταξη των εφήβων στον κοινωνικό ιστό, μέσα από διαδικασίες αλληλοαποδοχής του
διαφορετικού, διαχείρισης της διαφωνίας και του θυμού, συνεργασίας και αλληλεγγύης, επένδυση στην
συμφωνία, στην ειρηνική συνύπαρξη στην πειθαρχία και στην δημιουργία. Όχημά μας, ο μουσικός ρυθμός,
αυτή η παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τον συνομήλικο, τον συμμαθητή, τον γείτονα, τον γονιό, τον δάσκαλο,
τον λαό, τους λαούς.
Τα "Κρούσματα" πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις, ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις
όπου μεταδίδουν τα μηνύματά τους που τόσο τα έχουμε ανάγκη ως Κοινωνία ιδιαίτερα στη φάση της
υγειονομικής κρίσης και όχι μόνο, που περνάμε.
Δεχόμαστε καινούργια μέλη στην μπάντα, καινούργιους εθελοντές τόσο για την Συμβουλευτική(ψυχολόγους)
όσο και για την υποστήριξη των "Κρουσμάτων". Ενημερώνουμε πως προχωρούμε στην ίδρυση Συλλόγου και
θα αναζητήσουμε μέλη και φίλους που τους εκφράζει αυτή η δράση και θα θέλανε να συμπορευτούμε.
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