ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΩΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
Μια Εκπαιδευτική Δράση Για Την Εθελοντική Αιμοδοσία

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκε με τον
νόμο περί αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών αιμοδοσίας (Ν.3402/2005) και
οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στους
Θρακομακεδόνες. Αρμοδιότητα αλλά και
στοίχημα για το Ε.ΚΕ.Α είναι η
προσέγγιση κι η ευαισθητοποίηση των
νέων σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας
μέσα από δράσεις βιωματικές κι
εναλλακτικές.
Η συνεργασία με την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση
«Educaltour» (Education - Culture Alternative Tourism) προέκυψε από την
ανάγκη αυτή και δομήθηκε μέσα από
δραστηριότητες και συμμετοχικές
διερευνητικές διαδικασίες, που
βασίζονται στις αρχές και το ύφος της
μη τυπικής εκπαίδευσης. Η Educaltοur
χρησιμοποιεί την βιωματική εκπαίδευση
ως μεθοδολογικό εργαλείο για την
κατανόηση ειδικών θεματικών του
προγράμματος (ομάδες αίματος,
συμβατότητα δότη - λήπτη, συστατικά
αίματος κ.α), αλλά και ως αφορμή
ευαισθητοποίησης σε θέματα, όπως ο
εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά.

Το Λευκό Βανάκι απευθύνεται σε
μαθητές της Α´ και Β´ τάξης του
Γυμνασίου, καλώντας τους σε ένα ταξίδι
εμπειριών, γνώσεων και συναισθημάτων
με όχημα ένα λευκό βανάκι. Ένα όχημα
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Μπορεί
να μεταφέρει με ασφάλεια το αίμα, αλλά
μπορεί και να μας οδηγήσει σε
προορισμούς κοινωνικής προσφοράς κι
αλληλεγγύης. Στόχος του είναι η
συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας και
της αναγκαιότητα της εθελοντικής
αιμοδοσίας, ώστε να εμπνεύσει και να
εκπαιδεύσει μελλοντικούς αιμοδότες. Με
προσομοίωση του κύκλου εργασιών της
αιμοδοσίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με μια κινητή μονάδα αιμοληψίας και
μέσα
από
παιχνίδι ρόλων,
εξερευνούν
δ ι ά φ ο ρ ε ς
περιπτώσεις και
καλούνται να
π ά ρ ο υ ν
αποφάσεις,
αναπτύσσοντας
την κριτική τους
σκέψη.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α στους
Θρακομακεδόνες, κάθε Πέμπτη στις 10π.μ. και διαρκεί περίπου 90 λεπτά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Ημερομηνία έναρξης: 25 Ιανουαρίου 2018.
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά
9.00 με 14.00, στα τηλέφωνα: 2132146726 ή στο www.ekea.gr (Δράσεις).

