Θεσσαλονίκη, 09.05.2018
Α.Π.: 9350

Προς: Iατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Πρόσκληση συνεργασίας στο πλαίσιο της προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών των Iατρών
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.»
Αξιότιμε κύριε,
Αξιότιμη κυρία,
H ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (www.arsis.gr), δραστηριοποιείται από το 1992 για
την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Οι δράσεις της
οργάνωσης αφορούν ένα ευρύ πεδίο κοινωνικής παρέμβασης, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τις
διαφορετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει, όπως ψυχοκοινωνική, νομική και παιδαγωγική
υποστήριξη που πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη κι εκπαιδευμένους εθελοντές.
Η δουλειά της ΑΡΣΙΣ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη στήριξη των παιδιών αλλά και την
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τις δυσκολίες και τις προκαταλήψεις που ακολουθούν κάποιες
κοινωνικές ομάδες. Τη σημερινή εποχή της προσφυγικής κρίσης, η ΑΡΣΙΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
κοινωνικοποίηση και ένταξη των οικογενειών προσφυγικής ροής, πραγματοποιώντας ιδιαίτερα προγράμματα
και εκδηλώσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα σε συνεργασία με φορείς και αρχές
της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας του FC ARSIS, πραγματοποιούνται φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ
του νεοσύστατου football club της ΑΡΣΙΣ και διαφόρων αθλητικών-ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλης.
Στόχος της ποδοσφαιρικής ομάδας, που αποτελείται από ανηλίκους και νεαρούς ενηλίκους πρόσφυγες και
μετανάστες, κατοίκους Θεσσαλονίκης, είναι η κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού και πιο
συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου καθώς επίσης και η ευδιαθεσία και η προάσπιση της σωματικής και ψυχικής
υγείας.
Από τη στιγμή που στόχος μας είναι η ακεραιότητα της σωματικής υγείας, η προσφορά εθελοντών
γιατρών κατά τη διάρκεια των φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων κρίνεται ως απαραίτητη για την αποφυγή
απροσδόκητων τραυματισμών. Προτιμότερες ειδικότητες ιατρών είναι αυτές του καρδιολόγου, παθολόγου,
ορθοπεδικού ή γενικού ιατρού.
«Εν όψει των παραπάνω σας προσκαλούμε να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της προσφοράς
εθελοντικών υπηρεσιών των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην Οργάνωσή μας.»
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε , με τον κ. Βασίλη Βερτουδάκη, αθλητικός
ψυχολόγος, στο τηλ. 6976306267 καθώς και την κα. Χριστίνα Κλεισάρη, υπεύθυνη εθελοντών, εμαιλ
kyn@arsis.gr , τηλ. 2310 227311.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Για την ΑΡΣΙΣ
Με εκτίμηση,
Χρυσοβαλάντης - Κωνσταντίνος Παπαθανασίου
Νομικός Σύμβουλος-Δικηγόρος του Κέντρου Υποστήριξης Νέων

