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Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
Ευρωπαίοι εθελοντές στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
Τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου η αντιδήμαρχος ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης, κα Αγγελική Κλειώση, ευχαρίστησε τους νεαρούς εθελοντές από
Γαλλία και Τουρκία, οι οποίοι επιστρέφουν στις πατρίδες τους μετά από έναν
μήνα που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο μας. Οι εθελοντές
παρέλαβαν τα Youthpass, έγγραφα που πιστοποιούν την εθελοντική εργασία
τους που σκοπό είχε την υποστήριξη του τμήματος περιβάλλοντος της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε).
Οι εθελοντές βοήθησαν το προσωπικό του δήμου στη φύτευση και
φροντίδα νέων δενδρυλλίων, την απομάκρυνση των ξερών κλαδιών στον
Πευκιά. Ακόμα, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στον καθαρισμό των ακτών και
των σχολικών προαυλίων. Παράλληλα, εργάστηκαν για την αποψίλωση και
βελτίωση της αυλής και του κήπου του ειδικού σχολείου Συκιάς ώστε ο
χώρος να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για το παιχνίδι των παιδιών.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, αξιοποιεί τα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Τo Πρόγραμμα της
Ε.Ε. «ERASMUS +», αφορά στην υποδοχή νέων εθελοντών από χώρες της
Ευρώπης, με σκοπό την υποστήριξη και των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου, αλλά και την ανάπτυξη πολιτικών ενάντια στο ρατσισμό και την
ξενοφοβία. Έτσι, αυτή τη στιγμή, φιλοξενούνται στην περιοχή μας, για 6 έως
10 μήνες, εθελοντές από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Γαλλία
αλλά και την Τουρκία για την υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού
Ξυλοκάστρου, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του ΚΑΠΗ και του Γραφείου
Πληροφόρησης Νέων του Δήμου.
Στο «Γραφείο Πληροφόρησης Νέων» του Δήμου, το οποίο στεγάζεται
στο Κ.Ε.Π. Ξυλοκάστρου (Π. Τσαλδάρη 33) μπορούν οι νέοι της περιοχής
μας, από 16 έως 30 ετών, να ενημερωθούν για τα αντίστοιχα προγράμματα
εθελοντικής υπηρεσίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να
διαρκούν από 1 έως 12 μήνες.
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