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Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο   Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Eθελοντική Προσφορά Φοιτητών 

Συνεχίζουμε  και  φέτος,  για  δέκατη  τρίτη  συνεχή  χρονιά,  το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε φορείς της πόλης του Ηρακλείου. 

Ένας  από  τους  στόχους  του  Συμβουλευτικού  Κέντρου  Φοιτητών  (ΣΚΦ)  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης  είναι  η  ενθάρρυνση  και  υποστήριξη  της  συμμετοχής  των  φοιτητών/τριών  σε  εθελοντικές 
προσπάθειες  στην  ευρύτερη  κοινότητα.  Στα  πλαίσια  αυτά  και  γι’  αυτή  την  περίοδο,    το  ΣΚΦ 
Ηρακλείου  ζητά  απ’  όσους  φοιτητές/τριες  ενδιαφέρονται,  να  πάρουν  μέρος  στις  παρακάτω 
εθελοντικές προσπάθειες: 

Η Στέγη Ανηλίκων Αρρένων είναι ένας κρατικός φορέας που φιλοξενεί αγόρια ηλικίας 7 έως 
18  χρονών,  των  οποίων  το  οικογενειακό  περιβάλλον  είναι  ακατάλληλο.  Βρίσκεται  στο  Μασταμπά 
Ηρακλείου. Τα παιδιά, φοιτούν στα σχολεία της περιοχής τους, έχοντας όμως σοβαρές ελλείψεις στην 
επίδοσή τους. 

Το  Κέντρο  Παιδικής  Μέριμνας  Θηλέων  Ηρακλείου  είναι  επίσης  κρατικός  φορέας  και 
βρίσκεται  στον  Πόρο  Ηρακλείου.  Φιλοξενεί  κορίτσια  ηλικίας  10  έως  27  ετών  με  οικονομικές  και 
κοινωνικές δυσκολίες, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης. 

Τα  Κέντρα  ζητούν  την  βοήθεια  των φοιτητών  στη  προετοιμασία  μαθημάτων,  σε  παιδιά  του 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

Η συνεργασία και με τα δύο Κέντρα λειτούργησε εξαιρετικά όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά 
έτη.  Το  Συμβουλευτικό  Κέντρο  θα  ήθελε  να  ευχαριστήσει  θερμά  όλους  τους  φοιτητές  που 
ενδιαφέρθηκαν και να τους συγχαρεί για αυτή τους την προσπάθεια, για το ήθος, την σοβαρότητα και 
την υπευθυνότητα που επέδειξαν. 

Όσοι  φοιτητές/τριες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη  μελέτη  μαθημάτων  των  παιδιών  αυτών, 
διαθέτοντας  1  ή  2  ώρες  εβδομαδιαία,  θα  προσφέρουν  ουσιαστικά  στην  κοινωνική  προσαρμογή 
αυτών των παιδιών. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, στο τέλος κάθε συνεργασίας θα δοθούν στους 
φοιτητές βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της υπηρεσίας εθελοντισμού, 
Αριάνα Αρχοντάκη (τηλ: 2810 39 48 80, email: ariana@uoc.gr ή hskf@edu.uoc.gr ).  

 

ΝΕΟ (2ο) Κάλεσμα Εθελοντών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.. . 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες,   ‐οι για ενημέρωση‐συνάντηση ,  την 
Δευτέρα ,  7  Νοεμβρίου 2016  και ώρα 12:00,  στον Πολυχώρο ,  στον 
1ο όροφο του Φοιτητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(δίπλα από τη φοιτητική λέσχη). 

 
 



A N A K O I N O S I  

S Y M B O Y L E Y T I K O   K E N T R O   F O I T I T O N  
PANEPISTIMIOY KRITIS 

Ethelontiki Prosfora Foititon 

Synexizoyme  kai  fetos,  gia  dekati  trith  synexi  xronia,  to  PROGRAMMA  ETHELONTISMOY 
FOITITON TOY PANEPISTIMIOY KRITIS, se foreis tis polis toy Irakleioy. 

Enas apo toys stoxoys toy Symboyleytikoy Kentroy Foititon (SKF) toy Panepistimioy Kritis einai i 
entharrynsi  kai  ypostirixi  tis  symmetoxis  ton  foititon/trion  se ethelontikes prospatheies  stin eyryteri 
koinotita.  Sta  plaisia  ayta  kai  giA  ayti  tin  periodo,    to  SKF  Irakleioy  zita  apA  osoys  foitites/tries 
endiaferontai, na paroyn meros stis parakato ethelontikes prospatheies: 

I Stegi Anilikon Arrenon einai enas kratikos foreas poy filoxenei agoria ilikias 7 eos 18 xronon, 
ton  opoion  to  oikogeneiako  periballon  einai  akatallilo.  Brisketai  sto Mastampa  Irakleioy.  Ta  paidia, 
foitoyn sta sxoleia tis perioxis toys, exontas omos sobares elleipseis stin epidosi toys. 

To Kentro Paidikis Merimnas  THileon  Irakleioy einai episis  kratikos  foreas  kai brisketai  ston 
Poro  Irakleioy. Filoxenei koritsia  ilikias 10 eos 27 eton me oikonomikes kai koinonikes dyskolies, poy 
foitoyn se oles tis bathmides tis ekpaideysis. 

Ta Kentra zitoyn tin boitheia ton foititon sti proetoimasia mathimaton, se paidia toy Dimotikoy, 
Gymnasioy kai Lykeioy. 

I synergasia kai me ta dyo Kentra  leitoyrgise exairetika ola ta proigoymena akadimaIka eti. To 
Symboyleytiko Kentro  tha  ithele na eyxaristisei  therma oloys  toys  foitites poy endiaferthikan  kai na 
toys  sygxarei  gia  ayti  toys  tin  prospatheia,  gia  to  ithos,  tin  sobarotita  kai  tin  ypeythynotita  poy 
epedeixan. 

Osoi  foitites/tries  mporoyn  na  boithisoyn  sti  meleti  mathimaton  ton  paidion  ayton, 
diathetontas  1  i  2 ores  ebdomadiaia,  tha prosferoyn oysiastika  stin  koinoniki prosarmogi  ayton  ton 
paidion. Opos kai perysi etsi kai fetos, sto telos kathe synergasias tha dothoyn stoys foitites bebaioseis 
symmetoxis. 

Oi endiaferomenoi mporoyn na epikoinonisoyn me  tin  ypeythyni  tis  ypiresias ethelontismoy, 
Ariana Arxontaki (til: 2810 39 48 80, email: ariana@uoc.gr   i hskf@edu.uoc.gr   ).  

 

NEO (2ο) Kalesma Ethelonton gia to akadimaIko etos 2016-2017.. . 

Kaloyntai  oi  endiaferomenes,  ‐oi  gia  enimerosi‐synantisi,  tin  
Deytera  7  Noembriou  2016  kai  ora  12:00,  ston  Polyxoro,  ston  1o  
orofo  toy  Foititikoy  Kentroy  toy  Panepistimioy  Kritis  (dipla  apo  ti  

foititiki   lesxi).  




