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Εκπαίδευση στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών 

για Γονείς - Κηδεμόνες Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού 
 

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, σε συνεργασία 

με το Παράρτημα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διοργανώνουν για μια 

ακόμα φορά, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  με θέμα «Εκπαίδευση στην Παροχή Πρώτων 

Βοηθειών για Γονείς με Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού». 

 Το Σεμινάριο είναι δωρεάν για μέλη του Συλλόγου και απευθύνεται σε γονείς- 

συνοδούς παιδιών - ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και θέλουν να 

ξαναθυμηθούν ή να έχουν μία πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις πρώτες βοήθειες.  

Στοχεύει στην γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές 

αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης & διάσωσης, σε μια σειρά από περιστατικά που 

μπορεί να συμβούν τόσο στον οικιακό χώρο και συνδέεται με την ψυχική υγεία και την 

ειδική αγωγή όσο και έξω από αυτόν. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε δύο ομάδες, έως 12 άτομα η καθεμιά 

και θα έχει συνολική διάρκεια 4 ωρών.  

• Η πρώτη ομάδα θα μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα την Πέμπτη 23 και την 

Τρίτη 28 Ιανουαρίου από τις 4.00μμ έως τις 6.00μμ. 

• Η δεύτερη ομάδα θα μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, 

από τις 9.30 πμ έως τις 13.30μμ, 

Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν στο χώρο του Παραρτήματος του 

Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, Κεφάλα 5 (πλησίον Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Καλαμάτας) και θα έχει συνολική διάρκεια 4 ωρών. 

 Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αυτοπροσώπως στο γραφείο του Συλλόγου στις 

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου ή στα τηλέφωνα 2721089978 και 2721301191, από τις 

10.00 πμ ως τις 19.00 μμ, καθημερινά έως και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.  

Η δήλωση συμμετοχής και η παρουσία σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

είναι απαραίτητη, ενώ θα δοθεί και βεβαίωση από τον Ερυθρό Σταυρό σε όσους 

ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. 
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