ΟΔΗΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤ@

Διεθνές Φεστιβάλ
"Η αντανάκλαση της
αναπηρίας στην τέχνη"

Οδηγός Εθελοντ@

Σύνταξη και επιμέλεια Οδηγού Εθελοντ@: Λευκοθέα Καρτασίδου για λογαριασμό
του Διεθνούς Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη" του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή
κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας
αναφοράς καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του
Φεστιβάλ.
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Οδηγός Εθελοντ@
Είμαστε εθελοντ@ στο R.o.DI. Festival, είμαστε μια ομάδα που…





Συνεργαζόμαστε
Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον
Βοηθάμε
Υποστηρίζουμε

Πριν την έναρξη του φεστιβάλ…..



Έχουμε μελετήσει το πρόγραμμα και γνωρίζουμε τα πόστα, τις αρμοδιότητες και
το χρονοδιάγραμμα.
Έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες μας με θετική ενέργεια

Συμπεριφορά- Συνεργασία






Είμαστε ευγενικ@.
Είμαστε ψύχραιμ@.
Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα απευθυνόμαστε σε κάποιον από τα υπόλοιπα
μέλη της εθελοντικής ομάδας, ώστε να λυθεί άμεσα.
Εγκαταλείπουμε το πόστο μας, εφόσον έχουμε ενημερώσει κάποιον.
Είμαστε συνεπείς.

Ενδυμασία




Φοράμε πάντα το καρτελάκι και την κονκάρδα μας.
Φοράμε ρούχα και αξεσουάρ με προσωπική πινελιά και αγάπη στην τέχνη.
Αποφεύγουμε τις υπερβολές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:





Προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα που προκύπτουν με ηρεμία.
Αν δεν μπορούμε να λύσουμε μόν@ μας κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει,
απευθυνόμαστε σε κάποιο άλλο μέλος της εθελοντικής ομάδας ή της Οργανωτικής
Επιτροπής.
Εάν το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσης, απευθυνόμαστε στ@ εκάστοτε τεχνικ@.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-περιστατικά υγείας:





Διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
Απευθυνόμαστε σε κάποι@ από τους εθελοντ@ που γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
Γνωρίζουμε εκ των προτέρων που βρίσκεται το φαρμακείο.
Αν χρειαστεί, καλούμε ασθενοφόρο.
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Οδηγός Εθελοντ@
Χρήση των social Media




Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ ανεβάζουμε φωτογραφίες στα social media.
Δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε τα hashtag #rodifestival
#rodifestivalteamrocks
Δεν αναρτούμε φωτογραφίες από πρόσωπα ατόμων που δεν τους έχουμε ζητήσει
την άδεια.

Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα από την ιστοσελίδα της
του Υπουργείου Υγείας - Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για
τις εφημερίες των νοσοκομείων αλλά και των φαρμακείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Για να ενημερωθείτε για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία του μήνα Δεκέμβρη
πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=107&Itemid=526&lang=en

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Για να ενημερωθείτε για τα εφημερεύοντα φαρμακεία κατά τις ημέρες του
φεστιβάλ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.fsth.gr/11F6BBDE.viewpharmaciesonduty.el.aspx


Στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπάρχει φαρμακείο πρώτων
βοηθειών

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ψάξετε σύμφωνα με την ημέρα και την ώρα (πχ.
διανυκτερεύον φαρμακείο). Επίσης, για τα νοσοκομεία θα πρέπει να δείτε τι
ειδικότητα εφημερεύει στο κάθε νοσοκομείο (πχ. παθολογική), έτσι ώστε να
κατευθύνετε σωστά τους επισκέπτες του φεστιβάλ που θα χρειαστούν τη βοήθειά
σας.
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Οδηγός Εθελοντ@
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