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ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 29/03/2016, από σελίδα 16

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

«Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»
παίδια ή ο,τι άλλο πιστεύει ο καθένας οτι θα Πληροφορίες για τη διαδικασία
δώσει χαρά σε μια οικογένεια το Πάσχα.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού καλεί το κοινό όπως επικοι
Τι μπορείς να κάνεις;
νωνήσει με το Σώμα Εθελοντών της επαρχίας
Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα του, για να παραδώσει τα είδη που επιθυμεί
να προσφέρει.
απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.
Το Σώμα Εθελοντών, αναφέρει, θα αναλάβει
Μπορείς να προσφέρεις πασχαλινά εδέ
να τα παραδώσει σε οικογένειες που έχουν
σματα.
στασης.
Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παιδιά, απευθυνθεί κοντά του για βοήθεια, αφού
έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο όπως πασχαλινό αβγό και λαμπάδα.
Εθελοντισμού προτρέπει το κοινό όπως ενη
Μπορείς να προσφέρεις ό,τι και όσο εσύ
Εαν γνωρίζεις οικογένειες που χρειάζονται
μερώσει και κινητοποιήσει τους συμμαθητές, μπορείς!
βοήθεια, μπορείς να ενημερώσεις το Σώμα
τους συμφοιτητές, τους υπαλλήλους, τους
Εθελοντών στην επαρχία τους, για να πλη
συναδέλφους, τα παιδιά, την οικογένεια και Γιατί να το κάνεις;
ροφορηθούν αναφορικά με τη διαδικασία
τους φίλους του, ώστε ως ομάδα ή και
Για να δώσεις στα παιδιά σου τη χαρά της που χρειάζεται να γίνει, προκειμένου να λά
ατομικά να «υιοθετήσουν» μια οικογένεια εθελοντικής προσφοράς, μαθαίνοντας τα να
βουν βοήθεια.
για το Πάσχα.
χαρίζουν από το περίσσευμα τους.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων Εθε
Σημειώνει ότι ο καθένας από εμάς μπορεί
Για να θυμηθείς ως ενήλικας τη χαρά της
να προσφέρει τα απαραίτητα για το γιορτινό προσφοράς και να βιώσεις ότι «όταν δίνουμε λοντών: Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761.
Λάρνακα 24650525, Πάφος 26953725, Αμμό
τραπέζι μιας οικογένειας, όπως πασχαλινά γεμίζει πραγματικά η καρδιά μας».
χωστος 99124521, Κερύνεια 97743185.
εδέσματα, λαμπάδα, πασχαλινό αβγό για τα
ΤΟ ΣΩΜΑ εθελοντών προσπαθεί να κάνει για
ακόμα μια φορά το θαύμα, προωθώντας την
εκστρατεία «Υιοθέτησε μια οικογένεια για
το Πάσχα». Σε ανακοίνωση του, το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ανα
φέρει ότι στόχος και φέτος είναι να μη μείνει
καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα
απαραίτητα για να νιώσουν τη χαρά της Ανά
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