Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2017

«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα
Κύριος Υποστηρικτής: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ανακοινώνει την έναρξη της εκστρατείας
« Υ ι ο θ ε τ ή σ τ ε » μ ι α ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ α Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α » π ο υ έ χ ε ι ω ς σ τ ό χ ο ν α μην
μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν να νιώσουν τη
χαρά των Χριστουγέννων.
Κύριος υποστηρικτής της εκστρατείας η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η οποία θα
προσφέρει τα απαραίτητα για το γιορτινό Τραπέζι, σε 150 οικογένειες.
Η εκστρατεία υλοποιείται για 4η συνεχόμενη χρονιά. Το 2016 στο πλαίσιο της
εκστρατείας, μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά απλών πολιτών, ομάδων ατόμων,
εταιρειών, οργανισμών και άλλων φορέων έχουν προσφερθεί χριστουγεννιάτικα
πακέτα σε πέραν των 1000 οικογενειών.
Για το σκοπό αυτό, καλούμε όλους, όπως και τα φετινά Χριστούγεννα, να μην λησμονήσουμε
τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας. Ας μην αναλωθούμε στην αγορά
περιττών υλικών αγαθών και ας «Υιοθετήσουμε» μια οικογένεια σκορπίζοντας τη χαρά της
γέννησης του Χριστού, προσφέροντας ακόμη και από το υστέρημα μας.
Τι μπορείς να κάνεις;
Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.
Μπορείς να προσφέρεις χριστουγεννιάτικα εδέσματα.
Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παιδιά.
Μπορείς να προσφέρεις οτιδήποτε σχετικό και όσο εσύ μπορείς!
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην εκστρατεία;
Ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην εκστρατεία είτε ως άτομο είτε ως ομάδα:
 Νέοι κάθε ηλικίας
 Οικογένειες
 Δήμοι και κοινότητες
 Εταιρείες
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 Οργανισμοί/φορείς
 Οργανωμένα σύνολα/ΜΚΟ
Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στην εκστρατεία και να «υιοθετήσεις» μια οικογένεια;
Επικοινωνώντας με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σου:
Σημεία συλλογής:
 Σώματα Εθελοντών
 Βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: διαθέτουν ειδικό χώρο συλλογής παιχνιδιών,
βιβλίων/παραμυθιών και άλλων δώρων σε όλες τις πόλεις, τα οποία θα
παραδώσουν στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν σε παιδιά άπορων
οικογενειών.
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών: 18 Δεκεμβρίου 2017
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Ώρες συλλογής στα Σώματα Εθελοντών: παρακαλούμε το κοινό όπως επικοινωνεί με
το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία του για τις ώρες συλλογής και περισσότερες
πληροφορίες/διευκρινήσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών:
Λευκωσία:
Λεμεσός:
Λάρνακα:
Πάφος:
Ελ. Αμμόχωστος:
Κερύνεια:

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ. 301, Στρόβολος, τηλ. 22512602
1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα, τηλ. 25737761
Στυλιανού Λένα 47, Αντωνίου Κωρτ, Διαμ. 1, τηλ. 24650525
Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαργός, τηλ. 26953725
Πέτρου Πεσκέσιη 2, Φρέναρος, τηλ. 99124521
Τηλ. 97743185

«Υιοθέτησε» κι εσύ μια οικογένεια τα Χριστούγεννα!
Ζήσε τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς! Όταν δίνουμε γεμίζει πραγματικά η καρδιά μας!
Κύριος Υποστηρικτής Εκστρατείας

Βασικοί Υποστηρικτές Εκστρατείας
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