Review from 20/10/2016

Customer:

Articlesize (cm2): 201
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Εκδηλώσεις/Εκθέσεις/Σεμινάρια
Mediatype:Print

ΑΛΗΘΕΙΑ
ημερομηνία: 20/10/2016, από σελίδα 16

Γίνε κι εσύ εθελοντής
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού μας καλεί να οργανώσουμε τις
δικές μας εθελοντικές δραστηριότητες κατά τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την ευκαιρία να γίνετε κι
εσείς εθελοντές με τον δικό
σας τρόπο, προσφέρει το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). Με την
ευκαιρία της φετινής Εβδομάδας
Εθελοντισμού, η οποία πραγμα
τοποιείται μεταξύ 18 Δεκεμβρί
ου, καλεί κρατικούς αξιωματού
χους, βουλευτές, κόμματα, ορ
γανισμούς, σχολεία, πανεπιστή
μια, αλλά και απλούς πολίτες, να
διοργανώσουν τη δική τους εθε
λοντική δραστηριότητα κατά τη
συγκεκριμένη εβδομάδα.
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η πρό
σκληση του ΠΣΣΕ για κινητοποί
ηση, αποστάληκε σε πολιτικά

κόμματα, υπουργούς, Μητροπο
λίτες, δημάρχους, βουλευτές, Επι
τρόπους, στους Αρχηγούς Αστυ
νομίας και Εθνικής Φρουράς, αλλά
και σε αεροδρόμια, ημικρατικούς
οργανισμούς, τράπεζες, επιχει
ρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα μα
ζικής ενημέρωσης και ιδρύματα.
Εάν θέλετε κι εσείς να συμμετέ
χετε στην εν λόγω κινητοποίηση
απότηνίη μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου
2016, μπορείτε να κάνετε τα
εξής:
 κοινωνική προσφορά σε εθε
λοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, ή κρα
τικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν
ευάλωτες/κοινωνικές ομάδες
 να οργανώσετε ένα εθελοντικό
έργο κοινοτικής ανάπτυξης

 να βοηθήσετε περιπτώσεις ευά
λωτων προσώπων, ομάδων ή οι
κογενειών που κινδυνεύουν από
κοινωνικό αποκλεισμό και χρει
άζονται τη βοήθεια μας
 να αναλάβετε τη συντήρηση
κάποιου ιστορικού, εθνικού, εκ
κλησιαστικού χώρου, ή να προ
άγετε τη θρησκευτική και πολιτι
στική παράδοση
 να αναλάβετε δραστηριότητα

δεντροφύτευσης, δημιουρ
γίας/βελτίωσης πάρκων, ένα
περιβαλλοντικό έργο στην κοι
νότητα, καθαριότητα κάποιου
χώρου, ή δραστηριότητα προ
στασίας και φροντίδας των
ζώων, ανακύκλωση, κ.ά.
 να οργανώσετε εθελοντική αθλη
τική δραστηριότητα για ενίσχυση
κάποιου κοινωνικού σκοπού

 να παρέχετε επαγγελματικές
υπηρεσίες δωρεάν σε κάποια ορ
γάνωση, ομάδα ή οικογένεια
 να οργανώσετε εκδήλωση ανα

γνώρισης και επιδοκιμασίας των
εθελοντών σας ή της ομάδας του
φορέα σαςγια το κοινωνικό τους

έργο.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι φορείς που
θα πραγματοποιήσουν εθελον
τικές δραστηριότητες θα προ
βληθούν και θα αναγνωριστεί η
συμβολή τους στο πρόγραμμα
Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας
Εθελοντισμού το οποίο θα προ
ωθηθεί στα μέσα ενημέρωσης.
Στόχος όλων είναι η προώθηση
του μηνύματος του εθελοντισμού.
Για να προβληθεί από τον ΠΣΣΕ η
εθελοντική δραστηριότητα σας
θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό
έντυπο στο σημείο «Καταχώρηση
Δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθε
λοντισμού», μέσω της ιστοσελίδας
www.volunteerismcc.org.cy το

αργότερο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
2016.
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