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Customer:

Articlesize (cm2): 201
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Δήμοι/Κοινότητες
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 02/03/2018, από σελίδα 12

Πα να κάνουν όλοι Ανάσταση
Άρχισε η φετινή εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε» μια οικογένεια το Πάσχα
Το Πάσχα πλησιάζει. Κάποιες οικογένειες δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για
να γιορτάσουν την Ανάσταση όπως η παρά
δοση προστάζει. Το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού, αρχίζει και φέτος την
εκστρατεία του «υιοθετήστε» μια οικογένεια το
Πάσχα με στόχο, κανένα παιδί να μη μείνει χω
ρίς τη γιορτινή του λαμπάδα, καμιά οικογένεια
να μην κάνει Ανάσταση χωρίς πασχαλινά αβγά,
φλαούνες και αναστάσιμο τραπέζι.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του
ΠΣΣΕ, «η εκστρατεία υλοποιείται για τέταρτη
συνεχή χρονιά» αφού κάθε χρόνο εκατοντάδες
οικογένειες χρειάζονται τη βοήθεια όλων για να
έχουν στο τραπέζι τους τα απαραίτητα για το
Πάσχα. Πέρσι, όπως αναφέρει το ΠΣΣΕ, «υιο

θετήθηκαν» πέραν των 1.000 οικογενειών από
άτομα, οργανισμούς και εταιρείες».

Στην εκστρατεία μπορούν να συμμετέχουν,
«νέοι και άτομα κάθε ηλικίας, δήμοι και κοι
νότητες, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορ
γανισμοί/φορείς, οργανωμένα σύνολα και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις».
Ο καθένας μπορεί να προσφέρει τα απαραί
τητα «για το γιορτινό τραπέζι μιας οικογένειας,
πασχαλινά εδέσματα, λαμπάδα, πασχαλινό αβγό
για τα παιδιά, οτιδήποτε σχετικό και όσο ο ίδιος

μπορεί να προσφέρει. (Σε αυτή την εκστρατεία,
όπως αναφέρει το ΠΣΣΕ, δεν θα συλλέγονται
ρούχα ή παιγνίδια». Πολίτες, οργανώσεις, δήμοι,
κοινότητες, εταιρείες κ.λπ., μπορούν να «υιοθε
τήσουν» μια οικογένεια, επικοινωνώντας με το

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα
Εθελοντών της επαρχίας τους.
Ωςτελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών
στα σώματα εθελοντών έχει οριστεί η Παρα
σκευή 30 Μαρτίου 2018.
Το ΠΣΣΕ με την ανακοίνωση του καλεί επί
σης «άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζο
νται βοήθεια, να επικοινωνήσουν με το Σώμα
Εθελοντών στην επαρχία τους για να ενημερω
θούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να
ακολουθήσουν και τα έγγραφα που πρέπει να
προσκομίσουν».
Πα πληροφορίες στα τηλέφωνα: Λευκω

σία τηλ 22512602, Λεμεσός: 25737761, Λάρνα
κα: 24650525, Πάφος:26953725, Αμμόχωστος:

99124521 και Κερύνεια: 97743185.
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