Review from 27/03/2017

Customer:
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Author:
Στόχος όλοι να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΣΣΕ

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

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 25/03/2017, από σελίδα 14

Έναρξη εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»
Στόχος όλοι να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΣΣΕ
Την έναρξη της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογέ
νεια το Πάσχα» που έχει ως στόχο να μη μείνει καμία
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα για
να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης, ανακοίνωσε χθες
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.
Η εκστρατεία πραγματοποιείται από το ΠΣΣΕ για 3η συ
νεχόμενη χρονιά. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται
ότι πέρσι «υιοθετήθηκαν» 1.200 οικογένειες από άτομα,
οργανισμούς και εταιρείες.
Το ΠΣΣΕ καλεί όλους να ενημερώσουν και να κινητο
ποιήσουν συμμαθητές, συμφοιτητές, υπαλλήλους, συνα
δέλφους, τα παιδιά και την οικογένεια τους, τους φίλους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν
με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθε
λοντών της επαρχίας τους για να παραδώσουν τα είδη
που επιθυμούν να προσφέρουν και απ' εκεί και πέρα το
Σώμα Εθελοντών θα τα παραδώσει σε οικογένειες που
έχουν απευθυνθεί κοντά του για βοήθεια αφού έχει κάνει

τους απαραίτητους ελέγχους και εξακριβώσει ότι έχουν
ανάγκη. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών στα
Σώματα Εθελοντών η 5η Απριλίου.
Άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζονται βοήθεια
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών στην
επαρχία τους για να ενημερωθούν για τη διαδικασία την
τους ώστε ως ομάδα ή και ατομικά να «υιοθετήσουν» οποία πρέπει να ακολουθήσουν και τα έγγραφα που
μια οικογένεια για το Πάσχα, προσφέροντας τα απαραί πρέπει να προσκομίσουν.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών: Λευκω
τητα για το γιορτινό τραπέζι μιας οικογένειας, πασχαλινά
εδέσματα, λαμπάδα, πασχαλινό αβγό για τα παιδιά μιας σία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525, Πά
οικογένειας. Σημειώνει δε πως σε αυτή την εκστρατεία δεν φος 26953725, Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: 8:0015:00
προσφέρονται είδη όπως ρούχα και παπούτσια.
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