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Της Αντιγόνης
Σολομωνίδου
Δρουσιώτου

Με τον Σταύρο Ολύμπιο, πρόεδρο
Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού
ΙΓια 4η χρονιά το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού οργανώνει την εκστρατεία «Υιοθετήστε»
μια οικογένεια το Πάσχα; Ναι, η οποία έχει ως στόχο να
μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα
απαραίτητα για να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης.

2 Τι ζητάτε από τον κόσμο; Να ενημερώσει και κινητοποι
ήσει τους συμμαθητές/συμφοιτητές τους, τους υπαλλή
λους/συναδέλφους τους, τα παιδιά και την οικογένεια τους,
τους φίλους τους ώστε ως ομάδα ή και ατομικά να «υιοθε
τήσουν» μια οικογένεια για το Πάσχα.

3 Τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας; Τα απαραίτητα για
το γιορτινό τραπέζι μιας οικογένειας, πασχαλινά εδέσματα
όπως φλαούνες, λαμπάδα, πασχαλινό αυγό για τα παιδιά
μιας οικογένειας και ό, π άλλο πιστεύουν όπ θα δώσει χαρά
σε μια οικογένεια το Πάσχα

4 Πώς μπορεί κανείς να «υιοθετήσει» μια οικογένεια; Να
επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι
σμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας του (το επίσημο και
νόμιμα κατοχυρωμένο συντονιστικό σώμα εθελοντικής
προσφοράς στην Κύπρο) για να παραδώσει τα είδη που

επιθυμεί να προσφέρει. Το Σώμα Εθελοντών θα αναλάβει
να τα παραδώσει σε οικογένειες που έχουν απευθυνθεί
κοντά του για βοήθεια αφού έχει κάνει τους απαραίτητους
ελέγχους. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών στα
Σώματα Εθελοντών είναι η 30η Μαρτίου. Εάν γνωρίζει
οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια μπορεί επίσης να τις
ενημερώσει ώστε να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελο
ντών στην επαρχία τους για να ενημερωθούν για τη δια
δικασία που χρειάζεται να γίνει για να λάβουν βοήθεια.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Σωμάτων Εθελοντών: Λευ
κωσία 22512602, Λεμεσός 2573Ή61, Λάρνακα 24650525,

Πάφος 26953725, ελεύθερη Αμμόχωστος 99124521, Κερύ
νεια97Ι43185.

5 Ποια είναι η χαρά της εθελο
ντικής προσφοράς; Η χαρά της εθε
λοντικής προσφοράς είναι απροσμέτρητη.

Δεν μπορεί να περιγραφεί Ισχύει το «έρ
χου και ίδε». Η προσωπική βίωση της
εθελοντικής προσφοράς επανατοποθετεί
μέσα στον άνθρωπο τη σωστή κλίμακα
ΛΜΰναξιών της ζωής και πλημμυρίζει την

^^^^Μφδιά του με αισθήματα ευφρο

σύνης. 0 εθελοντισμός δεν

Ι είναι θεωρία ή φιλοσοφία,

είναι κατάθεση ψυχής και

" πράξη ζωής.

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 1 / 1

