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Customer:

Articlesize (cm2): 157
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Γενικά
Mediatype:Print

ΧΑΡΑΥΓΗ
ημερομηνία: 29/11/2017, από σελίδα 12

Σημαντική η προσφορά των εθελοντών στον τόπο uas
λοντών μέχρι σήμερα. Σε αυτούς τους εθελον πρόβλημα ή να βρουν λύση σε οποιαδήποτε
τές και σε κάθε εθελοντή σε κάθε άκρη του νη ανάγκη». Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελον
σιού μας, απονέμουμε φόρο τιμής για τη συμ τισμού, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Εβδομάδα Εθελοντισμού 2017 ΠΣΣΕ θα επισκεφθούν στις 19 Δεκεμβρίου
2017 τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του
από την 1η μέχρι τις 8 Δε
Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου του Ρι
κεμβρίου με αρκετές δράσεις ζοκαρπάσου. Επίσης το ΠΣΣΕ προχώρησε στην
ετοιμασία και έκδοση Κώδικα Χρηστής Διοίκη
σης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις
βολή τους στην κοινωνία. Εύχομαι επίσης δύ ΜΚΟ. Δεδομένου ότι η κουλτούρα, οι αρχές
ναμη στους χιλιάδες εθελοντές του νησιού μας και οι αξίες όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση
που συντονίζουν τα εκατοντάδες προγράμμα είναι βαθιά ριζωμένες στην ιστορία του εθε
τα και δράσεις των εθελοντικών οργανώσε λοντικού κινήματος, ο Κώδικας δίνει μια νέα
ων/ΜΚΟ ή προσφέρουν, μέσω των Σωμάτων δυναμική στην άγραφη αυτή παράδοση, αφού
Εθελοντών, σε προσωπικό επίπεδο τις υπηρε θα καθοδηγεί τους εθελοντές στην ορθή και
θρώπους και να δημιουργήσουν στρατιές εθε σίες τους για να ανακουφίσουν οποιοδήποτε αποτελεσματική προσφορά.

Κάτω από το μήνυμα «Οι εθελοντές ενερ
γούν πρώτοι. Εδώ και παντού» τιμάται φέτος η
Διεθνής Ημέρα Εθελοντών που έχει οριστεί ως
π 5η Δεκεμβρίου. Χθες το Παγκύπριο Συντονι
στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοί
νωσε την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντι
σμού 2017 που για φέτος είναι από την 1η μέ
χρι τις 8 Δεκεμβρίου/Οπως επεσήμανε ο πρό
εδρος του ΠΣΣΕ Σταύρος Ολύμπιος, οι εθελον
τές της Κύπρου, με την εθελοντική τους προ
σφορά, βοήθησαν το νησί μας να επιβιώσει μέ
σα σε πολλές αντίξοες συνθήκες. «Οι διαχρονι
κές και ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού,
όπως η αγάπη, η ανιδιοτελής προσφορά, η αλ
ληλεγγύη κ.ά., κατάφεραν να εμπνεύσουν αν
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