Review from 07/09/2015

Customer:

Articlesize (cm2): 228
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Κοινωνική Αλληλεγγύη
Mediatype:Print

ΜΑΧΗ
ημερομηνία: 06/09/2015, από σελίδα 43

) ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΟΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Ενίσχυση εκστρατειών του Παγκυπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο
ντισμού (ΠΣΣΕ) ενημερώνει το κοινό ότι συνε
χίζονται με μεγάλη επιτυχία οι δυο εκστρατείες
που αφορούν τη συλλογή σχολικών ειδών για παι
διά άπορων οικογενειών καθώς και της προ
σφοράς βοήθειας στο διάβασμα σε παιδιά και νέ
ους. Λόγω των αυξημένων αναγκών απευθύνει
εκ νέου έκκληση όπως συμβάλει ο καθένας με

Στρόβολος,τηλ.22512602
τους για προσφορά βοήθειας, σε εθελοντι
Λεμεσός: Ι ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα και Πατ
κή βάση, σε παιδιά και νέους από άπορες οι
τίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων (αυλή Πα
κογένειες
λαιού Νοσοκομείου), τηλ. 25737761
¦ τους διευθυντές ιδιωτικών φροντιστηρίων να
Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, ΑΝΤΩΝΙΟΥ
παραχωρήσουν μια ή περισσότερες θέσεις
ΚΩΡΤ, ΔΙΑΜ. Ι, τηλ. 24650525
σε μαθήματα που προσφέρονται από το φρο
ντιστήριο τους σε παιδιά και νέους που έχουν
Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαργός, τηλ.
26953725

όποιο τρόπο μπορεί για να μπορεί να ανταπο Αμμόχωστος: Πέτρου Πεσκέσιη 2, Φρέναρος,

κριθεί στις ανάγκες παιδιών που χρειάζονται σχο
λικά είδη και βοήθεια στο διάβασμα.
Στόχος του ΠΣΣΕ είναι να εξυπηρετήσει πέ
ραν των 1000 οικογενειών σε παγκύπριο επίπεδο.
Η συλλογή σχολικών ειδών (σχολικού ρου
χισμού, σχολικών τσαντών, γραφικής ύλης κ.α.),
είτε μεταχειρισμένων σε καλή κατάσταση είτε

τηλ. 99124521
Κερύνεια Τηλ. 97743185

Ωρες συλλογής: παρακαλούμε το κοινό όπως
επικοινωνεί με το Σώμα Εθελοντών στην επαρ
χία του για τις ώρες συλλογής και περισσότερες
πληροφορίες/διευκρινήσεις.
Όσο αφορά την εκστρατεία με τίτλο «Είσαι δά
καινούριων, γίνεται από τα Σώματα Εθελοντών σε σκαλος ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής και βοήθησε
κάθε επαρχία.
παιδιά και νέους στο διάβασμα» το ΠΣΣΕ καλεί:
Σημεία συλλογής Σωμάτων Εθελοντών και τη ¦ τους εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκ
παίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
λέφωνα επικοινωνίας:
Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ. 301,

ανάγκη και θα παραπεμφθούν κοντά τους από
το Σώμα Εθελοντών
¦ οικογένειες που έχουν παιδιά και νέους που
έχουν ανάγκη για βοήθεια στο διάβασμα να
δηλώσουν την ανάγκη που υπάρχει
Στοιχεία επικοινωνίας Σώματος Εθελοντών:
Λευκωσία 22512602, Λεμεσός: 25737761, Λάρ
νακα 24650525, Πάφος: 26953725, Ελεύθερη
Αμμόχωστος: 99124521, Κερύνεια: 97743185
Η ελάχιστη προσφορά από τον καθένα μας
είναι μεγάλη παρηγοριά για τους συνανθρώπους
μας που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από
εμάς και χρειάζονται τη βοήθεια μας.
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