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ΕκστρατείεΞ για στήριξη άπορων μαθητών από εθελοντικέΞ οργανώσει

Για να μη στερηθούν τίποτα...
Σε εξέλιξη εκστρατειεΞ ins ΠΕΟΜ και του ΠΣΣΕ, για συλλογή γραφικηΞ υλΓβ και σχολικών ειδών
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΟΥ

Μερικές μέρες μάς χωρίζουν
από την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Ήδη ol
προετοιμασίες βρίσκονται
στο τελευταίο τους στάδιο, ενώ αρκετοί
μαθητές έχουν προχωρήσει στις απα
ραίτητες αγορές, ούτως ώστε όταν επι

θήσαμε εκατοντάδες συμμαθητές μας
που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλή
ματα. Ενημερώνουμε ότι η ΠΕΟΜ βρί
σκεται στον κατάλογο του "Επιτρόπου
Εθελοντισμού" με τις οργανώσεις ol
οποίες συλλέγουν σχολικά είδη. Μέσα
από διάφορες εκδηλώσεις και δραστη
ριότητες μας, θα μαζέψουμε σχολικά
είδη και στη συνέχεια θα τα παραδώσουμε
στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, όπως
και πέρσι, για να δοθούν στην αρχή της
σχολικής χρονιάς σε μαθητές που ol ol
κογένείές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα. Στο πλαίσιο

στρέψουν στο σχολείο να μην τους λείπει
τίποτα. Δυστυχώς, όμως, κάτι τέτοιο
δεν μπορούν να το πράξουν όλοι. ol μα
θητές. Για τον λόγο αυτό εθελοντικές
οργανώσεις και κινήματα διοργανώνουν
εκστρατείες συλλογής γραφικής ύλης
και όχι μόνο, με έναν και μοναδικό
στόχο: κανένας μαθητής να μη στερηθεί αυτό, γνωρίζοντας τις δύσκολες μέρες
τα απολύτως απαραίτητα για τη φοίτηση που διανύουμε, καλούμε όλους να συ
του στο σχολείο.
νεισφέρουν στην προσπάθεια μας αυτή
(πολίτες, εταιρείες, οργανισμούς κ.ά.),
Η προσπάθεια της ΠΕΟΜ
ώστε όσο περισσότεροι συμμαθητές μας
Χθες, η Παγκύπρι,α Ενιαία Οργάνωση να τύχουν αυτής της στήριξης», προστί
Μαθητών (ΠΕΟΜ) ανακοίνωσε την έναρξη θεται. Η παράδοση της γραφικής ύλης
της δικής της εκστρατείας, η οποία θα μπορεί να γίνει στα κατά τόπους επαρχιακά
γίνει σε συνεργασία με το Λαϊκό Δίκτυο γραφεία της Οργάνωσης μέχρι τις 5 Σε
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκστρατεία πτεμβρίου.
της ΠΕΟΜ ολοκληρώνεται τη Τετάρτη,
9 Σεπτεμβρίου, με τη παράδοση της γρα Εκστρατείες ΠΣΣΕ
φικής ύλης στα επαρχιακά γραφεία Μέσης
Εκστρατεία συλλογής γραφικής ύλης
Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική βρίσκεται σε εξέλιξη και από το Παγκύπρίο
ανακοίνωση, «πέρσι, με την εκστρατεία
μας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, βοη Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ). Στόχος του ΠΣΣΕ είναι να εξυ

πηρετήσει περάν των ιοοο οικογενειών

σε παγκύπρίο επίπεδο. Η συλλογή σχο
λικών ειδών (σχολικού ρουχισμού, σχολικών
τσαντών, γραφικής ύλης κ.ά.), είτε με
ταχειρισμένων σε καλή κατάσταση είτε
καινούριων, γίνεται από τα Σώματα Εθε
λοντών σε κάθε επαρχία. Πέραν της συλ
λογής γραφικής ύλης το ΠΣΣΕ διοργανώνει
και εκστρατεία με τίτλο «Είσαι δάσκαλος
ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής και βοήθησε
παιδιά και νέους στο διάβασμα». Για τον
λόγο αυτό καλεί τους εκπαιδευτικούς
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για προ
σφορά βοήθειας, σε εθελοντική βάση,
σε παιδιά και νέους από άπορες οικογέ
νειες. Καλεί ακόμη τους διευθυντές ιδιω
τικών φροντιστηρίων να παραχωρήσουν
μία ή περισσότερες θέσεις σε μαθήματα
που προσφέρονται από το φροντιστήριο
τους σε παιδιά και νέους που έχουν
ανάγκη και θα παραπεμφθούν κοντά
τους από το Σώμα Εθελοντών, όπως
επίσης και οικογένειες που έχουν παιδιά
και νέους που έχουν ανάγκη για βοήθεια
στο διάβασμα να δηλώσουν την ανάγκη
που υπάρχει. Στοιχεία επικοινωνίας Σώ
ματος Εθελοντών  Λευκωσία: 22512602,
Λεμεσός: 25737761, Λάρνακα: 24650525,
Πάφος: 26953725, Ελεύθερη Αμμόχωστος:
99124521, Κερύνεια 97743185·
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