Review from 29/11/2016

Customer:

Articlesize (cm2): 364
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Κοινωνική Αλληλεγγύη
Mediatype:Print

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 29/11/2016, από σελίδα 15

θα πραγματοποιηθεί από την 1 η έωΞ και τΐ5 8 Δεκεμβρίου με πολλέ5 δράσει

Ξεκινάει η Εβδομάδα Εθελοντισμού
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα υλοποιήσει και cperos την Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα»,
η οποία έχει cos στόχο να μη μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί xcopi's τα απαραίτητα που βοηθούν να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων
Την έναρξη της Εβδομάδας Εθελον τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή
τισμού 2θΐ6 (ι  8 Δεκεμβρίου) κή συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν.
ρυξε χθες, στο πλαίσιο διάσκεψης
Τύπου, το Παγκύπρίο Συντονιστι Εκστρατεία «Υιοθετήστε
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), πα μια Οικογένεια»
Όπως είπε ο κ. Ολύμπιος, το ΠΣΣΕ
ρουσία της επίτιμης Προέδρου του Άντρης
Αναστασίάδη. Κατά τη διάρκεια της διά θα υλοποιήσει και φέτος την Εκστρα

«Αναγνωρίζεται ότι είναι ένα μέσο για
επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης
και κοινωνικής ολοκλήρωσης, και συμ
βάλλει στη συνοχή της κοινωνίας, δη
μιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης
και αλληλεγγύης, επενδύοντας στο κοι
νωνικό κεφάλαιο», τόνισε. «Αναγνω

ρίζεται επίσης ότι ο εθελοντισμός μπο
ρεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για προ
ώθηση της ενεργού και υπεύθυνης
συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη, το
οποίο είναι βασικό στοιχείο των ευρω
παϊκών αξιών και ιδανικών της δημο
Με την ευκαιρία απηύθυνε εκ νέου κρατίας, της αλληλεγγύης και της συμ
θερμή έκκληση προς τον κάθε πολίτη μετοχής», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας
να συνεισφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί ότι οι εθελοντές συμβάλλουν στη θετι
για να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα κή εξέλιξη και αλλαγή και στην εφαρ
σε κάθε παιδί και οικογένεια και αυτά μογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επεσήμανε, ακόμη, ότι είναι
τα Χριστούγεννα.
Υποστηρικτής της εκστρατείας, ιδιαίτερος πλούτος για την κάθε κοι
όπως είπε, είναι ο Συνεργατισμός, ο νωνία η αλληλεγγύη που εκδηλώνουν
οποίος προσφέρει τα απαραίτητα, στις μεταξύ τους οι πολίτες, ο αλτρουισμός,
πρώτες 250 οικογένειες που θα βοηθη η αγαθοεργία, η συνεργασία και η κοι
νωνική δικαιοσύνη, και πως η υιοθέ
θούν στο πλαίσιο της εκστρατείας.
τηση και η αποδοχή των αξιών αυτών
Κρίσιμος ο ρόλος του εθελοντισμού
από ολοένα περισσότερους ανθρώπους
Από την πλευρά της, η Άντρη Ανα εμψυχώνει τον εθελοντή και του γιγαν
στασίάδη σημείωσε ότι ο εθελοντισμός τώνει την πίστη και το όραμα για ένα
διαδραματίζει σήμερα έναν κρίσιμο ρό καλύτερο μέλλον.
λο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

σκεψης Τύπου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας
τεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χρι
Επιτροπής του ΠΣΣΕ Σταύρος Ολύμπιος
στούγεννα» , η οποία έχει ως οτόχο να
τιαρουσίαοε τις διάφορες δραστηριότητες
μη μείνει καμία οικογένεια και κανένα
της Εβδομάδας Εθελοντισμού, ενώ έγινε
παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν
και επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών του
να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέν
Προγράμματος «Νεολαία &. Εθελοντισμός» νων.
20162017 και της'Εκθεσης Ιδεών με Θέμα
«Η συμβολή των νέων μέσα από τον εθε
λοντισμό, στην προστασία και ανάπτυξη
του περιβάλλοντος». Στην ομιλία του ο
Σταύρος Ολύμπιος εξήγησε πως σε μια προ
σπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινω
νικής προσφοράς του επιχειρηματικού κό
σμου, το ΠΣΣΕ προκήρυξε 2° διαγωνισμό
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα
του εθελοντισμού, για την επιλογή και ανά
δειξη των εταιρειών που έχουν βοηθήσει
και υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις και
οτον μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο
βαθμό εθελοντικές οργανώσεις μέλη του
ΠΣΣΕ και των Επαρχιακών Συντονιστικών
Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ), ή/και

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

ft
ΤΗΝ ΑΞΙΑ

του εξήρε και π
Πρώτη Κυρία
Άντρη Αναστα
σίάδη

Page 1 / 1

