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Πρόγραμμα Δημοσιογραφικής Διάσκεψης  

 

▪ Χαιρετισμός από την Επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ  κ. Άντρη Αναστασιάδου 

▪ Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου  

▪ Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού  2020 

▪ Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» 

▪ Διαγωνισμοί ΠΣΣΕ για προώθηση του εθελοντισμού 

▪ Δράση ΠΣΣΕ και ειδικές δράσεις για την πανδημία COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΘ. 24649,  1302  Λευκωσία  │Τηλ.   22 514 786  │Φαξ.  22 514 788 
www.volunteerism-cc.org.cy│info@volunteerism-cc.org.cy│www.ethelontis.net│ 

Συντονιστής και Διοργανωτής  
Εβδομάδας Εθελοντισμού 

 

Υπό την υψηλή προστασία της  
κ.  Άντρης Αναστασιάδη 

                Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ 

http://www.volunteerism-cc.org.cy/
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Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Διάσκεψη για την έναρξη της 27ης Εβδομάδας Εθελοντισμού, αρχίζοντας με 

ανάγνωση του Μηνύματος που ετοίμασε το ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (επισυνάπτεται). 

 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού  2020 

 

Κινητοποίηση όλων των φορέων και θεσμών της κοινωνίας για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

Εκατοντάδες φορείς και θεσμοί της κοινωνίας έχουν κινητοποιηθεί από το ΠΣΣΕ, μετά από δημόσια πρόσκληση 

για να πραγματοποιήσουν δράσεις εθελοντισμού σε κάθε άκρη του νησιού μας.  Έχουν παράλληλα 

κινητοποιηθεί με επιστολή μας και όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους για να στηρίξουν την Εβδομάδα 

Εθελοντισμού.  Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού αρκετές καθιερωμένες για χρόνια πρωτοβουλίες των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δήμων και των κοινοτήτων και άλλων 

φορέων, όπως τα καθιερωμένα παζαράκια, οι εορταστικές δράσεις, η κατασκευή/συλλογή ειδών για ενίσχυση 

ενός καλό σκοπού, περιορίζονται αφού επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα και τα πρωτόκολλα 

ασφάλειας για τη διαχείριση της πανδημίας.   

 

Το  φετινό πρόγραμμα της Εβδομάδας Εθελοντισμού μπορεί να μην είναι τόσο πλούσιο, αριθμητικά, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας που εφαρμόζονται, αλλά δεν παύει να ξεχειλίζει από δράσεις αγάπης.  

Στις 100 και πλέον δράσεις που υλοποιούνται, αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 3,500 εθελοντών, οι 

οποίοι προβλέπεται να προσφέρουν πέραν των 1,000 ωρών εθελοντικής εργασίας και από τις δράσεις 

αναμένεται να βοηθηθούν πέραν των 7,000 προσώπων.   Η Εβδομάδα Εθελοντισμού είναι μόνο μία εβδομάδα 

προσήλωσης στο σκοπό της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών και σίγουρα ο εθελοντισμός και η προσφορά 

συνεχίζονται καθημερινά 365 μέρες το χρόνο από εκατοντάδες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας σε κάθε 

άκρη του νησιού μας.   

 

Προβολή στα ΜΜΕ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Και φέτος την Εβδομάδα Εθελοντισμού, προωθείται το μήνυμα για τη σημασία του εθελοντισμού στην 

κοινωνία μέσα από την προβολή σποτ για τον εθελοντισμό τόσο στα ΜΜΕ όσα και στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης.    

 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο 

Η καθιερωμένη δεξίωση των εθελοντών που παραθέτει το Προεδρικό ζεύγος προς τιμήν των εθελοντών,  για τη 

Διεθνή Ημέρα Εθελοντών έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας αλλά έχουμε ζητήσει από τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να απευθύνει το δικό του μήνυμα στους εθελοντές της Κύπρου μας. 
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Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» 

Η 7η Εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» η οποία έχει ως στόχο να μην μείνει 

καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα για να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων, 

κορυφώνεται στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού και λήγει μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.   Με 

την ευκαιρία απευθύνουμε εκ νέου θερμή έκκληση προς τον κάθε πολίτη, τα οργανωμένα σύνολα και τον 

επιχειρηματικό κόσμο, να συνεισφέρουν ότι μπορούν για να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα σε παιδιά 

ευάλωτων οικογενειών και αυτά τα Χριστούγεννα.    

 

Διαγωνισμοί ΠΣΣΕ για προώθηση του εθελοντισμού 

 

25ος Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού  

Το ΠΣΣΕ έχει προκηρύξει και φέτος, στα πλαίσια της Εβδομάδας, τον 24ο Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών με θέμα «Η 

συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19» μεταξύ των τριών τάξεων  του 

Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

15ος Διαγωνισμός Προγράμματος «Νεολαία  και   Eθελοντισμός» 

Με την ολοκλήρωση του 15ου Διαγωνισμού του Προγράμματος εθελοντικής  εργασίας  «Νεολαία  και   

Eθελοντισμός»  απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στα παιδιά και στη νεολαία μας που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό αυτό που υλοποιεί το ΠΣΣΕ από το 2005 με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας.   

Διακρίσεις 

1ο βραβείο εξίσου: Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄, Λευκωσία και Περιφερειακό Λύκειο Μ. 

Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου 

2ο βραβείο εξίσου: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου, Λεμεσός και Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα 

3ο βραβείο εξίσου: Περιφερειακό Δημοτικό σχολείο Αγγλισίδων – Μενόγειας, Λάρνακα, Α΄ Δημοτικό Σχολείο 

Πάφου και L.I.T.C. Russian -English Private School, Λεμεσός 

Έπαινοι: ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αγίας 

Μαρίνας Χρυσοχούς, Πάφος, The Heritage Private School-Λεμεσός και Γυμνάσιο Επισκοπής. 

  

Επειδή φέτος λόγω της πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους 

στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των εθελοντών, για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών, όπου συνήθως γίνεται η 

απονομή των βραβείων και των πλακετών στα διακριθέντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΠΣΣΕ θα διευθετήσει 

εναλλακτικό τρόπο επίδοσης των διακρίσεων.  Σημειώνεται ότι στα ιδρύματα που έχουν διακριθεί με το 1ο και 

2ο βραβείο, θα τοποθετηθούν Πινακίδες Διάκρισης στο χώρο του σχολείου. 
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Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» έχει επαναπροκηρυχθεί τον 

Σεπτέμβριο του 2020 και καλούμε εκ νέου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμμετάσχουν με τα εθελοντικά τους 

έργα στο Διαγωνισμό ο οποίος λήγει τον Ιούνιο του 2021. Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό 

2020-2021 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 

 

Δράση ΠΣΣΕ και ειδικές δράσεις για την πανδημία 

Με την ευκαιρία της σημερινής Διάσκεψης, επιθυμώ να αναφερθώ στο πολυσχιδές έργο και την πολύπλευρη 

προσπάθεια του ΠΣΣΕ για την προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη των μη κυβερνητικών/μη 

κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα, στη βάση του νομικού πλαισίου 

που διέπει τη λειτουργία του (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006). 

 

Δεν θα επεκταθώ με λεπτομέρεια στη γνωστή σε όλους δράση του ΠΣΣΕ που κυρίως αποσκοπεί στην 

διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου και πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους εθελοντές και τις εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ, αλλά και στην δράση και συμβολή του στο ευρύ πεδίο πολιτικών όπως την κοινωνική 

πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα του εθελοντισμού, το 

περιβάλλον, τον αθλητισμό, στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που επηρεάζει τις ΜΚΟ και τους 

εθελοντές,  τα ειδικά προγράμματα προώθησης του εθελοντισμού, τους διαγωνισμούς και τις εκστρατείες που 

υλοποιεί το ΠΣΣΕ προς όφελος του εθελοντισμού και της κοινωνίας, την ευρωπαϊκή και διεθνή δραστηριότητα 

που αναπτύσσει, τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΠΣΣΕ προς τις οργανώσεις μέλη του, αλλά και τα εργαλεία 

που ετοιμάζει το ΠΣΣΕ για τις ΜΚΟ με σκοπό την εισαγωγή πρακτικών χρηστής διοίκησης, ποιότητας, κ.ά. 

 

Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, σημαντικότατη είναι και η παράλληλη συνεργασία των πέραν των 380 

οργανώσεων μελών μας, των χιλιάδων εθελοντών, του δικτύου συνεργατών μας από τον επιχειρηματικό 

κόσμο, των θεσμών της πολιτείας, των κρατικών υπηρεσιών και άλλων φορέων της κοινωνίας.  Ως συλλογικό 

σώμα το οποίο λειτουργεί από το 1973, το ΠΣΣΕ παραμένει πάντα ανοικτό σε συνεργασίες με νέους φορείς, με 

στόχο την άμεση προσφορά προς τον τόπο και τον άνθρωπο αλλά και για ενίσχυση του ρόλου και του έργου 

του. 

Σήμερα, όπου η έγνοια όλων μας είναι στραμμένη στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο, θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω τις ειδικές 

δράσεις που έχει αναπτύξει το ΠΣΣΕ: 

✓ Υπηρεσία στήριξης οργανώσεων μελών: Στηρίζουμε τις οργανώσεις μέλη μας στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας, προσφέροντας καθοδήγηση αλλά και αναπτύσσοντας 

δράσεις για ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν.   

✓ Χαρτογράφηση των αναγκών των οργανώσεων:  Πραγματοποιούμε εσωτερικές έρευνες με σκοπό τη 

χαρτογράφηση των αναγκών των οργανώσεων μελών μας και των εθελοντών, τα αποτελέσματα 
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των οποίων προωθούνται στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν. 

✓ Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές: Με την παρέμβαση του ΠΣΣΕ και τις επαφές με τα αρμόδια 

Υπουργεία και αξιωματούχους του κράτους διευθετούνται διάφορα ζητήματα, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους αυτή τη 

δύσκολη περίοδο.   

✓ Υπηρεσία Ενημέρωσης:  Λειτουργούμε Υπηρεσία Ενημέρωσης με όλα τα ανακοινωθέντα, τα 

πρωτόκολλα και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών με σκοπό την άμεση ενημέρωση των 

οργανώσεων και την πιστή εφαρμογή τους στον τομέα δράσης τους. 

✓ Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας:  Το ΠΣΣΕ συνεχίζει τα ειδικά προγράμματα κατάρτισης 

για την επιμόρφωση των Διοικητικών Συμβουλίων, των επαγγελματιών και των εθελοντών των 

ΜΚΟ, βάσει των αναγκών κατάρτισης που δηλώνονται από τις οργανώσεις μέλη του.   

✓ Ειδική σελίδα COVID-19: Επικαιροποιούμε την ειδική σελίδα COVID-19 που έχουμε δημιουργήσει στην 

ιστοσελίδα μας www.volunteerism-cc.org.cy, με ανακοινώσεις, χρήσιμα εργαλεία αλλά και 

εγχειρίδια, με σκοπό τη στήριξη των οργανώσεων κατά την περίοδο της πανδημίας. 

✓ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ‘COVID-19, ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ: Το ΠΣΣΕ λειτουργεί, σε 

συνεργασία με τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ειδική τηλεφωνική 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ κατά την περίοδο της πανδημίας, με σκοπό την κοινωνική 

ενδυνάμωση μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Η 

Γραμμή λειτουργεί στη βάση επιστημονικού εγχειριδίου λειτουργίας, εκπαίδευσης και εποπτείας των 

χειριστών/τριών. Οι επαγγελματίες χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων, που στελεχώνουν τη 

γραμμή είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι να ακούσουν και να βοηθήσουν. Ημέρες/Ώρες 

Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00 

 Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και το μόνο που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να 

βρίσκεται δίπλα στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και στους εθελοντές.  Όλοι μαζί ενωμένοι, θα συνεχίσουμε 

να επιτελούμε απρόσκοπτα το δύσκολο έργο μας και να αναδεικνύουμε το μεγαλείο του εθελοντισμού, αφού 

σε κάθε κρίση, οι εθελοντές των διοικητικών συμβουλίων και της πρώτης γραμμής αλλά και το προσωπικό των 

οργανώσεων, ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να συμβάλουν σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση. 

 

Κλείνοντας, 

 

θα ήθελα απευθύνω εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής και εμένα προσωπικά, θερμές ευχαριστίες προς: 

 

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κα Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, για την 

ένθερμη και συνεχή στήριξη τους στο ΠΣΣΕ. 
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Την Εκτελεστική και τη Νομοθετική Εξουσία και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για την αγαστή 

συνεργασία μας.   

 

Τους υποστηρικτές της Εβδομάδας Εθελοντισμού και συγκεκριμένα:  

• τους Φούρνους Ζορπάς για την προβολή σποτ για τον εθελοντισμό και της εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια 

οικογένεια τα Χριστούγεννα, στα καταστήματα τους. 

• τους διαχρονικούς και τους νέους υποστηρικτές και συνεργάτες του ΠΣΣΕ που στηρίζουν με δράσεις 

τους, την Εβδομάδα Εθελοντισμού  

• Τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΡΙΚ, ΑΝΤ1, OMEGA, PLUS, ALPHA ΚΥΠΡΟΥ και τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς: ΡΙΚ, MIX FM, ΑΝΤ1RADIO, KLIKFM, ΑΣΤΡΑ, SUPERSPORT, KANALI 6, UCY VOICE,  MELODY 

RADIO CYPRUS, που στηρίζουν την Εβδομάδα Εθελοντισμού, μεταδίδοντας σποτ για τον εθελοντισμό. 

• όλους τους φορείς σε παγκύπριο και τοπικό επίπεδο, που στηρίζουν την Εβδομάδα Εθελοντισμού και 

βοηθούν να αναδειχθεί και πάλι η Κύπρος μας στο επίκεντρο των διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή 

Ημέρα Εθελοντών.   

• Tους υποστηρικτές της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα»: UNIVERSAL LIFE, 

ALPHA BANK, LIDL Κύπρου, Τσιμεντοποιία Βασιλικού, Φούρνοι Zορπάς, Cyprus International Institute of 

Management (CIIM) και MIX FM. 
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Μήνυμα Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου) 
Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να 

εορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου, βάσει ψηφίσματος της Γενικής του Συνέλευσης το 1985.  Η Διεθνής Ημέρα 

Εθελοντών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω αναγνώριση και προώθηση του 

εθελοντισμού αλλά και για να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών να στηρίξουν τους εθελοντές 

για την προσφορά τους στην κοινωνία ειδικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  διοργανώνει και συντονίζει εδώ και 27 χρόνια 

την Εβδομάδα Εθελοντισμού (από 1η - 8η Δεκεμβρίου) και κινητοποιεί την κοινωνία 

(κρατικούς/ημικρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλα οργανωμένα 

σύνολα) να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις.  Φέτος, παρόλα τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται 

για αντιμετώπιση της πανδημίας, η Εβδομάδα Εθελοντισμού εξακολουθεί να ξεχειλίζει από δράσεις 

αγάπης.  Σας ευχαριστούμε όλους που συμβάλλετε να αναδείξουμε την Κύπρο μας στο επίκεντρο των 

διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.   

 

Ο Εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους.  Δεν έχει ούτε πλαίσια ούτε 

όρια και είναι πάντα αναγκαίος και πολύτιμος. Αυτό αποδεικνύεται και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της 

πανδημίας COVID-19, όπου ΜΚΟ και εθελοντές σαν μια γροθιά συνεχίζουν ακούραστα να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες και να λειτουργούν τα προγράμματα τους  για εξυπηρέτηση των αναγκών των ευπαθών 

ομάδων αλλά και για προαγωγή του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού, προώθηση της 

διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εθελοντισμού 

γενικότερα.   Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε ξεδιπλώνεται δυναμικά το μεγαλείο του 

εθελοντισμού και οι εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη για 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.  

 

Σε κάθε κρίση και σε κάθε αγώνα, οι εθελοντές ενώνουν αθόρυβα και με ανιδιοτέλεια τις δυνάμεις τους 

για να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνία. Γι’ αυτό και οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες του 

εθελοντισμού κατάφεραν να εμπνεύσουν ανθρώπους και να δημιουργούν στρατιές εθελοντών μέχρι 

σήμερα.     Το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να στηρίζει  με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και 

τους εθελοντές, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που 

επιτελούν.      

 

Ας αξιοποιήσουμε αυτή την παγκόσμια στιγμή που μας προσφέρει η 5η Δεκεμβρίου (η Διεθνής Ημέρα 

Εθελοντών), για να ευχαριστήσουμε και να απονέμουμε φόρο τιμής στους εθελοντές για την προσφορά 

τους στην κοινωνία ειδικά σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουμε 

και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους στηρίξουμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.  

Αφιερώνουμε την Εβδομάδα Εθελοντισμού και σε κάθε θεσμό και φορέα της κοινωνίας  για την 

εθελοντική δράση που αναπτύσσουν. 
 

Ας επικεντρώσουμε λοιπόν την προσοχή μας στο δυναμικό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2020 «Μαζί μπορούμε μέσω του εθελοντισμού» (Together We Can 

Through Volunteering) και ας στηρίξουμε τους εθελοντές μας που είναι πάντα έτοιμοι, να στηρίξουν κάθε 

αγώνα και κάθε κρίση. 

 Συντονιστής και Διοργανωτής  
Εβδομάδας Εθελοντισμού 

 

Υπό την υψηλή προστασία της  
κ.  Άντρης Αναστασιάδη 

                Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ 

27 χρόνια 


