ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έλα και εσύ μαζί μας, για να κάνουμε μία νέα αρχή με μία ευχή που θα ριζώσει βαθιά
στη γη, γι’ αυτούς που χάθηκαν, γι’ αυτούς που μένουν και αγωνίζονται και γι’ αυτούς
που έρχονται για να μάθουν και να μην ξεχάσουν ποτέ.
Υιοθέτησε μία ρίζα καρποφόρου δέντρου, γράψε μία ευχή, δώσε ένα όνομα και έλα
μαζί μας να πρασινίσουμε την Αττική την

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Στις 11.00 (Μάτι ή την Κινέτα)
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών
Σταθμών (ΠΟ.Σ.Ι.Π.Σ.)
Η υλοποίηση ανήκει στα Μέλη (και Ιδιοκτήτες) Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών
Σταθμών των Συλλόγων, οι οποίοι ανήκουν στην ΠΟΣΙΠΣ.

Γιατί αυτές οι προσφορές;
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Διότι η αλληλεγγύη, το περιβάλλον, η κοινωνική προσφορά είναι κάποιες από τις
αξίες και τις βασικές αρχές με τις οποίες διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά στις Ιδιωτικές
Δομές μας.
Στο πλαίσιο αυτό, για την παιδαγωγική χρονιά 2019-2020 έχουμε δύο στόχους:
1. Να συμπαρασταθούμε στους πυρόπληκτους του 2018 στην Αττική
2. Να στηρίξουμε το έργο του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας,
Αναστάσιου εμπλουτίζοντας τους Παιδικούς Σταθμούς – Νηπιαγωγεία που
δημιούργησε στις πόλεις Χιμάρας, Αργυροκάστρου και Α. Σαράντα, στέλνοντας
στα Ελληνόπουλα βιβλία με παραμύθια, μυθολογία, παιχνίδια, εκπαιδευτικό
υλικό και αναλώσιμα.
Το Ίδρυμα «Πνοή Αγάπης» του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου και η ΠΟΣΙΠΣ θα
φροντίσουν να φθάσουν οι προσφορές στα χέρια των παιδιών.
Στηρίζουμε μία νέα σελίδα που περιέχει: δώρα αγάπης, καρδιάς, ανθρωπιάς,
χαμόγελα, συντροφικότητα, αισιοδοξία, δύναμη ζωής για να συνεχίσουν οι
παραλήπτες καινούριες, δημιουργικές σελίδες.

Μην ξεχνάτε πως…
«Αληθινός Παράδεισος» είναι εκεί που χαμογελάει η ψυχή των παιδιών…
Περισσότερες πληροφορίες για όποιον νοιάζεται και θέλει να στηρίξει τις προσφορές
μας, μπορείτε να βρείτε:
 στα γραφεία μας: Πανεπιστημίου 44 και Χαρ. Τρικούπη 2, Γρ. 1-4, 5ος όροφος Αθήνα
 στα Τηλέφωνα: 2103600720 και 2103600520
 στο site: www.posips.com
 στο meil: posips.gr@gmail.com

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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