ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ ΚΥΠΡΟΣ 2009
ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΩΡΑ!
Σε χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ολυμπιακό Μέγαρο η
Οργανωτική Επιτροπή των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης ξεκίνησε επίσημα το
πρόγραμμα εθελοντισμού για την στελέχωση των Αγώνων που θα διοργανώσει στην Κύπρο
από 1 – 6 Ιουνίου 2009.
Με σύνθημα Γίνε και Εσύ Εθελοντής Τώρα! Κάνε έργο την Αγάπη σου για τον αθλητισμό ο
Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην
εκδήλωση και τόνισε ότι η ο εθελοντισμός είναι η ψυχή κάθε διοργάνωσης. Απευθυνόμενος
στους παρευρισκόμενους αλλά και σε όσους έχουν την ειλικρινή διάθεση να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην διοργάνωση των ΑΜΚΕ, τόνισε ότι η επιτυχία των αγώνων θα κριθεί
στην οργανωτική ικανότητα των διοργανωτών και κυρίως στην στελέχωση της διοργάνωσης
με εθελοντές ικανούς και πρόθυμους να προσφέρουν από το περίσσευμα της ψυχής τους για
την άρτια διοργάνωση των Αγώνων.
Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ έκανε αναφορά στην επιτυχημένη διοργάνωση των 3ων ΑΜΚΕ που
φιλοξένησε η Κύπρος το 1989 οι οποίοι αποτελούν ορόσημο στην ιστορία των Αγώνων.
Αναφέρθηκε επίσης στην φιλοσοφία του εθελοντισμού στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς και εξήρε την μεγάλη ανταπόκριση των Κυπρίων στον τομέα του εθελοντισμού
σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σήμερα. Τέλος, κάλεσε όλους τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην διοργάνωση των
13ων ΑΜΚΕ και να βοηθήσουν την χώρα να φιλοξενήσει ακόμα πιο επιτυχημένους Αγώνες
από αυτούς του 1989.
Στην συνέχεια παραχώρησε το βήμα στην Γενική Συντονίστρια της ΚΟΕ κα. Όλγα Πιπερίδου
η οποία παρουσίασε την αίτηση εγγραφής Εθελοντή των ΑΜΚΕ 2009, επεξηγώντας το
όραμα και τους στόχους της Οργανωτικής Επιτροπής για τους αγώνες, τους πολύπλευρους
τομείς απασχόλησης που προσφέρει η διοργάνωση καθώς και τις διαφορές φάσεις που
περιλαμβάνει το πρόγραμμα Εθελοντισμού από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην επιλογή
και εκπαίδευση των Εθελοντών μέχρι και την συμμέτοχη τους στους Αγώνες από 31 Μαΐου 7 Ιουνίου 2009. Επίσης έγινε βιντεοπροβολή του εμβλήματος των αγώνων του 2009 καθώς
και παρουσίαση βίντεο με μια αναδρομή στου 3ους ΑΜΚΕ του 1989.
Να σημειώσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές μπορούν να συμπληρώσουν την
αίτηση εθελοντισμού είτε στα γραφεία της ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο (Τηλ: 22 449880)
είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των Αγώνων http://www.cyprus2009.org.cy
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