Δράση εθελοντικού καθαρισμού στην Αγία Πελαγία

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2015
Με μια κοινή δράση εθελοντικής προσφοράς, οι φορείς της Αγίας Πελαγίας ενώνουν τις
δυνάμεις τους με στόχο τον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση των σημείων τουριστικού και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής από τη Λυγαριά, μέχρι τον
Μονοναύτη.
Βασικός σκοπός της κοινής δράσης, είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών και η παρακίνηση
για συμμετοχή όλων στην προσπάθεια της περιβαλλοντικής προστασίας και της
αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, με το ραντεβού να έχει οριστεί για την Κυριακή 1
9 Απριλίου 2015
, στις
10:00
.
Ενδεικτικά οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
Παζάρι εθελοντών για την συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν στην συντήρηση και
ανακατασκευή της παιδικής χαράς εντός του χώρου στάθμευσης της Αγίας Πελαγίας,
καθώς και για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού.
- Καθαρισμός των κεντρικών δημοτικών δρόμων από τον ΒΟΑΚ προς τους οικισμούς
Λυγαριάς, Αγίας Πελαγίας και Μονοναυτή.
- Καθαρισμός των βυθών και των παραλιών της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του
Μονοναύτη, του Μαδέ και της Ψαρομούρας.

Στη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή:

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δ. Ε. Αγίας Πελαγίας.
Ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλάδας
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυγαριάς
Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Όρμου Μαδέ, Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αμμουδίου.
Το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πελαγίας
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγίας Πελάγιας.
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ.
Οι Σχολές Καταδύσεων Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη.
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Η πρόσκληση συμμετοχής είναι ανοικτή για κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη που
επιθυμεί να βοηθήσει στη δράση, σε κάθε επιχείρηση που αναπτύσσει εταιρική κοινωνική
ευθύνη, σε όλες και όλους που αντιλαμβάνονται ότι το κοινό καλό, είναι πέρα και πάνω από
το ατομικό συμφέρον.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Ρ/Σ
Super Radio 90,4.
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