Κάτι νέο, όμορφο
και ελπιδοφόρο

γεννήθηκε στον
τόπο μας…

Φίλες και φίλοι,
Ζούμε σε μια κοινωνία και μια εποχή, όπου τα διάφορα «πρέπει»
που μας έχουν επιβληθεί είναι τόσο πολλά και απαιτητικά, που δε
μας μένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα «θέλω» μας.

Το αποτέλεσμα;
Μια «μουντή» ζωή, χωρίς τη χαρά και την ικανοποίηση της
δημιουργικής συμμετοχής, της εθελοντικής προσφοράς, της
συναναστροφής με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα & στόχους.

Μήπως ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει;
Πράγματι, το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε μια συλλογική
προσπάθεια από κατοίκους της περιοχής μας, ανεξάρτητη από
κόμματα και παρατάξεις, με τη μορφή ενός μη κερδοσκοπικού
φορέα και την ονομασία «Δίκτυο Σαρωνικού».

Σκοπός αυτής της προσπάθειας, εκτός από τη χαρά και
την ικανοποίηση που αντλούμε συμμετέχοντας σε
εθελοντικές ομάδες συντοπιτών μας, με κοινά
ενδιαφέροντα και στόχους, είναι:
• η βελτίωση της καθημερινότητάς μας, με τον
εντοπισμό και την ανάδειξη των προβλημάτων που
μας ταλαιπωρούν και την υλοποίηση δράσεων για την
επίλυσή τους,
• η ανάπτυξη του τόπου μας,
• η προστασία του περιβάλλοντος,
• η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως κατοίκων,
•
η εφαρμογή της αλληλεγγύης στην πράξη, ειδικά
τη σημερινή, δύσκολη για πολλούς συνανθρώπους
μας, εποχή, κ.ά.

Είναι αλήθεια πως μερίδιο ευθύνης για ό,τι συμβαίνει γύρω μας,
έχουμε κι εμείς. Μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους!

Η αδιαφορία και η μη-συμμετοχή είναι ό,τι χειρότερο.
Ακόμα περισσότερο τώρα, στους τόσο δύσκολους καιρούς που
ζούμε, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, μπορούν να προσφέρουν
λύσεις σε πολλές πτυχές της προβληματικής καθημερινότητας.
Καλές και αξιέπαινες οι ατομικές προσπάθειες, αλλά είναι γεγονός
πως ενωμένοι είμαστε σίγουρα πιο αποτελεσματικοί.

Γι’ αυτό, επικοινώνησε μαζί μας, για να γνωριστούμε, να
καταθέσεις τις ιδέες σου, να προτείνεις δράσεις, να γίνεις
Συμμέτοχος στην κοινή προσπάθεια.
Όσο λίγος κι αν είναι ο χρόνος που μπορείς να διαθέσεις, είναι
πολύτιμος, όταν είμαστε πολλοί.

Και είμαστε πολλοί που ενδιαφερόμαστε, αλλά
δυστυχώς μέχρι στιγμής, είμαστε χώρια…

Δεν είναι κρίμα;
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Τηλέφωνα : 6946-268384, 6979-142009,
6981- 420577, 6947-186410
E-mail: saronikosnet-info@yahoo.gr
Μπορείς, επίσης, να αποστείλεις τα στοιχεία επικοινωνίας
σου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα ή/και mail)
με fax στο 22910-25401
Πριν με ανακυκλώσεις, ας με διαβάσει και κάποιος άλλος…
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Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»,
που περιλαμβάνει στοιχεία καταστατικού και κανόνες λειτουργίας.

• Ομάδα για το Περιβάλλον και την Προστασία του
• Ομάδα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας & Έκφρασης
• Ομάδα για τα Αδέσποτα
• Ομάδα για το Βιβλίο και τη Γλώσσα
• Ομάδα για τη Θάλασσα
• Ομάδα Ανάδειξης Μνημείων και Πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ομάδα για την Ασφάλεια στις Γειτονιές
• Ομάδα για τα Προβλήματα της Καθημερινότητας
• Ομάδα Κοινωνικής Προσφοράς
• Ομάδα για τη διάδοση της Πληροφορικής
• Ομάδα για τον Κινηματογράφο και το Θέατρο
• Ομάδα για τις Βιοκαλλιέργειες και την Κομποστοποίηση
• Ομάδα για τον Αθλητισμό & για πινγκ-πονγκ, σκάκι, μπιλιάρδο
• Ομάδα Μουσικής
• Ομάδα για την Υγεία, την Υγιεινή Διαβίωση και Διατροφή
• Ομάδα Εκδρομών και Ταξιδιών
• Ομάδα Φιλοσοφικής Αναζήτησης
• Ομάδα για τη διαχείριση του site & του blog μας, κ.ά.

Γίνε Συμμέτοχος στη χαρά της δημιουργικής συμμετοχής,
στην ανατροπή της μιζέριας, στην ελπίδα του καινούργιου,
στη συνδρομή του συνανθρώπου που έχει ανάγκη και στη
βελτίωση της καθημερινότητας, με τις δικές σου ιδέες.

Η συμμετοχή είναι προνόμιο.
Ας το εκμεταλλευτούμε!
Δίκτυο Σαρωνικού
http://saronikosnet.wordpress.com

