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Κύπρου»

Ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα,
που ιδρύθηκε το 1998 από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Γιατρών του
Κόσμου, των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων Π.Ο.Ε.Δ και Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ, του Ε.ΚΑ.ΤΕ Κύπρου
και άλλες προσωπικότητες.
Ο Οργανισμός έχει εγγραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών δυνάμει του περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Νόμου του 1972, Αρ. Μητρώου 1969 και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό, το
οποίο έχει εγκριθεί από τη Γενική Εισαγγελία Κύπρου.
Παρόμοια Μουσεία λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις χώρες εδώ και 125 χρόνια,( στην Ελλάδα
εδώ και 34 χρόνια),με πρώτο εκείνο του Μπρούκλιν.
Σκοπός της ίδρυσης Παιδικού Μουσείου στην Κύπρο, είναι να προσφέρει μάθηση και γνώση
της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος μέσα από το παιγνίδι, την παράδοση και τη
μουσική.
Στο χώρο του Μουσείου θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από δραστηριότητες, να έρθουν
άμεσα σε επαφή με το περιβάλλον, να το ζήσουν και να το σεβαστούν. Επίσης, σε ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες, συμμετέχοντας ενεργά, θα γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας.
Σε αντιδιαστολή με το παραδοσιακό μουσείο που αποτελεί εκθεσιακό χώρο της μορφής
«βλέπε και μην αγγίζεις», ένα παιδικό μουσείο παρέχει εκθέματα και δραστηριότητες που
εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά και τους δίνουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και
δημιουργικότητα.
Την ίδρυση του Μουσείου την οφείλουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας που είναι το μέλλον
της χώρας και πρέπει να γνωρίσουν τόσο τις ρίζες τους, αρχές και αξίες του ελληνικού
πολιτισμού, όσο και τη σύγχρονη τεχνολογική εποχή, για να γίνουν πολίτες ενός σύγχρονου
ανεπτυγμένου κράτους, χωρίς αισθήματα μειονεκτικότητας, αλλά έτοιμοι να δημιουργήσουν
καινούργια επιτεύγματα.
Ήδη μετά τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. Ελλάδος έχουμε
δημιουργήσει ένα Παιδικό Μουσείο Παιγνιδιών στην Αραδίππου σε συνεργασία με τον Δήμο
Αραδίππου και επίσης ένα Μουσείο Καραγκιόζη στο Γέρι σε συνεργασία με τον Δήμο Γερίου
που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχει προγραμματιστεί σε συνεργασία με τον
Δήμο Λάρνακας Μουσείο «Αεροπλάνων».
Ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» έχει πραγματοποιήσει επίσης δύο Εκθέσεις στο
Θέατρο Μελίνα Μερκούρη: «Έκθεση 100 Σπάνιων Παιγνιδιών» και Έκθεση Φιγούρων του
Καραγκιόζη και φυσικά ενημερωτικές διαλέξεις.
Βασική επιδίωξη του Οργανισμού είναι να αποκτήσει δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις σε
τεμάχιο γης, με μεγάλη γεωλογική σημασία και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, που πρόσφατα
παραχωρήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λειτουργία του Μουσείου.
Για να υλοποιηθεί όμως αυτό το έργο απαιτείται η εξεύρεση χρηματοδότησης. Μια σημαντική
πηγή οικονομικών πόρων αναμένεται να προέλθει από χορηγίες και δωρεές
ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας.
Γίνεται ως εκ τούτου έκκληση προς άτομα που έχουν τη δυνατότητα και συμμερίζονται το
όραμά μας για μια δημιουργική και με αξίες και ιδανικά νεολαία, να σταθούν αρωγοί.

