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Λευκωσία, 6 Ιουλίου 2017
Θέμα: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

πραγματοποίησε την ετήσια

Γενική Συνέλευση των οργανώσεων μελών του, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 στη Λευκωσία.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, προέβη σε απολογισμό της δράσης του ΠΣΣΕ
για το 2016 κάνοντας αναφορά στους πολλούς και διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων
του ΠΣΣΕ που έχουν σχέση με το συντονισμό των δραστηριοτήτων, την επιμόρφωση, την
προβολή του εθελοντικού κινήματος κτλ. Τόνισε ιδιαίτερα τις νέες δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες του τελευταίου έτους, μεταξύ των οποίων, η έκδοση Λευκώματος με την
ευκαιρία της επετείου των 40 χρόνων λειτουργίας του ΠΣΣΕ για την ιστορική εξέλιξη του
Συμβουλίου από το 1973 μέχρι σήμερα το οποίο θα παρουσιαστεί σύντομα, στον Κώδικα
Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας τον οποίο ετοίμασε στα πλαίσια της
προσπάθειας δημιουργίας ενός πιο διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος λειτουργίας
για τις ΜΚΟ καθώς και στην πρόσφατη πιστοποίηση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες. Η έκθεση πεπραγμένων έχει εκτυπωθεί
και διανεμηθεί στα μέλη και θα αποσταλεί σε διάφορους φορείς.
Ο κ. Ολύμπιος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των εθελοντικών/μη κυβερνητικών
οργανώσεων για το σημαντικό έργο που επιτελούν και την καθημερινή μάχη που δίνουν οι
εθελοντικές οργανώσεις για επιβίωση και συνέχιση των υπηρεσιών και προγραμμάτων που
προσφέρουν και ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστη ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ,
Υπηρεσιών

Κοινωνικής

Ευημερίας

και

οι

πρόεδροι

των

εκπρόσωπος των

παγκύπριων

εθελοντικών

οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ.
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