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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στην εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών
Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που σας υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο στην εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντών, η οποία έχει οριστεί κάθε χρόνο να τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου.
Ο Εθελοντισμός ως ενσυνείδητη και εθελούσια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς για κάποιο κοινωφελή σκοπό που στηρίζεται
στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθιερώθηκε στη σύγχρονη εποχή ως θεσμός συμβάλλοντας ως σημαντικός εταίρος
στις προσπάθειες του κράτους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, έχοντας πλήρη συνείδηση της έννοιας του εθελοντισμού, από της
συστάσεως του και καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, έχει καταφέρει μέσα από τις δράσεις, τις εισηγήσεις και τις
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, να αναδείξει την αξία της έννοιας του εθελοντισμού, να συμβάλει στην εμπέδωση της στις
συνειδήσεις των πολιτών, πετυχαίνοντας, παράλληλα, την ενεργό τους συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού άλλα και την
εμπλοκή τους σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Αναγνωρίζοντας ακριβώς τη διαχρονική του προσφορά που αναπτύσσουν οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όχι μονό σε περιόδους κρίσης, μέσα από πληθώρα
εθελοντικών δράσεων με κύρια πεδία εφαρμογής τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό αλλά και άλλους τομείς, έχουμε αναπτύξει μία σειρά δράσεων με στόχο
την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του.
Συγκεκριμένα, δημιουργώντας το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αναθέτοντας τον ρόλο αυτό στον φίλο Γιαννάκη Γιαννάκη,
πετύχαμε να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο του Εθελοντικού Κινήματος, και να προωθήσουμε έτσι την ενεργό συμμετοχή και την ανάδειξη των
πρωτοβουλιών των πολιτών, με έμφαση αυτών της νέας γενιάς.
Ήδη, ύστερα και από την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για τη στέγαση και τη λειτουργία Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έχουν δημιουργηθεί μέχρι
στιγμής δύο σπίτια του Εθελοντή, ένα στη Λάρνακα και ένα στη Λευκωσία.
Αυτό που επιδιώκουμε είναι η επέκταση της λειτουργίας του Σπιτιού του Εθελοντή σε ένα κέντρο ενημέρωσης και στήριξης, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες και εκπαίδευση σε
θέματα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και το οποίο να μπορεί να στηρίζει ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια στα πρότυπα άλλων χωρών.
Πρόσθετα, προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας «Ο Περί Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίηση) Νομός 2017» (ΙΩΚΟ) για την πιστοποίηση των Εθελοντικών και μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων ως φιλανθρωπικές Οργανώσεις, καθώς, επίσης, και του Νόμου περί «Σωματείων, Ιδρυμάτων και άλλων Συναφών θεμάτων Νομού 2017».
Παράλληλα, με την ψήφιση της νομοθεσίας πρόσφατα, η οποία αφορά τις μη κυβερνητικές, εθελοντικές οργανώσεις (σωματεία, ιδρύματα και λέσχες), εφαρμόζοντας σημαντικά
εργαλεία οικονομικής διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες αναγνωρίζονται ως ένα αξιόπιστο κομμάτι
της κοινωνίας μας.
Πέραν τούτων, το Υπουργικό Συμβούλιο εκσυγχρόνισε και θεσμοθέτησε στην Κύπρο την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για «Τα Δικαιώματα και οι Ευθύνες του Εθελοντή»,
εφαρμόζοντας μια δομημένη διαδικασία για την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης, που αφορά την επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτούν οι
εθελοντές μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
Ήδη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναθέσει την καταγραφή ολοκληρωμένων εισηγήσεων σε εταιρεία, προκειμένου έτσι ώστε να δημιουργηθεί η Υπηρεσία
Πιστοποίηση και το αντίστοιχο δίκτυο των εταίρων και συνεργατών που περιλαμβάνουν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τους εργοδότες και τα Πανεπιστήμια.
Εξίσου σημαντική αναγνωρίζεται η πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, και με τη συμβολή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών, της τροχοδρόμησης δημιουργία σχεδίου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών, σεισμών, μεταναστευτικών ρευμάτων, που αναμένεται σύντομα να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Στο σχέδιο, που στοχεύει την καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντών, περιλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών, η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας των
εθελοντικών ομάδων και μεμονωμένων πολιτών, ο διαχωρισμός ευθυνών, με τρόπο ο οποίος δεν θα βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους, η υποστήριξη αναγκών που προκύπτουν, ο
εξοπλισμός για εθελοντές, η επί τόπου ενημέρωση και εκπαίδευση και η δημιουργία κεντρικού αρχείου εθελοντών.
Επίσης, θεσμοθετήσαμε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Ημέρα του Πολίτη πραγματοποιώντας πρόσφατα το 2ο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή
600 νέων, καθώς, επίσης, και τις άτυπες δημόσιες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλους Κυβερνητικούς αξιωματούχους, υλοποιώντας μία σημαντική
πολιτική που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις σε θέματα που τους αφορούν, ενδυναμώνοντας έτσι τη συμμετοχική δημοκρατία.
Επόμενο βήμα είναι η καθιέρωση δημόσιων ψηφιακών διαβουλεύσεων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.
Παράλληλα, καταθέσαμε το νομοσχέδιο της «πρωτοβουλίας των πολιτών» το οποίο δεσμεύει την Κυβέρνηση να εξετάσει πολιτικές που προτείνονται απευθείας από τους
πολίτες, με τη συλλογή 8000 υπογραφών και την υποχρέωση της Κυβέρνησης να λογοδοτήσει για το αποτέλεσμα.
Σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτελεί, επίσης, και η λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» η
οποία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Πέραν τούτων έχουμε εφαρμόσει μία σειρά δράσεων όπως είναι:
• η εφαρμογή της Χάρτας του Ενεργού Πολίτη βάσει της οποίας ορίζονται ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στα κοινά.
• η εφαρμογή του Εγγράφου της Κοινωνίας των Πολιτών που αναδεικνύει και αξιοποιεί της δυνατότητές της στην Κύπρο.
• η εφαρμογή του Εγχειριδίου για την Καλλιέργεια του Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία, μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα της καλλιέργειας και της
απόκτησης εθελοντικής συνείδησης από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολείο, ωθώντας τα παράλληλα να ασχοληθούν με εκείνες τις
δράσεις που τα καθιστούν ως ενεργούς πολίτες. Το εγχειρίδιο αυτό το έχει ζητήσει το Υπουργείο παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων της Ελλάδος για να δοθεί σε όλα τα
σχολεία.
Επόμενος μας στόχος είναι η ενσωμάτωση των θεμάτων του ενεργού πολίτη και εθελοντισμού στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων θέλοντας να πετύχουμε την προσωπική
ανάπτυξη των παιδιών και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.
Και επιτρέψτε μου εδώ να συγχαρώ θερμά τόσο τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βραβεύουμε απόψε όσο και όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους και τη δραστηριότητα
εθελοντικής εργασίας που ανέπτυξαν, στα πλαίσια του διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός 2016-2017».
Εξίσου σημαντική θεωρείται η καθιέρωση ετήσιων βραβείων για τους εθελοντές εργαζομένους και τον ενεργό πολίτη, τα οποία καθιερώνονται από το τρέχον έτος και αναμένεται
να συμβάλουν στην καλλιέργεια της ενεργούς πολιτότητας στην κοινωνία μας, και να αναδείξουν πρόσθετα τις σημαντικές δράσεις του τομέα του εθελοντισμού.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση παραχωρεί χορηγία προς τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για τη λειτουργία πληθώρας κοινωνικών προγραμμάτων, θέλοντας να
πετύχουμε την ενεργό εμπλοκή τους στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Μέλημα μας είναι να πετύχουμε την καλύτερη στόχευση των χορηγιών, την καλύτερη αξιολόγηση των προγραμμάτων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τη διαφάνεια
τόσο στη διαδικασία όσο και τα αποτελέσματα.
Για τον σκοπό αυτό προωθούμε τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και
την παρακολούθηση των διατιθέμενων κονδυλίων του Κράτους υπό μορφή επιχορήγησης στις οργανώσεις αυτές.
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Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ στις Βρυξέλλες, οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι αναγνώρισαν την
Κυπριακή Δημοκρατία μία εκ των λίγων χωρών που πέτυχαν να αναπτύξουν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, στον
οποίο περιλαμβάνεται η ενεργός πολιτότητα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ο Εθελοντισμός.
Εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά σας που συμβάλει στην ενίσχυση του δικού μας έργου, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά και να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες
ολόκληρης της Πολιτείας στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, για την πολυδιάστατη δράση που αναπτύσσει πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες.
Ως ένδειξη εκτίμησης για τη βαρυσήμαντη προσφορά και το πλούσιο και πολυσχιδές έργο που επιτελεί για χρόνια στον τομέα του εθελοντισμού, απόψε ως Πολιτεία τιμούμε τον
Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού φίλο κ. Σταύρο Ολύμπιο.
Η δράση του όπως και όλων των εθελοντών πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, αφυπνίζοντας στον καθένα από εμάς παγκόσμιες αξίες, αρχές και πρακτικές, όπως
αυτές της ανιδιοτελούς προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του αλτρουισμού.
Σας συγχαίρω για την πολύτιμη προσφορά σας στο κράτος και στους συνανθρώπους μας.
____________
ΡΜ/ΣΧ

↵ Πίσω στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στην αρχή
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