EΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Με στόχο την καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης και την αναβάθμιση της εθελοντικής
κοινωνικής προσφοράς στα Σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να
φροντίσετε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του κοινωνικού μαθητικού ομίλου
που λειτουργεί με το όνομα αυτό, ή με άλλο παρόμοιο, στο σχολείο σας. Συνιστάται να ενθαρρυνθούν
περισσότεροι μαθητές να μετέχουν στον όμιλο αυτό ο οποίος πρέπει να αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση των μελών του στα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω τους και στη
δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου τους με την εθελοντική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
Οι κοινωνικοί όμιλοι θα πρέπει να είναι το μέσο επαφής των μαθητών με τα προβλήματα και τις
ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με
αναπηρία, οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κλπ) και ο φορέας συνεργασίας του σχολείου
με τα ιδρύματα και τις οργανώσεις της πόλης ή της κοινότητας.
Για το σκοπό αυτό οι μαθητές των κοινωνικών ομίλων θα μπορούν να χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με
τα ενδιαφέροντα και τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να
συνεργάζονται με τα αντίστοιχα ιδρύματα και τις οργανώσεις. Για διασφάλιση της ποιότητας και της
επιτυχίας της κοινωνικής προσφοράς, επιβάλλεται η σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση των μαθητών
των κοινωνικών ομίλων. Στόχος είναι η διαμόρφωση σωστής στάσης προς τις ευπαθείς ομάδες και στα
κοινωνικά προβλήματα και η δραστηριοποίηση τους ως εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας για να
αποκτήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και για να συμβάλουν με την ηθική και υλική
προσφορά τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας γενικότερα.
Χρήσιμος θεωρείται για την προώθηση των πιο πάνω στόχων και σκοπών ο συντονισμός του έργου των
κοινωνικών ομίλων των Σχολείων κάθε πόλης με την ευθύνη του Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος θα
έχει στενή συνεργασίας τόσο με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, το οποίο είναι
το ανώτατο συντονιστικό σώμα εθελοντικής προσφοράς, όσο και τα Επαρχιακά Συντονιστικά
Συμβούλια Εθελοντισμού τα οποία είναι τα συντονιστικά σώματα των τοπικών οργανώσεων.
Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποβεί πολύ θετική για το έργο των κοινωνικών ομίλων στους τομείς της
ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων.
Συνιστάται επίσης η συμμετοχή των κοινωνικών ομίλων στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται κατά την Εβδομάδα Εθελοντισμού, η οποία συντονίζεται από το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων
Εθελοντισμού κάθε Δεκέμβρη για εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, ή σε άλλες
δραστηριότητες εθελοντικής προσφοράς κατά τη διάρκεια του έτους.

