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«Οι εθελοντές ανασυντάσσουν τις ψυχικές και
πνευματικές τους δυνάμεις και ανταποκρίνο
νται άμεσα σε οποιαδήποτε νέα ανάγκη δημι
ουργηθεί», είπε ο Σταύρος Ολύμπιος, Πρόεδρος
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Ε
θελοντισμού.

λιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του
ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε
το κράτος να του προσφέρει νομική υπόσταση, το

1989, πλαίσιο το οποίο αναβαθμίστηκε το 2006 με
τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού Νόμο 6ΐ(Ι)/2006.
Δώστε μας μερικά παραδείγματα όσο αφορά
στους τομείς που μπορεί ένας εθελοντής να προ
σφέρει.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑ ΤΖΗΛΟΪΖΟΥ

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην
«Μ», ο κ. Ολύμπιος μίλησε για τις χιλιά
δες εθελοντών οι οποίοι τον τελευταίο

καιρό επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους
στην ανακούφιση των συνανθρώπων
μας που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, κα
θώς και στη βοήθεια προς τους πρόσφυγες που κα
ταφθάνουν στην Κΰπρο. Συγχαίρει, επίσης, τους ε
θελοντές που εμπλούτισαν με ποικίλους τρόπους και
τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού, αναφέρεται στη
συμβολή του ΠΣΣΕ για την επιβολή κανόνων δια
φάνειας και χρηστής διοίκησης, καθώς και για την
προστασία των πολιτών από παράνομους εράνους.

Μεγαλύτερη
ανάγκη για

βοήθεια έ
χουν οι ηλι

κιωμένοι, τα
παιδιά με ειδι
κέε ανάγκεβ,
οι άποροι και
οι πρόσφυγεβ

Κύριε Ολύμπιε, ποτέ κατ για ποιο λόγο κρίθηκε
αναγκαία η σύσταση του Παγκύηριου Συντονι
στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ);

Το 1973 συστάθηκε το Παγκΰπριο Συμβούλιο
Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη
για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χά
ραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινω
νικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πο

Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια οΰτε όρια και
η εθελοντική προσφορά μπορεί να επικεντρωθεί σε
οποιοδήποτε τομέα φανεί ότι υπάρχει ανάγκη και
η προσφορά του θα είναι χρήσιμη. Είτε υπό την
προσωπική του ιδιότητα είτε ως μέλος κάποιας ορ
γάνωσης, ένας εθελοντής μπορεί να προσφέρει ε
θελοντικό έργο κοινοτικής ανάπτυξης, ή στήριξη,
συντροφιά, ψυχαγωγία,, φροντίδα, να παρέχει δι
οικητικές/επαγγελματικές υπηρεσίες, να συμμετέ
χει σε δραστηριότητες προαγωγής του πολιτισμού,
δεντροφΰτευση, προστασία και φροντίδα ζώων ή
σε δραστηριότητες ανακύκλωσης, κ.ά.
Κάθε χρόνο διεξάγονται πολλές φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις/εκστρατείες κάτω από την «ομπρέ
λα» του ΠΣΣΕ, όπως η εβδομάδα εθελοντισμού
(18 Δεκεμβρίου). Κάνοντας ένα απολογισμό πα
ρατηρήσατε αν η ανάγκη για εθελοντική βοήθεια
διαφέρει από καιρό σε καιρό;

Η αγάπη ξεχείλιζε πάντα σ' αυτό τον τόπο, όσο
παρουσιάζονταν άνθρωποι με προβλήματα και ανά
γκες. Αυτή η πλούσια αγάπη βοήθησε το νησί μας να
επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες. Χιλιά
δες εθελοντές συντονίζουν εκατοντάδες προγράμμα
τα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρ
χουν στο νησί μας ή προσφέρουν μέσω των Σωμάτων

Εθελοντών. Εθελοντές έχουν πρόσφατα επικεντρώ
σει τις δυνάμεις τους για ανακούφιση των συνανθρώ
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πων μας που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
Ετοιμάζουν γεύματα, ενισχύουν τα Κοινωνικά Πα
ντοπωλεία, συλλέγουν σχολικά είδη για τους άπορους
μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά και ιδιωτικά
φροντιστήρια προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσί
ες τους για βοήθεια στο διάβασμα. Άλλοι εθελοντές
συμβάλλουν στην στήριξη των προσφυγών που κατα
φθάνουν στο νησί μας. Κάτω από οποιεσδήποτε α
ντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι εθελοντές
ανασυντάσσουν τις ψυχικές και πνευματικές τους δυ
νάμεις και ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε
νέα ανάγκη δημιουργηθεί. Με άλλα λόγια όπου υ
πάρχει ανάγκη υπάρχουν εθελοντές.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου n εθελοντική βοή
θεια είναι περισσότερο αναγκαία;

Οι περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανά
γκη για βοήθεια είναι οι ευπαθείς ομάδες του πλη
θυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες, οι άποροι και επιπλέον οι πρόσφυγες που
τελευταία καταφθάνουν στο νησί μας, αλλά και έ
κτακτες ανάγκες όπως η κατάσβεση πυρκαγιών.
Η φετινή εβδομάδα εθελοντισμού πως εξελίχθη
κε; Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου;

Κάθε μέρος του νησιού μας έχει δώσει και φέτος
ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από ποικίλες
πρωτοποριακές εθελοντικές πρωτοβουλίες. Εκατο
ντάδες εθελοντές δείχνουν ένα μόνο μικρό δείγμα της
προσφοράς που επιτελείται από χιλιάδες εθελοντές
εκατοντάδων εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 365
ημέρες το χρόνο. Απευθύνω θερμά συγχαρητήρια σε
όσους έχουν εμπλουτίσει την Εβδομάδα Εθελοντι
σμού και ανέδειξαν την Κύπρο μας στο επίκεντρο των
διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.

χεύει και στην επιβολή κανόνων διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης, για ενίσχυση της εμπιστοσύ
νης των πολιτών προς τις εθελοντικές οργανώ
σεις. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες γι'
αυτό το θέμα;

Η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση επιβάλλε
ται να υπάρχει σε κάθε φορέα και οργανισμό συμπε
ριλαμβανομένων και των εθελοντικών οργανώσε
ων/ΜΚΟ. Εκτός από τη νομοθεσία που ανέφερε
ο ΠτΔ, το ΠΣΣΕ συμβάλλει σε αυτή τη συλλογική
προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Έχει πρόσφα
τα ετοιμάσει Κώδικα Χρηστής Διοίκησης για τις ορ
γανώσεις μέλη του και επιμορφώνει το προσωπικό
των ΜΚΟ σε θέματα αποτελεσματικής λειτουργίας,
διαφάνειας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Φροντί
ζει να ενημερώνει τις οργανώσεις μέλη του για όλα
τα θέματα χρηστής διοίκησης ώστε οι κανόνες να
εφαρμόζονται πιστά από τους εθελοντές.
Το ΠΣΣΕ επίσης φροντίζει να προστατεύει
τους πολίτες, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης,
για τους παράνομους εράνους που ταλαιπωρούν
τους αληθινούς εθελοντές. Έχουμε υποχρέωση ως
ΠΣΣΕ να προστατεύσουμε τον εθελοντισμό και να
του προσδίδουμε καθημερινά νέα δυναμική για να
επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του.
Ποιους στόχους έχει θέσει το ΠΣΣΕ για το 2017;

Ανάμεσα στους στόχους μας για το 2017 είναι
η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις
ΜΚΟ που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, η ενίσχυ
ση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού του εθελοντικού τομέα, η υποστήριξη
των δομών των εθελοντικών οργανώσεων με στόχο
την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και των
προγραμμάτων τους. Η ενίσχυση της πρόσβασης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά των οργανώσεων σε κονδύλια, η διασφάλιση της
δης, σε χαιρετισμό του το βράδυ της εκδήλωσης συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και δια
στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία της Διε βούλευση στα πλαίσια της χάραξης πολιτικών, η
θνούς Ημέρας Εθελοντών, είπε ότι έχει κατατε
αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης
θεί στη Βουλή η νομοθεσία για τις Μη Κυβερνη και η προώθηση της ΕΚΕ στον τομέα του εθελοντι
τικές και Εθελοντικές Οργανώσεις, η οποία στο σμού είναι ακόμα μερικοί από τους στόχους μας.
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