
 

 

 

 

 

 

                   

                                        

                                                        

 
 

[Προβολή οπτικοακουστικού σποτ] 

 

◼ Μήνυμα ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών και την Εβδομάδα Εθελοντισμού 

Συνημμένο 

 

◼   Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού  2021  

  Συνημμένο 

 

◼ Δράση ΠΣΣΕ για προώθηση του εθελοντισμού και στήριξη της κοινωνίας 

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 

των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και του εθελοντισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

βάσει νομοθεσίας (Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο).  Οι 

αρμοδιότητες και οι δράσεις μας πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία μας. 

 

Το ΠΣΣΕ είναι ένας θεσμός με πολυδιάστατο έργο και μακρά ιστορία. Συστάθηκε το 1973 με 

αποστολή τον συντονισμό και την στήριξη των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων,  

την προώθηση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού και τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος λειτουργίας των ΜΚΟ. 

 

Έχει μέλη του πέραν των 420 ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται παγκύπρια και τοπικά, σε 

διάφορους τομείς. 

 

Έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Συνεργαζόμαστε στενά με 

την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και κάθε 

οργανωμένο φορέα της κοινωνίας.   Έχουμε ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Εκτελεστική 

και τη Νομοθετική εξουσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και όλους τους θεσμούς του 

κράτους και της κοινωνίας. 

 

Ως Συμβούλιο εφαρμόζουμε συγκεκριμένες αρχές και αξίες, έχουμε πιστοποιημένες 

διαδικασίες ποιότητας αλλά και διακρίσεις για το έργο μας.  

 

H δράση του ΠΣΣΕ χωρίζεται σε 4 βασικούς άξονες 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ  

για την κήρυξη της έναρξης της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2021 

 

 

 

Συντονιστής και Διοργανωτής  
Εβδομάδας Εθελοντισμού 

 

Υπό την υψηλή προστασία της  
κ.  Άντρης Αναστασιάδη 

                Επίτιμης  Προέδρου του ΠΣΣΕ 
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Για τη σημερινή διάσκεψη θα αναφέρω επιγραμματικά μόνο κάποιες δράσεις που 

υλοποιούμε κάτω από κάθε άξονα: 

 

Δράσεις για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

✓ Στήριξη ευπαθών ομάδων 

✓ Διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 

✓ Εκστρατείες  

o Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα 

o Υιοθετήστε μια Οικογένεια το Πάσχα 

o Όλα τα Παιδιά με Σχολικά 

o Στήριξη πυρόπληκτων κοινοτήτων 

o Καθαριότητας, 

o κ.ά. 

✓ Έρανοι – Προστασία από τους παράνομους εράνους 

✓ Γραμμή στήριξης και διασύνδεσης για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού και τον ευρύτερο πληθυσμό που έχει αναπτύξει κοινωνική ευαλωτότητα – 

Τηλ. 22000001 

✓ Ανθρωπιστική Βοήθεια / Διαχείριση εκτάκτων αναγκών 

✓ Κοινοτική Εργασία 

✓ κ.ά. 

 

Δράσεις για τις ΜΚΟ 

✓ Παροχή Υπηρεσιών 

✓ Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας 

✓ Εκπροσώπηση / προώθηση αναγκών 

o Διάλογος με Υπουργεία 

o Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

o Ετήσιο Συνέδριο 

o Συσκέψεις με μέλη 

o Βουλή των Γερόντων 

o Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 

✓ Χαρτογράφηση Αναγκών 

✓ Εγχειρίδια / εργαλεία 

✓ Προβολή έργου ΜΚΟ 

✓ Ειδικές Δράσεις / Εκστρατείες Στήριξης ΜΚΟ (COVID19) 

✓ Συντονισμός Δραστηριοτήτων & Σχεδιασμών 

 

 

Δράσεις προώθησης του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

✓ Σώμα Εθελοντών 

✓ Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» 

✓ Εβδομάδα Εθελοντισμού 

✓ Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών για τον Εθελοντισμό 

✓ Εθελοντικοί Όμιλοι 

✓ Εταιρικός Εθελοντισμός  

✓ Πρεσβευτές Εθελοντισμού 

✓ Δράσεις εθελοντισμού για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, κ.ά.  

 

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και έχουμε αναπτύξει ένα δυναμικό ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ΜΚΟ, κ.ά. το 

οποίο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς, 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και πολίτες. 
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Στόχος μας είναι η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για αντιμετώπιση των 

αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων ομάδων και των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ.  

 

Οι αριθμοί μας από το 2015-σήμερα: 

 

14,700+ ευπαθείς ομάδες 

Έχουν υποστηριχθεί από τις εκστρατείες μας και το Σώμα Εθελοντών  

 

2,500+ εθελοντές εκστρατειών 

Στήριξαν τις 3 εκστρατείες μας (Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα, Όλα τα Παιδιά με Σχολικά) 

 

3,900+  υποστηρικτές 

Εταιρείες και Δωρητές υποστήριξαν το έργο και τη δράση μας 

 

 

Καταληκτικά, εκφράζω εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής και εμένα προσωπικά, 

θερμές ευχαριστίες, 

 

− στην Επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κα Άντρη Αναστασιάδη για την ενεργό συμβολή 

και στήριξη της στο έργο του ΠΣΣΕ, καθώς και στις οργανώσεις μέλη μας και 

στους χιλιάδες εθελοντές.   

 

− σε όλους όσους στηρίζουν το έργο του ΠΣΣΕ, την Νομοθετική και την 

Εκτελεστική Εξουσία, την Εκκλησία, τον επιχειρηματικό κόσμο, κάθε θεσμό και 

δομή του κράτους. 

 

− σε όλα τα ΜΜΕ που αναδεικνύουν και προβάλλουν τη δράση του ΠΣΣΕ και των 

οργανώσεων μελών μας αλλά και το μεγαλείο του εθελοντισμού γενικότερα.  

 

− στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΡΙΚ, ΑΝΤ1 και ALPHA ΚΥΠΡΟΥ και στους 

ραδιοσταθμούς ΡΙΚ, ΑΣΤΡΑ και UCY VOICE που υποστηρίζουν φέτος την 

Εβδομάδα Εθελοντισμού προβάλλοντας το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ 

του ΠΣΣΕ για τον εθελοντισμό. 

 

− στις οργανώσεις μέλη μας για την ειλικρινή τους συνεργασία και για το τεράστιο 

έργο που επιτελούν  

 

− σε όλους εσάς που με την παρουσία σας σε αυτή τη Διάσκεψη, στηρίζετε την 

Εβδομάδα Εθελοντισμού. 

 

Με αφορμή τη σημερινή διάσκεψη, θα ήθελα να εκφράσω τις εκ βαθέων ευχαριστίες 

μας σε όσους υποστηρικτές στηρίζουν τις δράσεις και τις εκστρατείες του ΠΣΣΕ και 

παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, με την επίδοση συμβολικού δώρου, αλλά και 

επίδοσης διάκρισης καλής πρακτικής στον τομέα του εθελοντισμού. 

 

[πρόγραμμα επίδοσης] 

«Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους». Σας 

ευχαριστούμε. 


