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￪Επιστροφή στην αρχή

↵ Πίσω στην Αρχική Σελίδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα
28/11/2017 12:34 
Χαιρετισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού στη συνέντευξη Τύπου του Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού 

Εβδομάδα εθελοντισμού σε λίγες ημέρες, η οποία θεσμοθετήθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) από το 1994, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου
γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού η οποία έχει καθιερωθεί με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή
μου στην προσφορά του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, το οποίο για ακόμα μια φορά έχει να παρουσιάσει ένα πολυδιάστατο έργο προς την κοινωνία. Οι
δράσεις του ΠΣΣΕ συμβάλλουν και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα κοινά.  

Η εθελοντική προσφορά βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά, στην αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη. Ο εθελοντισμός καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνίας και έχει
σημαντικό ρόλο όπως είναι η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, η παροχή βοήθειας σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών, η προστασία του περιβάλλοντος, και γενικότερα η
καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε το έργο των εθελοντών, που προσφέρουν τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους στην κοινωνία μας. Oι εθελοντές επιτελούν ένα αξιόλογο και
πολυδιάστατο έργο, το οποίο πολλές φορές συμπληρώνει το κράτος. Τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα διαδραματίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στην αντιμετώπιση προβλημάτων
του τόπου. Πρόσθετα, η εθελοντική σας βοήθεια συμπληρώνει την κυβερνητική δραστηριότητα, όπως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται σε όλους τους τομείς, και συμβάλλει
σημαντικά στην βελτίωση τόσο του νομοθετικού πλαισίου όσο και στη λειτουργία του κράτους γενικότερα. 

Το εθελοντικό κίνημα του τόπου μας κατευθύνει στον δρόμο των αξίων και του ανθρωπισμού. Είτε ως το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες,
είτε ως εργαλείο το οποίο ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη των εθελοντών, είτε ως σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης οποιονδήποτε ανισοτήτων.  

Ως Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχουμε εφαρμόσει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη στήριξη και αναβάθμιση του εθελοντισμού.
Νομοθετήματα, πολιτικές αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, πρωτοβουλίες και εργαλεία τα οποία εφαρμόσαμε είχαν ακριβώς τον στόχο αυτό. Τη δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερη αξιοπιστία, θα έχει την αναγκαία στήριξη και θα ενθαρρυνθούν οι πολίτες να ενταχθούν στον εθελοντισμό. Αποτελώντας
και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο κράτος και το εθελοντικό κίνημα.  

Ζώντας από κοντά τους εθελοντές, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια και πάθος προσφέρουν καθημερινά σημαντικές υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά και σε
άλλους τομείς στους οποίους ο εθελοντισμός έχει σημαντικό ρόλο, όπως στα θέματα υγείας, στα θέματα του περιβάλλοντος, στα θέματα ευημερίας των ζώων, θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω για την προσφορά τους η οποία είναι ανεκτίμητη και μας δείχνουν τον δρόμο του ήθους και της ανθρωπιάς προς όλους εμάς και μας καλούν να ακολουθήσουμε το
δικό τους παράδειγμα. 

Τέλος, συγχαίρω το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για τον σημαντικό του ρόλο και την προσφορά του αλλά και την καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. 
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