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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥΤο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
είναι νομικό πρόσωπο και αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο 
Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το νόμο 
61(1)/2006 που διέπει τη λειτουργία του. Μέλη του είναι:

• 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
• 59 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
• 366 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ 
“ Όλα για το Παιδί ”

στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος 
συναντήθηκε στις 5/9/14 με τον Έντιμο 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στον 

οποίο παρέδωσε  αντίτυπα του βιβλίου που εξέδωσε 
το ΠΣΣΕ με τίτλο «Όλα για το παιδί », για να διατεθούν 
δωρεάν στα δημόσια νηπιαγωγεία, ως προσφορά 
του ΠΣΣΕ στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών και 

των παιδοκόμων. Το βιβλίο « Όλα για το Παιδί » 
το οποίο εκδόθηκε από το ΠΣΣΕ και συνέγραψε η 
ειδική επί του θέματος εκπαιδευτικός κ. Μαρούλα 
Θεοδοσιάδου, αποτελεί μια πρωτοποριακή έκδοση 
στον τομέα των εκπαιδευτικών μαθημάτων και 
είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για την επιμόρφωση 
νηπιαγωγών, παιδοκόμων, και φοιτητριών.



ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

• ΕΣΣΕ Λευκωσίας 
• ΕΣΣΕ Λεμεσού 
• ΕΣΣΕ Λάρνακας  

• ΕΣΣΕ Πάφου 
• ΕΣΣΕ Αμμοχώστου
• ΕΣΣΕ Κερύνειας

• COSMOS RHEUMA+ (Σύνδεσμος 
    Επαγγελματιών Υγείας και Αποκατάστασης 
    Ρευματολογικών και Μυοσκελετικών 
    Παθήσεων - Κύπρου)
• Europa Uomo Κύπρου
• Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
• Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος Κύπρου
• Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ
• Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Κύπρου
• Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα΄Αγία Σκέπη΄
• Ίδρυμα ΜέτικΑλέρτ Κύπρου
• ΚΕΝΘΕΑ
• Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας    
    και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.)
• Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού 
   (Europa Donna)
• Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας
• Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
• Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 
   Προγραμματισμού
• Κυπριακός Σύνδεσμος Στηθικών Νοσημάτων
• Λαϊονικό Ίδρυμα για την Αποκατάσταση 
   Απροστάτευτου Παιδιού
• Λατινική Φιλόπτωχος  ΄ Άγιος Αντώνιος΄
• Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου
• ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
• Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων & Συζύγων 
   Εθνοφρουρών
• Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
   Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ)
• Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 
    Ευημερίας Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ)
• Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης  
   Αναπήρων
• Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
• Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
    Συνδέσμων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων 
    Σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκπαίδευσης
• Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
   Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος 
  ΄ΖΩΗ΄
• Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

• Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
• Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Eλκώδη 
    Κολίτιδα και τη Νόσο Crohn’s
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων 
   Καρδιοπαθών Παιδιών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Τυφλών 
    Παιδιών (ΠΑΣΥΓΟΤΠ)
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών 
   και Φίλων
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Μερίμνης 
   Μαρωνιτών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολεμιστών 
    Β΄Παγκοσμίου Πολέμου
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής 
    Σκλήρυνσης
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής 
    Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας 
    Σπαστικών & Αναπήρων Παιδιών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων 
   της Νόσου Αλτσχαϊμερ
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Ντάουν
• Παγκύπριος Φορέας Οργανώσεων Ψυχικής 
   Υγείας
• Σύλλογος Συμπαραστάσεως Φυλακισμένων 
   ‘Απόστολος Ονήσιμος’
• Σύνδεσμος ασθενών με μυασθένεια GRAVIS
• Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου
• Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
• Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
• Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
    της Βίας στην Οικογένεια
• Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με 
    Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Με /
    Χωρίς Υπερκινητικότητα - ADHD Cyprus-
    ΔΕΠΥ Κύπρου
• Σύνδεσμος Φίλων Αγίας Σκέπης
• Σώμα Κυπρίων Οδηγών
• Σώμα Προσκόπων Κύπρου
• Σωματείο Δρομέων Κύπρου “Περικλής Δημητρίου”
• Ταμείο Ευημερίας Σχολής Κωφών Παίδων
• Ταμείο Ευημερίας Σχολής Τυφλών 
   “Άγιος Βαρνάβας”

ΤΟ ΠΣΣΕ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ:

• International Council for Social 
   Welfare -  Διεθνές Συμβούλιο   
   Ευημερίας [Μέλος από το 1978] 

• Τhe European Volunteer 
   Centre  -  Ευρωπαϊκό Κέντρο 
   Εθελοντών [Μέλος από το 2005] 

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών 
   Οργανώσεων της Κοινωνίας 
   των Πολιτών (European Network of 
   National Civil Society Associations/
   ΕΝΝΑ) [Μέλος από το 2011] 

• Τμήμα Εθελοντών ΟΗΕ [Εθνικό       
    Κέντρο Επαφής του Δικτύου 
    Εθελοντών του ΟΗΕ για τη Διεθνή 
   Ημέρα Εθελοντών]

Επιμέλεια – Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση: 

Γραφεία: Λουτρακίου 3, 

2027 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

E_mail: epikerignosi@cytanet.com.cy 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 

«Επίκαιρη Γνώση Λτδ»

Τηλ. 22311873 Φαξ: 22 316793 

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Τυπογραφείο: Printco
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366 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια 
και Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες προβολής του εθελοντικού τομέα

Για την υποβοήθηση της προβολής του έργου του εθελοντικού 
τομέα, το ΠΣΣΕ:

• υλοποιεί εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης για 
τον εθελοντισμό και το έργο που επιτελούν οι εθελοντικές 
οργανώσεις
• προβάλλει πληροφορίες για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 
των οργανώσεων μελών του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης, στον Χρυσό Οδηγό της Cyta, σε ιστοσελίδες 
άλλων φορέων, κ.ά.

Υπηρεσία Ενημέρωσης ΠΣΣΕ
Το ΠΣΣΕ αφιερώνει αρκετό χρόνο για εντοπισμό 
πληροφοριών που ενδιαφέρουν τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ στο σύνολο τους ή και κάθε 
οργάνωση ξεχωριστά και αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική ενημέρωση σε καθημερινή βάση.  

Οικονομική Στήριξη 
Για αξιοποίηση των εσόδων των 
κουτιών συλλογής χρημάτων που 
έχει τοποθετημένα το ΠΣΣΕ στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 

το ΠΣΣΕ λειτουργεί  Σχέδιο Επιχορήγησης, για τις 
εθελοντικές οργανώσεις. 

Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης και 
Προαγωγής του 
Εθελοντισμού  
Για την ανάπτυξη 
και προαγωγή του 

εθελοντισμού το ΠΣΣΕ αναλαμβάνει την εκπαίδευση 
των εθελοντών σε θέματα που αφορούν τις βασικές 
αρχές και αξίες του εθελοντισμού, καθοδηγεί 
τις οργανώσεις για εντοπισμό και ένταξη νέων 
εθελοντών στις εθελοντικές οργανώσεις καθώς 
και για τρόπους χειρισμού και τοποθέτησης των 
εθελοντών.

Υπηρεσία για 
Ευρωπαϊκά Θέματα   
Για να ανταποκριθεί πιο 
αποτελεσματικά στο ρόλο 
του, το ΠΣΣΕ λειτουργεί 
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων η οποία 
παρακολουθεί στενά τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις με τη 

συνεργασία αντίστοιχων συντονιστικών σωμάτων, 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των αρμόδιων 
υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Απώτερος σκοπός είναι να βοηθηθούν όλες οι 
εθελοντικές οργανώσεις να ανακαλύψουν όλες τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 
Το ΠΣΣΕ παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση 
σε ατομική ή ομαδική βάση για θέματα που 
αφορούν σύγχρονες μεθόδους και καλές 
πρακτικές στον τομέα του στρατηγικού 

προγραμματισμού, της διοίκησης και οργάνωσης γραφείου, 
της ορθής οικονομικής διαχείρισης και εξεύρεσης χρηματικών 
πόρων, της αξιολόγησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών, 
τον αποτελεσματικό χειρισμό εθελοντών, κ.ά. 

Υπηρεσίες Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης 
Με γνώμονα τη σημαντικότητα της συνεχούς 
κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού του εθελοντικού τομέα, το ΠΣΣΕ 
διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 

μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης & Έρευνας με 
τη συνεργασία των ΕΣΣΕ, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, των στελεχών 
και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του. Οι θεματικοί 
άξονες κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί μετά από ενδελεχή 
μελέτη παρόμοιων κέντρων του εξωτερικού και βάσει των 
τοπικών αναγκών.  

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας/Υποδομής/
Εξοπλισμού 
Οι οργανώσεις μέλη του 
ΠΣΣΕ αξιοποιούν την αίθουσα 

πολλαπλής χρήσης και  τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
του ΠΣΣΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 
διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων.  
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Σπούδασε Κοινωνική Εργασία 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πτυχίο τετραετούς φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία 

• Διδασκαλία από διαπρεπείς ακαδημαϊκούς, με πείρα σε γνωστά 
    πανεπιστήμια του εξωτερικού
• Πρακτική άσκηση με δυνατότητα επιλογής σε μια σειρά κυβερνητικών 
    και μη κυβερνητικών οργανισμών, με εποπτεία από εγκεκριμένους 
    επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς
• Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών 
    ή/και συνέχισης σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Παρεμβάσεις (MSc in Social Interventions)

• Δυνατότητα συνέχισης τις σπουδών σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στις Κοινωνικές 
    Παρεμβάσεις, για καλύτερη προετοιμασία αντιμετώπισης των αλλαγών 
    στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής εργασίας και της κοινωνικής πρόνοιας 
• Συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του University of Hertfordshire
• Γλώσσα διδασκαλίας η ελληνική
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος συναντήθηκε στις 5/9/14 με τον Έντιμο 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στα πλαίσια των τακτικών επαφών που έχει το ΠΣΣΕ 

με όλους τους αξιωματούχους του κράτους για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού.  
Αφού ο Υπουργός εξήρε το έργο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
ανανέωσε τη μακρόχρονη συνεργασία που έχει το Υπουργείο με το ΠΣΣΕ στους ακόλουθους 
τομείς:

• Προκήρυξη διαγωνισμού του προγράμματος «Νεολαία και Εθελοντισμός» που υλοποιείται 
από το ΠΣΣΕ από το 2005 με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

• Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Ομίλων και ανάπτυξη συνεργασίας με το Σώμα Εθελοντών 
που λειτουργεί σε κάθε επαρχία από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού με 
το γενικό συντονισμό του ΠΣΣΕ

• Προκήρυξη του 21ου διαγωνισμού Έκθεσης Ιδεών για τον εθελοντισμό στα σχολεία
• Θεσμοθέτηση εκστρατείας ενημέρωσης για τον εθελοντισμό στα σχολεία   

4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών
Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 

μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Η Σύνοδος δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπροσώπους 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, να έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ και να κάνουν παρεμβάσεις 
και τοποθετήσεις στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. 

Το θέμα της συζήτησης της 4ης Συνόδου θα είναι «Ανάπτυξη στρατηγικής για επιβίωση των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης».

Στην 4η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 
2014, ώρα 10:00, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα απευθύνουν χαιρετισμό Υπουργοί και ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ.  Εκπρόσωποι των Υπουργείων θα κάνουν επίσης τις δικές τους 
τοποθετήσεις, μετά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Συνόδου.
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Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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Να μην τερματιστεί κανένα πρόγραμμα, δραστηριότητα 
ή υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών 

ομάδων ή συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, 
αλληλεγγύη και πρόοδο της κοινωνίας

Τον Αύγουστο του 2014 το ΠΣΣΕ συνέχισε τις ενέργειες κινητοποίησης όλων των παραγόντων 
της κοινωνίας με το μήνυμα: «Κοινός στόχος όλων: Να μην τερματιστεί κανένα πρόγραμμα, 

δραστηριότητα ή υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων ή συμβάλλει 
στην κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και πρόοδο της κοινωνίας». 

Δελτίο Τύπου ΠΣΣΕ που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ

Διανύουμε δύσκολους καιρούς.  Σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης βιώνουμε 
την ανεργία, τη φτώχεια και την κραυγή απόγνωσης των ευπαθών ομάδων.  Οι εθελοντές 
που λειτουργούν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ εργάζονται ακούραστα και καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν βιώσιμα τα προγράμματα που λειτουργούν και 
εξυπηρετούν βασικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ απευθύνει έκκληση σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ να ανασυντάξουμε όλοι τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις μας για να μπορέσουμε 
να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που προκύπτουν σήμερα.  Βασικός στόχος όλων μας 
είναι να μην τερματιστεί κανένα πρόγραμμα, δραστηριότητα ή υπηρεσία που εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των ευπαθών μας ομάδων ή και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και 
πρόοδο της κοινωνίας.   Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί από τις εθελοντικές οργανώσεις 
στη διατήρηση της διαφάνειας, των δημοκρατικών διαδικασιών, και της ορθολογιστικής 
διαχείρισης των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων μας.

Απευθύνουμε επίσης θερμή έκκληση και προς το κράτος να συνεχίσει να στέκεται  αρωγός 
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουν οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.  

Το ΠΣΣΕ μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται από το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εθελοντικός τομέας.  
Έχουμε όλοι την υποχρέωση να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο και 
μέσο την ανιδιοτελή προσφορά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής και να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας μας.  

Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την 
πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας 

Στα πλαίσια αναθεώρησης του νομικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας (Ν. 91(Ι)2014), το ΠΣΣΕ πληροφορεί τις οργανώσεις ότι το άρθρο 22(6) αφορά 
αρκετές οργανώσεις μέλη του και γι’ αυτό πρέπει να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή του.  
Το άρθρο 22(6) του νόμου αναφέρει ότι:  

Άρθρο 22 (6) Οποιοσδήποτε προτίθεται να εργοδοτήσει πρόσωπο για επαγγελματικές 
ή οργανωμένες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά, υπέχει υποχρέωση όπως μην προχωρήσει στην 
εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν αυτό προσκομίσει πιστοποιητικό ότι δεν 
περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου.

Εκπροσώπηση ΠΣΣΕ και ΕΣΣΕ στην Αρχή Αδειών 

Ο  περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2014 με βάση το άρθρο 2 (α) και (β), προνοεί όπως 
στην Αρχή Αδειών συμμετέχουν μεταξύ άλλων,  το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
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Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

11

Εθελοντισμού και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού. Οι Επιτροπές έχουν 
όρο εντολής την αξιολόγηση και την έγκριση διενέργειας εράνων   σε παγκύπριο και επαρχιακό 
ή τοπικό επίπεδο.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ο  πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων κ. Τάσος 
Παπαθωμάς εκπροσώπησε το ΠΣΣΕ, στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα : την υποβολή 
αιτήσεων για παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στις εργασίες συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, λειτουργοί των αρμοδίων Υπουργείων καθώς επίσης και κοινωνικοί φορείς. 
Ο εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα υπογραμμίζοντας την ανησυχία του 
Συμβουλίου  για τη σωστή μεταχείριση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ιδιαίτερα των 
χαμηλοσυνταξιούχων αναφορικά με την παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων κ. Τάκης Αγαθοκλέους 
συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το ΓεΣΥ την οποία  διοργάνωσε το Υπουργείο 

Υγείας στις 17/6/14, στη Δημοσιογραφική Εστία. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε τις θέσεις 
του Υπουργείου του και οι κοινωνικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση είχαν την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.  Στη διαβούλευση τέθηκε η πάγια θέση της Βουλής 
των Γερόντων, για την ανάγκη προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων 
και ιδιαίτερα  των  χαμηλοσυνταξιούχων σε  θέματα υγείας. 
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Βουλή των Γερόντων

Άρχισε η προεργασία της διοργάνωσης της 16ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων η οποία φέτος θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014, στην Βουλή των Αντιπροσώπων,  από τις 10:00πμ – 

13:00,  με τίτλο  «Πως η οικονομική κρίση επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων». Οι δύο επιτροπές Υγείας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων θα διαπραγματευθούν το πιο πάνω θέμα στον τομέα της 
αρμοδιότητάς τους. 

Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων, 
στα πλαίσια της προσφοράς πρακτικής βοήθειας 

στα μέλη της, αλλά και στους συνταξιούχους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτούργησε 
δύο γραμμές εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων, 
για βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων τους 

για το ΕΕΕ. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, 
εξυπηρετήθηκαν γύρω στα 600 άτομα. Επίσης 
έγιναν και προσωπικές συναντήσεις στα γραφεία 
του ΠΣΣΕ και επισκέψεις σε σπίτια ηλικιωμένων οι 
οποίοι δεν είχαν κάποιο άτομο να τους βοηθήσει 
στη συμπλήρωση της αίτησης τους. 

Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Frederick που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο ΠΣΣΕ, ανέπτυξε νέες πρωτοβουλίες αναφορικά με την 

λειτουργία της Βουλής των Γερόντων αλλά και για την περαιτέρω δράσης της.  Συγκεκριμένα το Συντονιστικό 
Σώμα θα εκσυγχρονίσει το θεσμό της Βουλής των Γερόντων με τη διαμόρφωση κανονισμών λειτουργίας του 
θεσμού, την αποκέντρωση των δράσεων της Βουλής σε τοπικό επίπεδο, με την αξιοποίηση  των βουλευτών της 
στις διάφορες επαρχίες,  την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με την Παιδοβουλή για τη μείωση του χάσματος 
μεταξύ των γενεών αλλά και την ανάλυση άλλων προβλημάτων που απασχολούν τους ηλικιωμένους όπως είναι η 
βία και ο ηλικιακός ρατσισμός.  

16η  Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Συμβολή της Βουλής των Γερόντων 
στη συμπλήρωση των αιτήσεων του ΕΕΕ

Αναβάθμιση λειτουργίας Βουλής των Γερόντων
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, 
είναι πρωτοβουλία του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
και εφαρμόζεται για 10η συνεχή χρονιά 
με την στήριξη του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, με στόχο την ανάληψη 
εθελοντικών έργων από τα εκπαιδευτήρια 
μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς και την  ανάπτυξη του πνεύματος 
της εθελοντικής συνείδησης ανάμεσα στους 
μαθητές των σχολείων μας.

Η ειδική Επιτροπή του ΠΣΣΕ  αξιολογεί 
τις συμμετοχές στο διαγωνισμό για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2013 – 2014  και τα 
διακριθέντα σχολεία θα βραβευτούν στην 
καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει το 
προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την 

ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών 
(5η Δεκεμβρίου). Τα βραβεία αθλοθετεί ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 
του προγράμματος 

Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός 
Νεολαία και Εθελοντισμός  2014-2015  
επαναπροκηρρύσεται.  Νέες πτυχές του 
προγράμματος είναι η επέκτασή του στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την 
κινητοποίηση και των νέων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε εθελοντικά έργα και η έναρξη 
του από τον Σεπτέμβριο  2014.  

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών 
είναι  τέλος Ιουνίου 2015.
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Εβδομάδα Εθελοντισμού 2014

1 - 8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση για διοργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων 
και προβολή/αναγνώριση φορέων

Ενόψει της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού, η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιείται 
μεταξύ 1–8 Δεκεμβρίου και συντονίζεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, έχουν κληθεί όλα τα οργανωμένα σύνολα, θεσμοί και φορείς της κοινωνίας 
να οργανώσουν τη δική τους εθελοντική δραστηριότητα κατά την Εβδομάδα αυτή.  Οι φορείς 
που θα πραγματοποιήσουν εθελοντικές δραστηριότητες θα προβληθούν και θα αναγνωριστεί 
η συμβολή τους σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Στόχος όλων είναι να 
προωθήσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού.  

Τι μπορείτε να κάμετε;

• κοινωνική προσφορά σε εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, ή κρατικές υπηρεσίες που 
εξυπηρετούν ευάλωτες/κοινωνικές ομάδες

Απονομή βραβείου σε σχολείο για τη διάκριση του  στο διαγωνισμό 
εθελοντικής εργασίας 2012-2013, στο Προεδρικό Μέγαρο.
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• να οργανώσετε ένα εθελοντικό έργο κοινοτικής ανάπτυξης 

• να βοηθήσετε περιπτώσεις ευάλωτων προσώπων, ομάδων ή οικογενειών που κινδυνεύουν 
από κοινωνικό αποκλεισμό και χρειάζονται τη βοήθειά μας

• να αναλάβετε τη συντήρηση κάποιου ιστορικού, εθνικού, εκκλησιαστικού χώρου, ή να 
προάγετε τη θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση

• να αναλάβετε δραστηριότητα δεντροφύτευσης, δημιουργίας/βελτίωσης πάρκων, ένα 
περιβαλλοντικό έργο στην κοινότητα, καθαριότητα κάποιου χώρου, ή δραστηριότητα 
προστασίας και φροντίδας των ζώων, ανακύκλωση, κ.ά..

• να οργανώσετε εθελοντική αθλητική δραστηριότητα για ενίσχυση κάποιου κοινωνικού 
σκοπού

• να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες δωρεάν σε κάποια οργάνωση, ομάδα ή οικογένεια 

• να οργανώσετε εκδήλωση αναγνώρισης και επιδοκιμασίας των εθελοντών σας ή της 
ομάδας του φορέα σας για το κοινωνικό τους έργο

Αναγνώριση φορέων:

Οι φορείς που θα οργανώσουν δραστηριότητες θα λάβουν πιστοποιητικό για τη συμμετοχή 
τους και αριθμός εκπροσώπων θα επιλεγεί να συμμετάσχει σε Δεξίωση προς τιμήν των 
εθελοντών, στο Προεδρικό Μέγαρο, που παραθέτει το προεδρικό ζεύγος.

Προβολή δραστηριοτήτων φορέων:

Οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν από τους διάφορους φορείς θα προβληθούν:

• στα ΜΜΕ, στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού του ΠΣΣΕ

• Στην ιστοσελίδα και σε Ενημερωτικό Δελτίο του ΠΣΣΕ

Στείλετε μας τη δραστηριότητά σας:

Εάν επιθυμείτε να προβάλουμε την εθελοντική δραστηριότητα που θα οργανώσετε,  
συμπληρώστε  και υποβάλετε το σχετικό έντυπο στο σημείο ‘Δραστηριότητες Εβδομάδας 
Εθελοντισμού’, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ  www.volunteerism-cc.org.cy το αργότερο 
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2014. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Πιστοποιημένο Κέντρο από την ΑνΑΔ 

Η Αρχή  Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  για την πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)  στο πλαίσιο του   

Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 
(ΑξιοΠιστοΣυν)  ενέκρινε το  Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ)  του ΠΣΣΕ, 
ως πιστοποιημένο ΚΕΚ και ΔΕΚ.  

Το ΚΕΑΕ ως πιστοποιημένο ΚΕΚ θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για 
εφαρμογή επιχορηγημένων προγραμμάτων κατάρτισης. Επίσης το ΚΕΑΕ ως πιστοποιημένο 
ΚΕΚ θα έχει τη δυνατότητα εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στις αίθουσές του.

Προγράμματα κατάρτισης - Β΄ εξάμηνο 2014

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του 
ΠΣΣΕ, πραγματοποιεί  σεμινάρια κατά το Β΄ Εξάμηνο  του 2014 ως ακολούθως: 

Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   
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6 λειτουργίες
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ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού δίνει την ευκαιρία 
σε άτομα να εγγραφούν ως εθελοντές  καθώς και 

σε οργανωμένα σύνολα να καταχωρήσουν τις ανάγκες 
τους για τις οποίες  επιθυμούν να εξυπηρετηθούν 
από εθελοντές και ο  σχετικός μηχανισμός του ΠΣΣΕ 
θα ταυτίσει  τις ανάγκες με τα ενδιαφέροντα των 
εθελοντών.  

Η Πύλη Εθελοντισμού μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει 
περιπτώσεις και οργανώσεις που έχουν συγκεκριμένες 
ανάγκες για τις οποίες χρειάζεται η  προσφορά εθελοντή.  
Για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες από 

εθελοντές πρέπει οι οργανώσεις να καταχωρήσουν τις 
ανάγκες τους στην Πύλη Εθελοντισμού. 

Άτομα που χρειάζονται εξυπηρέτηση από εθελοντές 
πρέπει να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών της 
επαρχίας τους.  

Επισκεφθείτε σήμερα τη Διαδικτυακή Πύλη 
Εθελοντισμού ή επικοινωνήστε με το Σώμα Εθελοντών 
της επαρχίας σας για περισσότερες πληροφορίες  
(Λευκωσία: 22512602, Λεμεσός: 25737761, Λάρνακα: 
24650525, Πάφος: 26953725,  Αμμόχωστος: 
99124521). 
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ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Το Σώμα Εθελοντών 
δημ ιουργήθηκε 

το 1991 από το 
ΠΣΣΕ και σήμερα 
λειτουργεί από τα 
ΕΣΣΕ στις επαρχίες 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,  Πάφου 
και Ελεύθερης Αμμοχώστου. Από το 2010 
άρχισε και τη λειτουργία του το Σώμα 
Εθελοντών Κερύνειας.  Το ΠΣΣΕ ασκεί 
συντονιστικό ρόλο και χαράσσει την πολιτική 
που ακολουθεί το Σώμα.  

Το Σώμα Εθελοντών:

• Εγγράφει - Τοποθετεί – Εκπαιδεύει - 
Καθοδηγεί & Στηρίζει τους εθελοντές

• Πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

• Εξυπηρετεί:

o άτομα και οικογένειες

o κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα

o εθελοντικές/ΜΚΟ 

o κρατικές υπηρεσίες

o καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

• Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική 
και πολιτιστική ανάπτυξη όπως επίσης και 
τον εταιρικό κοινωνικό εθελοντισμό  

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

Tο ΠΣΣΕ υλοποιεί και φέτος  το Σχέδιο Επιχορήγησης του για τις οργανώσεις μέλη του.   
Ο Οδηγός και τα έντυπα του Σχεδίου έχουν αποσταλεί στις οργανώσεις και είναι επίσης 

αναρτημένα στην κεντρική σελίδα της  ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ.

“Εκστρατεία 500 ημέρες, 500 τρόποι” για επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development 
Goals) αποτελούν διάφορους δεσμευτικούς στόχους που 

συμφωνήθηκαν από αρχηγούς κρατών το 2000 για ολοκλήρωση 
του οράματος για μείωση της φτώχειας σε κάθε άκρη της γης.  
Για εορτασμό και αναγνώριση της συμβολής των εθελοντών 
στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, το Τμήμα Εθελοντών του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) άρχισε μεγάλη εκστρατεία 
με το σύνθημα «500 ημέρες, 500 τρόποι» με στόχο την προβολή 
της εθελοντικής δραστηριοποίησης για προώθηση της ειρήνης 
και της ανάπτυξης.  Η εκστρατεία προβάλλει μία αληθινή ιστορία 
κάθε μέρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, για το πως δραστηριοποιούνται οι εθελοντές για 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. 
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Οι στόχοι της Χιλιετίας  

Τα εικονίδια των στόχων της χιλιετίας σχεδιάστηκαν από τον εθελοντή, 
Dirk Hegmanns, του Τμήματος Εθελοντών των Ηνωμένων Εθνών.
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Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

www.fundingprogrammesportal.gov.cy
Η Πύλη περιέχει πληροφορίες, μέσω εργαλείων αναζήτησης, για ανταγωνιστικά 

προγράμματα της ΕΕ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, χρηματοδοτήσεις 
από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας, κτλ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Ευρωπαϊκό Έργο «Roads to Recognition» 
με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 

Με μεγάλη επιτυχία 
συνεχίζεται το έργο 

«Roads to Recognition» το οποίο 
υλοποιείται με χρηματοδότηση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος 
GRUNDTVIG – Εκπαιδευτικές 
Συμπράξεις και στο οποίο το 
ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο έχει στόχο την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αναγνώριση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της 
εθελοντικής προσφοράς και την ανάπτυξη μεθόδων και 
εργαλείων για τη στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων 
για αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων.  Το όλο 
πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015. 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014 στην Τσεχία, στην οποία 
θα συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ, ο κ. Πέτρος Πέτρου, η κα Κλαίλια Σκοτεινού και η 
κα Μαρία Άζινου.  Στη συνάντηση αυτή θα γίνει παρουσίαση, μεταξύ άλλων, και της εργασίας 
που ανέλαβε το ΠΣΣΕ, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα της αναγνώρισης 
της άτυπης μάθησης.

Το  σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η 
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

Συνάντηση με τον  Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος ΜέτικΑλέρτ Κύπρου αποτελούμενη από τους Ι. Κάσιο, Μ. 
Κληρίδη, Κ. Χατζηγιάννη και Π. Νικολάου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού Κώστα Καδή, την Παρασκευή 4 Ιουλίου, 2014.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της μεταλλικής προστατευτικής ταυτότητας ΜέτικΑλέρτ 

σε συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας ή αλλεργίες και τονίστηκε η ανάγκη προβολής 
της σε σχολεία, Συνδέσμους Γονέων και τη Σχολή Γονέων και μεθοδεύτηκαν διάφοροι τρόποι 
συνέχισης των σχετικών επαφών.  

Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου (ΛΕΑ)

Το ΛΕΑ μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της  Ημέρας της 
Γυναίκας, διοργάνωσε  εκδήλωση αφιερωμένη στην πρώην 

επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στην Ολλανδία κα   Τασούλα 
Χατζητοφή. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε: παρουσίαση 
της τιμωμένης από την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων κ. 
Κλαίρη Αγγελίδου,  προσφώνησή   από την κα Κικούλα Κότσαπα, 
πρόεδρο της  Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επαγγελματιών 
Επιστημόνων (ΚΟΓΕΕ), χαιρετισμούς από τον Μητροπολίτη  Λεμεσού κ. κ. Αθανάσιο , 
τον  Μητροπολίτη  Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. κ. Βασίλειο, το Δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου κ. Πική και ομιλία από την κ. Τασούλα Χατζητοφή. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν   πολλοί φίλοι και εκτιμητές του έργου της κα Χατζητοφή, 
καθηγητές και συμμαθητές της από τα μαθητικά της χρόνια,  μέλη του Λυκείου και πλήθος 
κόσμου.

Η εκδήλωσή  τιμούσε τη Γυναίκα στο πρόσωπο μιας επιτυχημένης επιχειρηματίας της κα 
Χατζητοφή,  που ταυτόχρονα είχε δράση εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική η οποία με το 
παράδειγμα της  αποτελεί πρότυπο εντιμότητας και φιλοπατρίας σε καιρούς ιδιοτέλειας. 

Κατά τη  διάρκεια της εκδήλωσης η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λυκείου Ελληνίδων 
Αμμοχώστου αφού εξήρε το έργο της κα  Χατζητοφή την αναγόρευσε Επίτιμο Μέλος του 
Λυκείου και της επέδωσε σχετικό δίπλωμα.  

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε   ορχηστρική μουσική και  κλασικό  
τραγούδι από την φίλη της τιμώμενης, κα Καίτη Οικονομίδου. Την εκδήλωση έκλεισε η  βυζαντινή 
χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού «Ρωμανός ο Μελωδός»  με  τη διδασκαλία και 
διεύθυνση του π. Νικόλαου Λυμπουρίδη.

Η όλη τελετή έγινε σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών 
Επιστημόνων ΚΟΓΕΕ μέσα σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα με μνήμες από την Αμμόχωστο.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τη φιλοξενία των παιδιών του Ιδρύματος 
Θεοτόκος στην Παιδική Εξοχή του Λυκείου στην Αγία Νάπα, τον Αύγουστο του 2014.

Απόσπασμα αφιερώματος εκδήλωσης για τη δράση της κας Χατζητοφή

Η δράση της  κα Χατζητοφή υπήρξε μεγάλη και δύσκολη, και η αποστολή της επικίνδυνη. 
Σχεδόν μόνη,  χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από εκεί που θα έπρεπε να την έχει,  προχώρησε 
και κατάφερε να επαναφέρει στην  πατρίδα μας  ανεκτίμητα δείγματα  βυζαντινής τέχνης, 
και άλλους εκκλησιαστικούς θησαυρούς, ενώ συγχρόνως βοήθησε στη σύλληψη του 
διαβόητου Τούρκου αρχαιοκάπηλου  Aidin Kihmet. 

Η κ. Χατζητοφή την αποστολή της αυτή την επεκτείνει για όλα τα αρχαιολογικά μνημεία 
του κόσμου, όπου αξιόλογα δείγματα του ανθρώπινου πολιτισμού κινδυνεύουν να 
καταστραφούν από τις πολεμικές συγκρούσεις,  τις κλοπές, και το λαθρεμπόριο των 

ΙΔΡΥΜΑ
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αρχαιοκαπήλων.
Ίδρυσε την οργάνωση Walk of Truth, ένα φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

που ασχολείται ακριβώς με τη διάσωση της πολιτιστικής  κληρονομιάς των λαών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Α΄ τη διόρισε τότε Εκπρόσωπο της Εκκλησίας 

της Κύπρου σε ζητήματα πολιτισμού και επαναπατρισμού θρησκευτικών θησαυρών από 
όλο τον κόσμο. Ήταν τότε που και η Εκκλησία της Κύπρου και η ίδια προσπαθούσαν μέσω 
της UNESCO να διασώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά από την καταστροφική μανία 
του εχθρού. 

Η Τασούλα κατάγεται από την Αμμόχωστο,  την οποία υπεραγαπά και η πληγή της 
κατεχόμενης πατρίδας την πονά αφάνταστα.

Η ίδια ανέφερε με καμάρι ότι κατάγεται από την Αμμόχωστο, ότι λάτρευε τις διακοπές 
της στο χωριό Μάντρες και ζήλευε τις ξαδέλφες της για την ευλογία που είχαν να μένουν 
μόνιμα εκεί. 

Φοίτησε στο Γυμνάσιο Θηλέων Αμμοχώστου και συνέχισε μετά την τουρκική εισβολή, 
στην  Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Υπερπηδώντας όλες τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες 
κατάφερε να  σπουδάσει στην Αγγλία και αργότερα στην  Ολλανδία.

Οι δυσκολίες δεν την απογοήτευσαν αλλά αντίθετα την όπλισαν με περισσότερο πείσμα 
για να πετύχει αυτά που ήθελε. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 
και άλλους κρατικούς αξιωματούχους

Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης πραγματοποίησε 
σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Υγείας Δρα Φίλιππο Πατσαλή, με λειτουργούς των 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, καθώς και με μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.
Η πρόσβαση στα φάρμακα, η ένταξη  στο κρατικό συνταγολόγιο νέων θεραπειών για 

την πολλαπλή σκλήρυνση, οι μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τον καθορισμό των 
διαγνωστικών εξετάσεων (MRI), η άμεση παροχή φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς που 
έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια ιατροσυμβούλια με στόχο την έγκαιρη έναρξη των θεραπειών 
τους, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου που τέθηκε είναι το ότι ο ασθενής πρέπει να έχει το δικαίωμα 
της θεραπείας, και να μπορεί να αποφασίσει και να επιλέξει μαζί με τον γιατρό του, το πιο 
κατάλληλο φάρμακο για την περίπτωσή του.

Ο Σύνδεσμος θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ασθενών με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση, αφού στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω 
των προγραμμάτων που προσφέρει όπως η Κοινωνική Υπηρεσία, η Φυσιοθεραπεία/
Κινησιοθεραπεία, η Ψυχολογική Υποστήριξη και η κατ’ οίκον Φροντίδα.

Παγκόσμια Μέρα Αφιερωμένη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης πραγματοποίησε εκδηλώσεις με 
αφορμή την “Παγκόσμια Μέρα Αφιερωμένη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση” που φέτος ήταν 

την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ήταν αφιερωμένη στην «Προσβασιμότητα».
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη 

στην Αίθουσα Διασκέψεων του Υπουργείου Υγείας την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014.
Το θέμα που αναπτύχθηκε αφορούσε την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία 

στην καθημερινή τους ζωή, το νομοθετικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα καθώς και την 
προσβασιμότητα σε διάφορους χώρους.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν Επιστημονικές Ημερίδες που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στις 31 
Μαΐου 2014 στη Λευκωσία και την 1 Ιουνίου 2014 στη Λεμεσό.  Στόχος ήταν η ενημέρωση του 
κοινού για τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν τη πολλαπλή σκλήρυνση. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης Μουσικό Απόγευμα την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, στο Προεδρικό 
Μέγαρο υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας κα Άντρης Αναστασιάδη. 
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του Συνδέσμου. 
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Στοιχεία για τους εθελοντές και 
τις ανθρωποώρες προσφοράς των παγκύπριων 

οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

2013

Σημείωση:
Τα στοιχεία για τους εθελοντές και τις ανθρωποώρες προσφοράς της 

παρουσίασης, παρουσιάζουν τα δεδομένα των παγκύπριων οργανώσεων μελών του 
ΠΣΣΕ για το έτος 2013 που συμμετείχαν στην έρευνα.

Η προσπάθεια καταγραφής των παραμέτρων της έρευνας βρίσκεται στο στάδιο 
επέκτασης και σε τοπικό επίπεδο όπου αναμένεται να τετραπλασιαστούν οι αριθμοί 
της έρευνας, τόσο για τους εθελοντές όσο και για τις ανθρωποώρες προσφοράς. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Αριθμός μελών διοικητικών συμβουλίων
παγκύπριων οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ

Συμμετοχή στην έρευνα
46 από τις 60 παγκύπριες οργανώσεις

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ
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Αριθμός Συνεδριών Επιτροπών 
και Διοικητικών Συμβουλίων

παγκύπριων οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ

Σύνολο: 1,395 συνεδρίες / 2013

Ανθρωποώρες / Χρόνος συνεδριάσεων
παγκύπριων οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ

Σύνολο: 4,678 ώρες / 2013

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ
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Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   
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Αρ. εθελοντών παγκύπριων οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ 
που προσφέρουν στην υλοποίηση προγραμμάτων 

και δραστηριοτήτων

Σύνολο: 15,282 (2013)

Ανθρωποώρες 
Ώρες συμμετοχής μελών ΔΣ 

παγκύπριων οργανώσεων μελών σε δραστηριότητες 

Σύνολο: 83,475 ώρες / 2013

Ώρες προσφοράς εθελοντών 
παγκύπριων οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ 

Σύνολο: 871,680 (2013)

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

Στοιχεία των παγκύπριων 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
‘Εθελοντισμός, Ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική  
Ενσωμάτωση’ για τα παιδιά του δημοτικού
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
ΠΣΣΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΣΣΕ 
(40 χρόνια προσφοράς)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Βοήθημα για παιδοκόμους, 
νηπιαγωγούς, φοιτητές

Εγχειρίδιο Χειρισμού 
Εθελοντών
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Οδηγός για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Ενημερωτικό 
έντυπο ΠΣΣΕ

 Έκθεση 
Πεπραγμένων ΠΣΣΕ

Ενημερωτικά 
Δελτία ΠΣΣΕ

Αφίσα ΠΣΣΕ

Ενημερωτικό έντυπο 
Σώματος Εθελοντών

Έντυπο υπηρεσιών 
ΠΣΣΕ προς μέλη

Έντυπο Υπηρεσίας 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΠΣΣΕ

Οδηγός προγραμμάτων 
οργανώσεων
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Πρακτικά Συνόδων 
Βουλής Γερόντων

Πόρισμα συνεδρίων

Ευαισθητοποίηση παιδιών για τον εθελοντισμό: έκδοση 
με ζωγραφιές και ποιήματα

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων ΠΣΕΕ και μελών

Πρακτικά Συνόδων 
Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνική Διακήρυξη 
για τον Εθελοντισμό

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 

Η CYTA παραχωρεί στο ΠΣΣΕ 
δωρεάν χώρο για προβολή των 
στοιχείων των οργανώσεων 
μελών του με στόχο την άμεση 
ενημέρωση του πολίτη για τις 
εθελοντικές/μη κυβερνητικές 
οργανώσεις μέλη του.
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Χαρτογράφηση των αναγκών και των 
προβλημάτων των ευπαθών ομάδων

Η υποδομή του εθελοντισμού 
στην Ευρώπη:  

Έκθεση για την Κύπρο

Ο εθελοντισμός στην Ευρώπη: 
 Έκθεση για την Κύπρο
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TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως της 
Κύπρου, στη μετάβασή τους προς 
τον αστικό τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας, που συνοδεύεται από 
ταυτόχρονες αλλαγές της δομής και 
λειτουργίας της οικογένειας, της ραγδαίας 
εισβολής της ψηφιακής τεχνολογίας 
στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο, της 
πολυπολιτισμικής πλέον σύνθεσης του 
πληθυσμού τους και της χαλάρωσης των 
άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις προσαρμογής 
που μπορεί να γίνουν αίτια κοινωνικών 
κινδύνων που επιδεινώνονται σε έκταση και 
βαρύτητα σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
οικονομικής κρίσης. Ασφαλής αντιμετώπιση 
αυτών των σύγχρονων προκλήσεων, 
αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής μέσω δράσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης και ενεργού συμμετοχής και 
δραστηριοποίησης για την ενίσχυση των 
κοινωνικών δικτύων και σχέσεων.

Η Κοινωνική Εργασία είναι ο 
επιστημονικός τομέας που προετοιμάζει 
επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, 
ερευνητές και μελετητές, για τη διερεύνηση, 
μελέτη, σχεδιασμό και παρέμβαση για την 
υλοποίηση των διεργασιών, δράσεων και 
υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική 
συνοχή της κοινωνίας και την ευημερία των 
μελών της.    

«Το επάγγελμα του Κοινωνικού 
Λειτουργού προάγει την κοινωνική αλλαγή, 
την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις 
των ανθρώπων και την ενδυνάμωση και 
ενίσχυσή τους με στόχο την επαύξηση 
της ευημερίας τους. Η κοινωνική εργασία 
χρησιμοποιεί θεωρίες της συμπεριφοράς 
του ανθρώπου και των κοινωνικών 
συστημάτων για να παρέμβει στα σημεία 
εκείνα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον τους. Οι αρχές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις για την 
κοινωνική εργασία»1.

Το Πανεπιστήμιο Frederick πρωτοπόρο 
στις καινοτομίες και τη συνεισφορά στην 
Κυπριακή κοινωνία, πριν δεκαπέντε χρόνια 
προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία του 
πρώτου αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού  
Προγράμματος Σπουδών στην Κοινωνική 
Εργασία στην Κύπρο, εφάμιλλου ποιοτικά 
με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 
Οι απόφοιτοι Κοινωνικοί Λειτουργοί του 
Πανεπιστημίου μας στελεχώνουν πλήθος 
κρατικών, δημοτικών, εκκλησιαστικών 
και εθελοντικών υπηρεσιών κοινωνικής 
πρόνοιας και προστασίας και έχουν 

σημαντική προσφορά στους συμπολίτες μας 
και συνολικά στην κοινωνία μας.

Όλα αυτά τα χρόνια με πρωτοβουλίες 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του Πανεπιστημίου μας, προωθήθηκαν 
καινοτόμες πρωτοβουλίες, με τη συμβολή 
των διδασκόντων, εποπτών και φοιτητών 
μας και δημιουργήθηκαν δράσεις, 
προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης σε διάφορους 
τομείς της κοινωνίας μας, που στην πορεία 
εξελίχθησαν σε θεσμούς κοινωνικής 
προστασίας. Ήδη, το Πανεπιστήμιό μας 
συνεργάζεται με περισσότερες από 60 
από τις μεγαλύτερες κρατικές, δημοτικές, 
εκκλησιαστικές και εθελοντικές υπηρεσίες 
και φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
προστασίας, όπου ασκούνται οι φοιτητές μας 
και υλοποιούνται επιστημονικά, ερευνητικά, 
εκπαιδευτικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, εγγράφονται 
αυτοδίκαια στο Επαγγελματικό Μητρώο 
των Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου και 
λαμβάνουν σχετική άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού. 

Το Πανεπιστήμιο Frederick, κατανοώντας 
τις προκλήσεις του μέλλοντος, για την 
αναβάθμιση περαιτέρω των σπουδών 
Κοινωνικής Εργασίας, ίδρυσε και λειτουργεί, 
από το 2012, το πρώτο αναγνωρισμένο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Μάστερ) στην Κοινωνική Εργασία και την 
Κοινωνική Διοίκηση, στην Κύπρο. Το Πτυχίο 
Κοινωνικής Εργασίας και το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί 
από την αρμόδια αρχή, την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 

(ΕΑΙΠ). Επίσης, είναι αναγνωρισμένα τόσο 
από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών  (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) όσο και από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας.

Στόχος του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος είναι η αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού με την 
εξειδικευμένη και σε βάθος κατάρτιση 
των αποφοίτων και επαγγελματιών στον 
τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και 
των Κοινωνικών Επιστημών, ώστε να 
ανταποκριθούν στις πλέον σύγχρονες και 
πολύπλοκες κοινωνικές ανάγκες και τις 
προκλήσεις της Κυπριακής κοινωνίας και των 
μελών της. Στελέχη με υψηλή εξειδίκευση 
μέσα από την εργασία τους μπορούν να 
ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος 
για τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες 
με την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και 
προγραμμάτων, την εφαρμογή καλών 
πρακτικών και τη μεταφορά υψηλής 
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, διάρκειας 
τριών εξαμήνων, δίνει έμφαση στους 
τομείς που αφορούν τις παρεμβάσεις 
με την οικογένεια και με την κοινότητα. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δύο 
κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Κλινική 
Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά 
και Εφήβους, και β) Κοινοτική Ανάπτυξη 
και Κοινωνική Διοίκηση. Στη διάρκεια 
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
ασκούνται επαγγελματικά σε υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας για 
600 συνολικά εκπαιδευτικές ώρες, για να 

Δρ Παναγιώτης Αλτάνης
Αν. Καθηγητής Κοινωνικής  
Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής Πρόεδρος 
Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας

Σπουδές στην επιστήμη 
της Κοινωνικής Εργασίας: 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί απαραίτητοι 
για την κοινωνική συνοχή 

και ευημερία της κοινωνίας
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συνδέσουν τη θεωρητική τους εκπαίδευση 
με την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας, έρευνας και μελέτης. 

Στα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας 
διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες από 
την Κύπρο και την Ελλάδα με μακρόχρονη 
επιστημονική, επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία και υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. 
Επίσης, διδάσκουν επισκέπτες καθηγητές 
από άλλες χώρες για διάφορα εξειδικευμένα 
θέματα, μετά από πρόσκληση ή συνεργασία 
με τα Πανεπιστήμιά τους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick μέσα 
στο πλαίσιο της πολιτικής του για 
επιβράβευση των φοιτητών με βάση 
κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας, αλλά και 
κοινωνικά κριτήρια αλληλεγγύης, προσφέρει 
υποτροφίες σε φοιτητές που εξασφαλίζουν 
υψηλές σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Οι σπουδές στην Κοινωνική Εργασία και 
οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
αποτελούν μία υψηλής προτεραιότητας 
αναγκαιότητα για την Κυπριακή Κοινωνία και 
τους συμπολίτες μας. Οι σημερινές συνθήκες 
κοινωνικών αλλαγών και παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης καθιστούν υποχρέωση 
της πολιτείας και της κοινωνίας να αναπτύξει 
δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας, κοινωνικής στήριξης και 
κοινωνικής προστασίας για την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής της Κυπριακής 
κοινωνίας, την κοινωνική στήριξη των 
ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική 
ευημερία του συνόλου των συμπολιτών 
μας. Οι νέοι με αναπτυγμένο το αίσθημα της 
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και 
των ανθρωπιστικών ιδεών θα εκφραστούν 
πλήρως μέσα από την επιστημονική τους 
εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία και 
από την επαγγελματική δραστηριοποίησή 
τους ως Κοινωνικοί Λειτουργοί και θα 
ικανοποιήσουν τα ανθρωπιστικά τους 
ιδεώδη μέσα από την κοινωνική συνεισφορά 
στο συνάνθρωπό τους και στην κοινωνία 
τους.

Οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί 
και οι Κοινωνικοί Επιστήμονες, έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να εξειδικευτούν και να 
εξελιχθούν επιστημονικά σε υψηλό επίπεδο 
στους τομείς που εργάζονται ή επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν και να αποτελέσουν 
προστιθέμενη αξία για την υπηρεσία τους, 
την κοινωνία και τους συμπολίτες τους.   

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αποτελούν 
αναγκαιότητα για κάθε σύγχρονη κοινωνία 
που επιδιώκει συνοχή και ευημερία και, 
ταυτόχρονα, αποτελούν δικαίωμα για 
τους πολίτες που προσδοκούν να έχουν 
ευκαιρίες και τρόπους βελτίωσης της 
ποιότητας της προσωπικής, οικογενειακής 
και κοινωνικής τους ζωής. Η Κύπρος και 
οι πολίτες της χρειάζονται κοντά τους, 
δίπλα τους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και 
αποτελεσματικές δράσεις και υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και ευημερίας για 
ένα καλύτερο κοινωνικό μέλλον. Εμείς, 
στο Πανεπιστήμιο Frederick, καθημερινά 
μοχθούμε για να προετοιμάσουμε 
ολοκληρωμένους επαγγελματίες και υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακούς επιστήμονες.  

1. Διεθνής Ομοσπονδία των Κοινωνικών 
Λειτουργών (International Federation of 
Social Workers) και  Διεθνής Ένωση των 
Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (International 
Association of Schools of Social Work), 2004

Η χαρά της προσφοράς 
στο συνάνθρωπο

Τ
ον περασμένο Μάιο και Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 
από το Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου τέσσερις 
ανακαινίσεις δωματίων σε σπίτια μελών του 
Συνδέσμου. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχα κι 

εγώ ως εθελόντρια και φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο 
Πανεπιστήμιο Frederick. Συγκεκριμένα,  έχουν γίνει δύο 
ανακαινίσεις σε σπίτια μελών του Συνδέσμου στη Λεμεσό, 
μία στη Λάρνακα και μία στη Λευκωσία.

Ο Σύνδεσμος, θέλοντας να κάνει πιο ευχάριστη και 
ευκολότερη τη διαβίωση των ατόμων που πάσχουν από 
σπάνιες νευρομυΐκές παθήσεις, αποφάσισε να ανακαινίσει 
τα δωμάτιά τους, αλλάζοντας έτσι ολοκληρωτικά το χώρο 
όπου περνάνε τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους.

Για τις ανακαινίσεις  χρειάστηκε να οργανωθεί 
συνεργείο εθελοντών. Για να μπορέσουν τα δωμάτια να 
βαφτούν, να ανακαινιστούν και να ολοκληρωθούν με τα νέα 
έπιπλα, χρειάστηκαν πολλές ώρες προσφοράς από τους 
εθελοντές. 

Τα μέλη του Συνδέσμου που επιλέγηκαν για να 
ανακαινιστούν τα δωμάτιά τους ήταν άτομα από οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν κυρίως κοινωνικοοικονομικές 
δυσκολίες και αυτό αποτέλεσε κύριο παράγοντα στην 
επιλογή τον τεσσάρων αυτών μελών του Συνδέσμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αναζητούσαμε εθελοντές που 
θα μπορούσαν με τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους 
αλλά και με την όρεξή τους να συμβάλουν ενεργά σε 
αυτή την πρωτοποριακή μας προσπάθεια. Στο κάλεσμά 
μας ανταποκρίθηκαν δύο φοιτήτριες του Προγράμματος 
Σχεδιασμού Εσωτερικού Χώρου  του Πανεπιστημίου Frederick,  μια επαγγελματίας διακοσμήτρια, 
ενώ το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick συνέβαλε μέσα από τη δική του ομάδα 
εθελοντών - φοιτητών. Συγκινητική ήταν επίσης και η προσέλευση των εθελοντών του Συνδέσμου, 
αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ειδικά οι νέοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά 
ζητήματα.

Οι εθελόντριες διακοσμήτριες ανέλαβαν να διακοσμήσουν από ένα δωμάτιο. Μέσα από 
φωτογραφίες των δωματίων, που έστειλαν τα μέλη του Συνδέσμου, οι εθελόντριες προσπάθησαν 
να διακρίνουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ο χώρος έτσι ώστε να γίνει πιο λειτουργικός για 
το κάθε άτομο. Τα έπιπλα και τα χρώματα επιλέγηκαν με προσοχή έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 
στην προσωπικότητα του καθενός.

Έτσι όταν έφτασε η ημέρα για την ανακαίνιση, όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει η διαδικασία. 
Αρχικά η ομάδα εθελοντών μετακίνησε τα παλιά και αχρείαστα έπιπλα, με την καθοδήγηση 
πάντα των διακοσμητών, για να μπογιατιστεί το δωμάτιο και να στηθούν τα νέα έπιπλα. Φυσικά 
χρειάστηκαν πολλές ώρες για να γίνει σωστά η όλη διαδικασία και πολύς κόπος και αφοσίωση από 
όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν και για τα τέσσερα δωμάτια. 

Ως εθελόντρια, έζησα όλη τη διαδικασία των ανακαινίσεων από την αρχή μέχρι το τέλος, 
μιας και εκείνο το διάστημα πραγματοποιούσα και την πρακτική μου άσκηση στο Σύνδεσμο ως 
φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick. Εργάστηκα όμως εθελοντικά, γιατί 
όλες οι ανακαινίσεις γίνονταν κυρίως Σάββατα. Η θυσία όμως από τον ελεύθερό σου χρόνο είναι 

αυτή που θα σε ονομάσει εθελοντή.
 Ως φοιτήτρια, αλλά και ως εθελόντρια, λοιπόν που συμμετείχα  σε 

αυτή τη δράση, ένοιωσα περήφανη που βρισκόμουν εκεί, όταν τα μέλη 
του Συνδέσμου έμπαιναν για πρώτη φορά πλέον στο καινούργιο τους 
δωμάτιο και η χαρά στα πρόσωπα τους ήταν εμφανής. Πλέον, αυτά 
τα άτομα θα μπορούσαν να απολαμβάνουν ευχάριστα τις ώρες τους 
στα δωμάτιά τους, μιας και όλα έμοιαζαν διαφορετικά και καινούργια. 
Νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση που μου δόθηκε μια τέτοια ευκαιρία από 
το Σύνδεσμο Μυοπαθών και μακάρι στο μέλλον να υπάρξουν τέτοιες 
ωραίες στιγμές όπως αυτές που πέρασα μαζί με τους εθελοντές και με 
όλα τα μέλη του Συνδέσμου!

Της Μαρίτσας Πέτρου
Φοιτήτριας Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Frederick
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