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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
• 364 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

Τιμή στον Πρόεδρο
του ΠΣΣΕ  Σταύρο Ολύμπιο

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1η 
Δεκεμβρίου 2014, με εξαιρετικά μεγάλη 
επιτυχία, η εκδήλωση προς τιμήν του 

Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρου 
Ολύμπιου, στην κατάμεστη και ασφυκτικά 
γεμάτη από κόσμο, κληρικούς, βουλευτές, 
δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, 

αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λεμεσού.

Οργανωτές της ξεχωριστής αυτής τιμητικής 
εκδήλωσης, η οποία έγινε μέσα στα πλαίσια της 
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, ήταν ο Δήμος 
και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού της Λεμεσού.
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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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364 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





Το πρώτο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας 
στην Κύπρο. 
Το µόνο που προσφέρει σπουδές στην Κοινωνική 
Εργασία και στους τρεις κύκλους σπουδών.

- ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα στην Κοινωνική Εργασία
- Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική ∆ιοίκηση
- Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος | Τηλ.: +357 22 431355, Φαξ: +357 22 438234 
www.frederick.ac.cy, email: info@frederick.ac.cy



Ναυπλίου 21, Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: 77 77 77 90, +357 25 884600

Φαξ: + 357 25 353890
e-mail: info@ygiapolyclinic.com

www.ygiapolyclinic.com

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ», είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία στην Κύπρο. Κτισμένο στο κέντρο της Λεμεσού προσφέρει υψηλής ποιότητας 
ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα.

Η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει 152 κλίνες και 12 χειρουργικές αίθουσες.
Μεταξύ άλλων η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει:
 • Πλήρες Αιματολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο
 •  Τμήμα Απεικονιστικών Εξετάσεων (Ακτινολογικό Τμήμα, Τμήμα Μαγνητικής και   
  Αξονικής Τομογραφίας (MRI, CT scan), Μαστογραφίες, Οστεοπόρωση (Dexa, Υπέρηχοι)
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ICU)
 • 24ώρο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
 • Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα
 • Ογκολογικό (Χημειοθεραπείες)
 • Παιδιατρικό Τμήμα
 • Κέντρο Καθετηριασμών Καρδίας το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για να  
  επιλαμβάνεται τα προγραμματισμένα αλλά και τα επείγοντα καρδιολογικά   
  περιστατικά όπως αγγειοπλαστικές επεμβάσεις (μπαλονάκι). 
 • Πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα επί 24ώρου βάσεως για την καλύτερη   
  εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Οι συνεργάτες ιατροί του Νοσοκομείου μας ανέρχονται στους 245, έτοιμοι να 
εξυπηρετήσουν όλες τις ανάγκες των ασθενών. Στο Νοσοκομείο μας εργάζονται περίπου 
430 άτομα. 

Από το Σεπτέμβριο 2012 η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» πέτυχε τη διαπίστευσή της για όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες της σύμφωνα με τα πρότυπα ιατρικής και κλινικής ποιότητας του 
οίκου CHKS, καθώς και την πιστοποίηση της από τον ίδιο οίκο σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001 : 2008. Το γεγονός αυτό καθιστά την Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» ως το μοναδικό 
πολυδύναμο ιατρικό κέντρο στην Κύπρο που είναι διαπιστευμένο και πιστοποιημένο,  
διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.
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Τιμή στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ  Σταύρο Ολύμπιο

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014, με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, 
η εκδήλωση προς τιμήν του Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού κ. Σταύρου Ολύμπιου, στην κατάμεστη και ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο, 
κληρικούς, βουλευτές, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, αίθουσα εκδηλώσεων της 
Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οργανωτές της ξεχωριστής αυτής τιμητικής εκδήλωσης, η οποία έγινε μέσα στα πλαίσια 
της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, ήταν ο Δήμος και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού της Λεμεσού.

Η εκδήλωση άνοιξε με ένα μικρό αφιέρωμα με εικόνα, λόγο και μουσική, το οποίο επιμελήθηκε 
και παρουσίασε η κ. Σάρα Δρουσιώτη και έφερε τον τίτλο «η πορεία της αγάπης μέσα στο 
χρόνο». Στη συνέχεια, τη σκυτάλη ανέλαβε η Χορωδία «Άρης» Λεμεσού, η οποία ερμήνευσε 
εκκλησιαστικούς ύμνους και τραγούδια, υπό τη διεύθυνση του κ. Σόλωνα Κλαδά.

Το λόγο ανέλαβε, ακολούθως, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος, 
μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. 
Αθανασίου, ο οποίος, «για λόγους πέραν της θελήσεώς του», δεν κατέστη δυνατόν να είναι 
παρών στην εκδήλωση και μιλώντας για την προσφορά του τιμωμένου αναφέρθηκε στον 
«κρυπτό της καρδίας άνθρωπο».

«Άνθρωπος», τόνισε, «είναι αυτό που έχει μέσα στην καρδία του και η σχέση του προπάντων 
με τον Θεό πατέρα του, αλλά και με τους αδελφούς του. Βέβαια, αυτός ο έσω άνθρωπος 
σφραγίζει και νοηματοδοτεί και επηρεάζει και την εξωτερική συμπεριφορά του κάθε 
ανθρώπου».

«Η ζωή και τα έργα και η συμπεριφορά του κ. Ολύμπιου φανερώνει ότι έχει μια καρδία γεμάτη 
ευγένεια, αγάπη και αυτή όλη η κατάσταση, η ψυχική του, φανερώνεται μέσα στα έργα της 
προσφοράς και της αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο», πρόσθεσε.

«Στο πρόσωπο του επιβεβαιώνεται πάντοτε το γραφικό λόγιο: «ανακαινισθήσεται ως αετού 
η νεότης σου». Αυτός ο νεανικός ζήλος, αυτός ο ενθουσιασμός, που πάντοτε σφραγίζει την 
κάθε του ενέργεια και πράξη, είναι πολύ ωφέλιμη και διδακτική για όλους εμάς», επεσήμανε 
κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Θεοφιλέστατος.

«Η Λεμεσός είναι πραγματικά περήφανη και καυχιέται να έχει τέτοιους δημότες, που με το έργο 
και το προσωπικό τους παράδειγμα τιμούν την πόλη μας και αποτελούν κοινωνικό πρότυπο 
προς μίμηση», τόνισε στον χαιρετισμό του ο  Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη στο χαιρετισμό του, ο οποίος διαβάστηκε 
στην εκδήλωση, χαρακτήρισε ως δίκαιο τον έπαινο και πως αυτός «αποτελεί την ελάχιστη 
συμβολική αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς και δράσης» του κ. Ολύμπιου.

«Σε μια εποχή όπου επικρατεί ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια με το παράδειγμά σας, κ. 
Ολύμπιε, αναδεικνύεται και δίδεται νόημα σε αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αγάπη προς το 
συνάνθρωπο. Η εθελοντική προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα 
για μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Εύχομαι η σημερινή μέρα και η προσφορά 
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σας να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και φάρο φωτεινό, που θα προσελκύσει νέους 
εθελοντές, που θα συνεχίσουν το έργο σας», πρόσθεσε.

Αναφορά στο έργο και την προσφορά του τιμωμένου έκανε ο Αντιπρόεδρος του Επαρχιακού 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κ. Αντώνης Μούσουρος.

«Η καλοσύνη, η εντιμότητα και ο χαρισματικός χαρακτήρας του Σταύρου Ολύμπιου, η οξύνοια, 
η ευρηματικότητα μαζί με τη ρητορική του δεινότητα, η ευθυκρισία, η μεθοδικότητα και η 
πρωτοφανής και μοναδική ικανότητα επιλογής και αξιοποίησης των συνεργατών του, καθώς 
και η εκτίμηση και η αγάπη των συνεργατών του προς αυτόν είναι η απάντηση σε όσους 
διερωτώνται, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να καλύπτει το φάσμα όλων αυτών των 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων», υπογράμμισε, καταθέτοντας «το μυστικό της επιτυχίας» 
του τιμωμένου.

Στη συνέχεια προβλήθηκαν οπτικογραφημένες μαρτυρίες προσώπων που γνώρισαν τον 
τιμώμενο και ακολούθησε η απονομή τιμητικών πλακετών προς τον Πρόεδρο του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρο Ολύμπιο, από το Δήμο Λεμεσού και το 
Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση από τον τιμώμενο, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τον Δήμο Λεμεσού και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού τόνισε ότι «αυτή 
την τιμή την μετακυλίω σε όλους, τις χιλιάδες αγαπητούς συνεργάτες μου στην Εκκλησία, 
στην εκπαίδευση και τον εθελοντισμό».

«Τον τελευταίο καιρό σ’ αυτό τον τόπο κάποιοι με τις πράξεις τους και πολλοί με την ανοχή ή 
τη συνενοχή τους λάκτισαν περιφρονητικά την ποιότητα και λάτρεψαν την ποσότητα. Και είτε 
με τις πράξεις τους, είτε με τις παραλείψεις τους οδήγησαν τις ηθικές και πνευματικές αξίες 
αυτού του τόπου από τα δέντρα κάτω στη γη, όπως τα φύλλα του φθινοπώρου που τα παίρνει 
ο άνεμος και ποδοπατημένα βρίσκονται στη γη. Έτσι και οι αξίες μας από τον ουρανό και την 
καρδιά του ανθρώπου βρέθηκαν ποδοπατημένες και έγινε το κακό και ήλθε η τρικυμία», είπε.

Ο κ. Ολύμπιος κατέθεσε, στη συνέχεια, τις σκέψεις του σε σχέση με το εναγώνιο ερώτημα, 
που πλανάται πάνω απ’ όλους μας, για το πώς θα βγούμε απ’ αυτή την κατάσταση και το τι θα 
γίνει.

«Η απάντηση βρίσκεται σε μια δισύλλαβη λέξη, που αναφέρεται στην Αγία Γραφή», σημείωσε. 
«Είναι η λέξη λήμμα, δηλαδή υπόλοιπο. Και στην Αγία Γραφή η έννοια του λήμματος, του 
υπολοίπου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που δεν συμβιβάστηκαν με το κακό. Οι άνθρωποι εκείνοι, 
που δεν ανέχτηκαν την αδικία. Είναι οι λίγοι άνθρωποι, το υπόλοιπο, που δεν λέρωσαν τα 
χέρια τους και αυτοί αποτελούν την ελπίδα για την ανατροπή. Την ελπίδα για να βγούμε από 
τα αδιέξοδα στο ξέφωτο της σωτηρίας».

«Επιτρέψετε μου να πω ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι φωτισμένοι εκπαιδευτικοί, οι 
ακέραιοι, όσοι μας απέμειναν, ηγέτες και οι πρόμαχοι σ’ αυτό το υπόλοιπο, αυτοί που απόψε 
γιορτάζουν, οι εθελοντές και οι εθελόντριες αποτελούν το λήμμα αυτού του τόπου. Αποτελούν 
το υπόλοιπο, το μικρό έστω υπόλοιπο, το οποίο όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να 
φέρει την αλλαγή. Αυτό το υπόλοιπο, όσο μικρό κι αν είναι, είναι η μαγιά, που θα κάνει και 
πάλι να φουσκώσει το ζυμάρι και να ψηθεί ο άρτος της δικαιοσύνης και της ευημερίας και της 
ευτυχίας αυτού του τόπου», κατέληξε.
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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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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Εβδομάδα Εθελοντισμού 2014

1– 8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το 1985 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών όρισε την 5η Δεκεμβρίου ως Διεθνή 
Ημέρα Εθελοντών και έτσι από το 1994, το 
ΠΣΣΕ καθιέρωσε την Εβδομάδα Εθελοντισμού, 
μέσα στα πλαίσια της οποίας προωθεί δράσεις 
και  προγράμματα με τη συνεργασία κρατικών 
και άλλων φορέων με στόχο τη διάδοση και 
επέκταση του εθελοντισμού.

Δημοσιογραφική διάσκεψη ΠΣΣΕ

Η έναρξη της φετινής Εβδομάδας 
Εθελοντισμού κηρύχθηκε από την επίτιμη 
Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) κα Άντρη 
Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ 
κ. Σταύρο Ολύμπιο σε δημοσιογραφική  
διάσκεψη στις 25/11/14.

Η φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού ήταν  πιο 
πλούσια από κάθε άλλη φορά όσο αφορά 
τις δραστηριότητες των εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολλών άλλων 
φορέων. 

Κύρια σημεία ομιλίας  Προέδρου ΠΣΣΕ κ.  
Σταύρου Ολύμπιου στη Διάσκεψη Τύπου 
του ΠΣΣΕ στις 25/11/2014 που έγινε για να 
ανακοινώσει την έναρξη της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού 2014 που για φέτος ήταν από 
τις  1 – 8 Δεκεμβρίου, για να τιμηθεί η 5η 
Δεκεμβρίου που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως 
Διεθνής Ημέρα Εθελοντών:

«Παρόλες τις αντίξοες κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες που ταλαιπωρούν την Κύπρο μας 
είναι παρήγορο το γεγονός ότι σε κάθε μέρος 
του νησιού μας δίνεται από τους εθελοντές ένα 
ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από ποικίλες 
πρωτοποριακές εθελοντικές πρωτοβουλίες.  
Οι χιλιάδες εθελοντές που συγκροτούν 
τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ έχουν 
ανασυντάξει τις ψυχικές και πνευματικές τους 
δυνάμεις για να ανταποκριθούν στις νέες 
ανάγκες που προκύπτουν, αποδεικνύοντας 
για ακόμη μια φορά ότι ο εθελοντισμός 
είναι βασικός εταίρος του κράτους, στην 
προσπάθεια ανάκαμψης από τα πολλαπλά 
και αλυσιδωτά προβλήματα που έφερε η 
οικονομική κρίση.  Όλοι μαζί πρέπει να 
πετύχουμε ένα δύσκολο στόχο και αυτός 

είναι να μην τερματιστεί κανένα ζωτικό 
πρόγραμμα, δραστηριότητα ή υπηρεσία που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών μας 
ομάδων ή συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, 
αλληλεγγύη και πρόοδο της κοινωνίας.

Το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς 
επιθυμεί να δώσει η φετινή Εβδομάδα 
Εθελοντισμού.   Θεωρώ πρώτα χρέος μου 
να απευθύνω εκ μέρους της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΠΣΣΕ και εμένα προσωπικά, ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες εθελοντές, 
που είναι οργανωμένοι σε άτυπες ομάδες και 
σε εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, για την 
αξιέπαινη κινητοποίηση και προσφορά τους 
στην κοινωνία μας.  Θεωρώ επίσης υποχρέωσή 
μου να απευθύνω έκκληση σε όλα τα ΜΜΕ 
να μην παραλείψουν να καλύψουν αυτή την 
ταπεινή προσφορά των εθελοντών ανάμεσα στα 
τόσα άλλα θέματα που καλύπτουν.   Αυτό είναι 
το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε στον 
κάθε εθελοντή που ανιδιοτελώς προσφέρει 
το χρόνο του για να θεραπεύσει, μέσα από 
την εθελοντική του υπηρεσία, πολλαπλά 
προβλήματα της κοινωνίας.  Και οφείλουμε 
να πούμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ, γιατί 
είναι ένα κίνητρο για τους εθελοντές να 
συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση αλλά 
και για τόσους άλλους νεοεισερχόμενους 
στις τάξεις του εθελοντισμού να συνεχίσουν 
αυτό που ξεκίνησε ένας πυρήνας μάχιμων 
εθελοντών ακόμα και πριν από την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και έβαλε τα θεμέλια 
για τη δημιουργία του εθελοντικού τομέα 
για τον οποίο μπορούμε  να σεμνυνόμαστε 
σήμερα.   Σήμερα, οι εθελοντικές οργανώσεις 
καλούνται να στηρίξουν άτομα και οικογένειες 
που δεν έχουν εισοδήματα, δεν μπορούν 
να απολαμβάνουν βασικές υπηρεσίες όπως 
ρεύμα και νερό, φαγητό και στέγη.  Το σοβαρό 
έργο που επιτελεί ο εθελοντικός μας τομέας 
σήμερα, θυμίζει ίσως το δύσκολο έργο που 
κλήθηκαν οι εθελοντές να αντιμετωπίσουν με 
τα τραγικά γεγονότα της Τουρκικής εισβολής 
του 1974.  

Γι’ αυτό η προσοχή μας και τη φετινή 
Εβδομάδα Εθελοντισμού είναι στη στήριξη 
των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ οι οποίες 
με το συντονισμό του ΠΣΣΕ προσφέρουν 
ακούραστα σε εκατοντάδες συμπολίτες μας 
που βιώνουν τον εφιάλτη της φτώχειας και 
έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική 
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κρίση.   Οι βασικές αρχές έχουν ήδη τεθεί στην 4η Σύνοδο 
της Κοινωνίας των Πολιτών και καταγράφονται στο  
Υπόμνημα της Συνόδου που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Το ΠΣΣΕ μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και 
αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται από τον Περί 
Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμο του 2006, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να προωθήσει τα αιτήματα της Συνόδου ώστε όλες 
οι οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια 
και στήριξη για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο που 
επιτελούν 365 ημέρες το χρόνο.   

Δείγμα αυτής της προσφοράς αποτυπώνεται στο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού 2014 και περιλαμβάνει εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας 
του περιβάλλοντος, προαγωγής του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, κλπ. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους έχουν 
εμπλουτίσει την Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν 
να αναδειχθεί η  Κύπρος μας στο επίκεντρο των διεθνών 
εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών. 

Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο γιατί πλούσιο υλικό 
εθελοντισμού και πραγματικές ιστορίες εθελοντών 
μπορείτε να βρείτε σε κάθε γειτονιά και κοινότητα.  
Επιθυμώ να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς 
τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κα 
Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη πρόεδρο του ΠΣΣΕ, 
την Εκτελεστική και τη Νομοθετική Εξουσία και τον 
Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τη στήριξη τους στο 
έργο του ΠΣΣΕ.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τη συνεργασία 
και συμπαράστασή τους στο έργο μας.  Επίσης στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία υποστηρίζουν την 

προβολή του εθελοντικού τομέα.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
εκφράζω προς κάθε αγαπητό συνεργάτη εθελοντή.   

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη της 
Εβδομάδας Εθελοντισμού 2014 και ευχαριστώ ολόψυχα 
όλους εσάς που στηρίζετε την πραγματοποίηση αυτής 
της Εβδομάδας». 

Πρεσβευτές εθελοντισμού

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη μεγαλύτερη δυνατόν προβολή και προώθηση του εθελοντισμού το ΠΣΣΕ 

ανακήρυξε οκτώ πρεσβευτές εθελοντισμού.  Η ανακήρυξη των πρεσβευτών έγινε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής 

διάσκεψης  του ΠΣΣΕ για την Εβδομάδα Εθελοντισμού.  

Οι οκτώ  πρεσβευτές εθελοντισμού για το 2014-2015 

Η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδου, η πρώην Υπουργός και λογοτέχνης Κλαίρη Αγγελίδου, η πρώην Επίτροπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος του ΠΣΣΕ Ανδρούλα Βασιλείου, ο ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης, η 
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Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο 
προς τιμήν των εθελοντών

Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους 
προς τους εθελοντές εκδηλώθηκε 

και με την καθιερωμένη δεξίωση του 
Προεδρικού ζεύγους προς τιμή των 
Εθελοντών για τη Διεθνή Ημέρα εθελοντών 
στο Προεδρικό Μέγαρο στα πλαίσια της 
εβδομάδας εθελοντισμού. Στην εκδήλωση  
συμμετείχαν εκπρόσωποι σχολείων, 
καθηγητές και μαθητές  των Κοινωνικών 

Ομίλων  από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και πλήθος εθελοντών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμό από τον προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Γιαννάκη Ομήρου, προσφώνηση από τον  Πρόεδρο του ΠΣΣΕ  κ. Σταύρο Ολύμπιο, βράβευση 
των σχολείων που διακρίθηκαν στον περσινό διαγωνισμό εθελοντικής εργασίας 2013-2014 
και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα παιδιά του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών 
Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. 
Ματθαίου Καριόλου. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής 
διάσκεψης για την κήρυξη της 

έναρξης της Εβδομάδας Εθελοντισμού, 
βραβεύτηκαν όμιλοι φοιτητών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
τη δραστηριοποίησή τους σε εθελοντικές 
πρωτοβουλίες αλλά και για το σημαντικό 
κοινωνικό έργο που επιτελούν ως ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Κύπρου:

• Πρόγραμμα Εθελοντών Φοιτητών
• Όμιλος Εθελοντών
• Κυπριακός Όμιλος 
    Ενιαίας Εκπαίδευσης
• Όμιλος Κοινωνιολογίας 
    και Κοινωνικής Κριτικής
• Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής 

• Περιβαλλοντικός και Φιλοζωϊκός  
    Όμιλος

Πανεπιστήμιο Frederick:
• Επιτροπή Φοιτητών Τμήματος 
   Κοινωνικής Εργασίας 
• Όμιλος Εθελοντών 
   του Τμήματος Αισθητικής
• Εργαστήριο Κινητών Συσκευών 
    του Τμήματος Πληροφορικής 
• και Μηχανικής Ηλεκτρονικών 
    Υπολογιστών
• Όμιλος Εθελοντών του Τμήματος 
    Προδημοτικής Εκπαίδευσης  

Frederick Institute of Technology:
• Audio Visual Communication

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου:
• Όμιλος Κοινωνικής Εργασίας

Βράβευση ομίλων φοιτητών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελεντρίτου, ο βετεράνος δημοσιογράφος Ανδρέας  Καννάουρος, 
ο σεναριογράφος και ηθοποιός Γιώργος Τσιάκκας, ο μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής 
Μιχάλης Χ’’Μιχαήλ, ως πρεσβευτές εθελοντισμού για το 2014-2015 θα δίνουν από το δικό 
τους χώρο και έπαλξη αγώνα ενίσχυσης και ανάπτυξης του εθελοντισμού, που αποτελεί βασικό 
στοιχείο της παράδοσης, της αλληλεγγύης και του πολιτισμού μας.
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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 εκπαιδευτήριά μας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
την  ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής 
συνείδησης ανάμεσα στη νεολαία.

Αποτελέσματα  του διαγωνισμού 
«Νεολαία και Εθελοντισμός» 2013-2014

Τα διακριθέντα σχολεία στο διαγωνισμό 
του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας 
«Νεολαία και Εθελοντισμός» 2013 – 2014, 
βραβεύτηκαν στις 2η Δεκεμβρίου στην 
καθιερωμένη δεξίωση που παράθεσε το  
προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών. 
Τα βραβεία αθλοθέτησε ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η απονομή 

των τιμητικών πλακετών στα σχολεία που 
διακρίθηκαν έγινε από τον προεδρεύοντα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ομήρου, τον 
Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιαννάκη 
και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ολύμπιο ως 
ακολούθως:

1ο βραβείο:  Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, 2ο 
βραβείο εξίσου: Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Κοκκινοτριμιθιάς και The GC School of Ca-
reers, 3ο βραβείο εξίσου:  Δημοτικό Σχολείο 
Αθηένου (ΚΒ) και Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, 
Έπαινοι: Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου 
Πάφος, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 
και Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας 
Αμμοχώστου. 

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών

An ambulance rushes a wounded child to a hospi-
tal. A hungry family receives a warm meal. A bat-

tered woman finds free shelter. In scenes of human 
suffering around the world, hope comes thanks to 
volunteers who give their time, skills and resources 
to others in need.
International Volunteer Day is a chance to thank the 
many individuals who act with this spirit of giving, 
and to encourage others to follow their example. 
When an earthquake destroys homes, volunteers prove that human solidarity is shatterproof. 
When looters aim for cultural property, volunteers safeguard community treasures. When de-
velopment is lagging, volunteers help enable people to lift themselves out of poverty.

The humane impulse to assist and empower others that motivates volunteers rebounds 
back to them in the form of an enriched life. Volunteers offer life skills while expanding their 
own know-how; they empower communities while earning a sense of personal fulfilment at 
having made a difference in our world.

This year’s International Volunteer Day takes on special significance as the United Nations 
prepares to shape a new vision for sustainable development and a new universal climate 
agreement, both to be adopted next year. I thank the more than 6,300 UN Volunteers and 
11,000 UN Online Volunteers who helped millions of people to make change happen by giving 
them a voice in sustainable development and peace efforts across the globe.

I also pay special tribute to the many volunteers responding to the Ebola crisis. UN volun-
teers and their counterparts are helping to address the outbreak through prevention, aware-
ness-raising and treatment activities. Their assistance is particularly important as we battle 
misconceptions about the disease and strive to show compassion for all those who are af-
fected.

On this International Volunteer Day, let us be inspired by the many individuals who selflessly 
serve others, and let us resolve to do our part to contribute, freely and proactively, to change 
conditions now towards a better future for all.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014, η Δ’ Σύνοδος της 
Κοινωνίας των Πολιτών με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Μετά από σύντομο χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον Αναπληρούντα 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Σοφοκλή Φυττή, απήυθυνε προσφώνηση 
ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρος 
Ολύμπιος και απήυθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας 
Καδής, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου  κ. Ανδρέας Ασσιώτης, εκ μέρους του Υπουργού 
Υγείας η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη και ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη. 

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, από τον εκπρόσωπο των βουλευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το 
Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάσθηκε από το ΠΣΣΕ 
με θέμα: «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε 
συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

Το Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ’ 
Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό ώστε οι εθελοντικές/
μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το 
σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και οι αρχές και αξίες του εθελοντισμού, που αποτελούν 
σημαντική κληρονομιά του τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην επηρεαστούν από 
την οικονομική κρίση.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η 
ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους των διαφόρων τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου 
της Κοινωνίας των Πολιτών, να κάνουν προφορικές τοποθετήσεις στη βάση του 
Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. Τοποθετήσεις 
στα διάφορα θέματα που τέθηκαν στη Σύνοδο έγιναν επίσης από εκπροσώπους των 
Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας, της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  
Παρέμβαση έκανε επίσης ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

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

16

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 επικοινωνείστε με το Σώμα Εθελοντών 
της επαρχίας σας για περισσότερες πληροφορίες  
(Λευκωσία: 22512602, Λεμεσός: 25737761, Λάρνακα: 
24650525, Πάφος: 26953725,  Αμμόχωστος: 
99124521). 



ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Το Σώμα Εθελοντών δημιουργήθηκε 
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  
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16η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Συντονιστικό Σώμα της 
Βουλής των Γερόντων πραγματοποίησε την 16η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων 

στις 14 Νοεμβρίου 2014, στην Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα: «Πώς η οικονομική 
κρίση επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων». 

Στην 16η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων προήδρευσε ο κ. Γιαννάκης Ομήρου και 
στη συνέχεια τον αντικατέστησε ο κ. Σοφοκλής Φυττής. Απήυθυναν   χαιρετισμούς ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Συντονιστικού 
Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος 
Πατσαλής, ο διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ανδρέας Ασσιώτη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. 
Γιάννης Γιαννάκη και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής κ. Φλωρέντζος Κούτας.

Πριν τη λήξη της συνεδρίας της 16Ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων, η Βουλή των 
Γερόντων, αποφάσισε ομόφωνα να καταδικάσει με τον πιο έντονο τρόπο την ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους που έγινε στις 15 Νοεμβρίου του 1983, το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί 
από καμία χώρα εκτός από την Τουρκία, την χώρα εισβολής και κατοχής του 1/3 της 
Κύπρου. 
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Συνάντηση Εκπροσώπων ΠΣΣΕ με Υπουργό Άμυνας

Εκπρόσωποι της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ, με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Σταύρο 
Ολύμπιο συναντήθηκαν στις 12/12/2014  με τον  Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο 

Φωκαΐδη με σκοπό την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας.  Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. 
Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται από μέρους του Υπουργείου 
Άμυνας για ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της Εθνικής Φρουράς, ως παράγοντα 
καλλιέργειας αρχών και αξιών στους νέους μας, αφενός, αλλά και προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο, αφετέρου. Ο κ. Φωκαΐδης αναφέρθηκε σε αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών που 
πραγματοποιούνται από την Εθνική Φρουρά, όπως:

• η συνδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  
    (π.χ. πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, θεομηνίες),
• η συνδρομή στο Τμήμα Δασών για τη δασική προστασία με δράσεις πρόληψης    
    και καταστολής δασικών πυρκαγιών, 
• οι εθελοντικές αιμοδοσίες, 
• η διάθεση ιατρικού προσωπικού, στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής για κάτοικους 
    ορεινών περιοχών,
• οι δενδροφυτεύσεις και καθαρισμός παραλιών,
• η διάθεση προσωπικού και οχημάτων για μεταφορά και διανομή τροφίμων που 
   συγκεντρώνονται από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε κοινωνικά παντοπωλεία  και
• η διάθεση της Στρατιωτικής Μουσικής σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή συναυλίες,  
   με την ευκαιρία εθνικών επετείων ή τοπικών εορτών, σε συνεργασία με δήμους ή 
   κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ιδέα για προώθηση ενός νέου θεσμού 
επιβράβευσης της εθελοντικής προσφοράς, μέσα από διαγωνισμούς στους οποίους 
θα συμμετέχουν οι εθνοφρουροί. Συζητήθηκε, ακόμα, η προώθηση της δυνατότητας 
παροχής πιστοποιητικών εθελοντικής προσφοράς στους εθνοφρουρούς, τα οποία 
θα είναι χρήσιμα στη μετέπειτα ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, αφού συνεχάρη το Υπουργείο Άμυνας για τη μεγάλη παγκύπρια 
εκστρατεία συλλογής τροφίμων από την Εθνική Φρουρά για να  παραδοθούν στα 
κοινωνικά παντοπωλεία σε όλες τις πόλεις, εξέφρασε την ετοιμότητα του ΠΣΣΕ να 
παρέχει στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλει η Εθνική Φρουρά στον τομέα του 
εθελοντισμού.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ με δηλώσεις του στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με το 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) τόνισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «καθημερινά 

προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε πολίτες, οικογενειάρχες, οι οποίοι περιμένουν να τους 
καταβληθεί το ΕΕΕ, αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει τίποτα.  Ο κόσμος αυτός δεν θέλει να 
του δίνουμε απλώς τρόφιμα, θέλει την αυτονομία του.  Ο κάθε οικογενειάρχης που έμεινε 
άνεργος και βρέθηκε στην ανάγκη, περιμένει ότι με τα χρήματα του ΕΕΕ θα μπορέσει να 
αγοράσει κάποια πράγματα ή τρόφιμα για την οικογένεια του τα οποία ο ίδιος ή η οικογένεια 
του επιθυμεί»
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Συνάντηση Εκπροσώπων ΠΣΣΕ με Υπουργό Άμυνας 

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος 
Ολύμπιος συναντήθηκε στις 8/10/14 με 

την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των τακτικών 
επαφών που έχει το ΠΣΣΕ με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, για θέματα εθελοντισμού, 
του κράτους.  Στη συνάντηση συζητήθηκαν 

διάφορα θέματα που αφορούν την ανάγκη 
περαιτέρω στήριξης των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ  που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της υγείας από το Υπουργείο 
Υγείας και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν 
τους εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες 
στα Νοσοκομεία. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΣΣΕ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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   

Μηχανογραφημένο Σύστημα Ενιαίας Διαχείρισης 
Παροχής Υποστήριξης «AΡΩΓΗ» 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο νησί 
μας ανέδειξαν τον οργανωμένο εθελοντισμό 

(μέσα από τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 
Εκκλησία) ως κινητήριο δύναμη προσφοράς προς 
τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από 
την κρίση.  Κάθε επαρχία οργάνωσε διάφορα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία με στόχο τη στήριξη 
όσων έχουν ανάγκη.  Η ανάγκη συντονισμού της 
μεγάλης αυτής προσπάθειας απασχόλησε τόσο 
τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ όσο και το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  
Γι αυτό άρχισε μια κοινή προσπάθεια για εντοπισμό 
μηχανισμού συντονισμού των Κοινωνικών 
Παντοπωλείων.  Το αποτέλεσμα της προσπάθειας 
αυτής είναι η δημιουργία κοινών εντύπων παροχής 
υποστήριξης και η μηχανογράφηση της βοήθειας που 
παρέχεται σε παγκύπρια βάση.   Τα Έντυπα Κοινών 
Κριτηρίων Αίτησης και Αξιολόγησης δημιουργούν 
πλέον κοινές διαδικασίες αξιολόγησης και κοινά κριτήρια στο στάδιο της έγκρισης της βοήθειας 
που δίδεται στους συνανθρώπους μας. Τα έντυπα αυτά διασφαλίζουν και την εφαρμογή του 
νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτητών.  

Παράλληλα ολοκληρώθηκε το Μηχανογραφημένο Σύστημα Ενιαίας Διαχείρισης Παροχής 
Υποστήριξης ΑΡΩΓΗ, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια του 
συντονισμού των φορέων, των στοιχείων που τηρούνται, κτλ.

Το ΠΣΣΕ και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού έχουν οριστεί ως εκτελεστές 
της επεξεργασίας για σκοπούς υποστήριξης του συστήματος και διαχείρισης της αίτησης 
παροχής υποστήριξης. Το ΠΣΣΕ επίσης ανέλαβε την ετοιμασία του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 
του Μηχανογραφημένου Συστήματος βάσει του οποίου γίνεται η εκπαίδευση των χειριστών 
του συστήματος από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Συμβούλιο Εγκληματικότητας

Ο εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου στις 16/10/2014 συμμετείχε στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Νέου Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 

Εγκληματικότητας (2012-2017) για το καθορισμό των σχετικών Δεικτών και την αξιολόγηση της 
Πορείας του Σχεδίου για τα έτη 2012-2013.

Επιτροπή Διενέργειας Παγκύπριων Εράνων

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να συμμετέχει με εκπρόσωπο του σε τακτικές συνεδρίες της πιο πάνω 
Επιτροπής για την αξιολόγηση και την έγκριση διενέργειας εράνων σε παγκύπριο επίπεδο.

Νομοσχέδιο Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ)

Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ είχε συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών  
στις 8/10/14 για να διευκρινιστεί η πρόνοια του νομοσχεδίου που αποκλείει τα ΣΚΕ 

από την απαλλαγή φορολογικών τελών. Το ΠΣΣΕ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας ώστε τα  ΣΚΕ να απολαμβάνουν και αυτά  απαλλαγές από  
φορολογικά τέλη.  

Εθνική  Επιτροπή για  Αντιμετώπιση των Σπανίων Νοσημάτων 

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να  συμμετέχει με εκπρόσωπο του στις τακτικές συνεδρίες της Εθνικής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση των Σπανίων Νοσημάτων.
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Συνάντηση με συντεχνίες 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των 
τριών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ , οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον 

τερματισμό  προγραμμάτων των εθελοντικών οργανώσεων και για θέματα που απασχολούν 
τους εργαζόμενους στα διάφορα προγράμματα των εθελοντικών οργανώσεων.  Ο κ. Ολύμπιος 
τους ανέφερε ότι δεν πρόκειται για τερματισμό αλλά σε μερικές περιπτώσεις για σύμπτυξη 
προγραμμάτων  και ότι οι εθελοντές καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε κανένα πρόγραμμα 
να μην τερματιστεί λόγω οικονομικών δυσκολιών.  

Νόμος που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία 
του ΠΣΣΕ 61(Ι)2006  

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ είχαν συνάντηση με εκπροσώπους των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, στις 2/10/14 

με θέμα την αναθεώρηση του νόμου και των κανονισμών του ΠΣΣΕ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή επαγγελματικής 
κατάρτισης  από την ΑνΑΔ 

Τα σεμινάρια έχουν εγκριθεί από την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του 
ΠΣΣΕ, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα πέντε, επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ, προγράμματα 

κατάρτισης του δεύτερου εξαμήνου του 2014. 

Σεμινάριο στην Αμμόχωστο  με 
θέμα «Προώθηση υπηρεσιών και 
καλών σχέσεων συνεργασίας των 
εθελοντικών οργανώσεων με τους 
εξυπηρετούμενους και εθελοντές»

Σεμινάριο στη Λευκωσία με θέμα: 
Προγραμματισμός, οργάνωση και 
συντονισμός προγραμμάτων των 
εθελοντικών οργανώσεων /ΜΚΟ.

Σεμινάριο στη Λεμεσό με θέμα: 
Εργαστήρι Στρατηγικός 

Σχεδιασμός για Εξοικονόμηση 
Πόρων.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ

Tο ΠΣΣΕ  για αξιοποίηση των εσόδων των κουτιών συλλογής χρημάτων που είναι 

τοποθετημένα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου συνεχίζει να υλοποιεί το Σχέδιο 

Επιχορήγησής του για τις οργανώσεις μέλη του.  Το Σχέδιο Επιχορήγησης καλύπτει:

• Τη διοργάνωση σεμιναρίων για τους εθελοντές, την   
• Την επιχορήγηση συνεδρίων/σεμιναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 
οργανώσεων 
• Οικονομική βοήθεια σε περίπτωση που οργάνωση μέλος του ΠΣΣΕ  έχει οικονομικό 
πρόβλημα ως προς τη βιωσιμότητα της ένεκα λειτουργικών εξόδων
• Τα έξοδα δημιουργίας ιστοσελίδας των οργανώσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται κάθε Μάρτιο & Σεπτέμβριο.  Ο Οδηγός και τα έντυπα του 
Σχεδίου είναι αναρτημένα στην κεντρική σελίδα της  ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ.

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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

2015 - Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη 

Το 2015 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό 

Έτος για την Ανάπτυξη και ασχολείται 

με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το ρόλο της Ευρώπης στην 

παγκόσμια σκηνή αλλά αποτελεί επίσης 

χρονιά ορόσημο για την επίτευξη των 

αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, οι 

οποίοι είχαν αποφασιστεί το 2000. Αποτελεί 

μοναδική ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές 

αναπτυξιακές οργανώσεις να δείξουν ότι 

η Ευρώπη έχει δεσμευτεί για εξάλειψη της 

φτώχειας στον κόσμο και, αφετέρου, να 

εμπνεύσουν περισσότερους Ευρωπαίους να 

ενδιαφερθούν και να δραστηριοποιηθούν 

για την ανάπτυξη. Είναι επίσης η χρονιά 

κατά την οποία η διεθνής κοινότητα θα 

συμφωνήσει για ένα μελλοντικό παγκόσμιο 

πλαίσιο εξάλειψης της φτώχειας και 

δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

την επίσημη ιστοσελίδα του Έτους: https://
europa.eu/eyd2015
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Ευρωπαϊκό Έργο «Roads to Recognition» 
με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 

Το έργο «Roads to Recognition» το οποίο 
υλοποιείται με χρηματοδότηση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG – 
Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και στο οποίο το 
ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος, συνεχίζεται 
με επιτυχία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015. 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.  

Η 4η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στην Τσεχία και η επόμενη και προτελευταία 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2015 στην Ιρλανδία. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένονται να 
παρουσιαστούν στην τελευταία συνάντηση, το Μάιο στην Ολλανδία.

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.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΕΣΣΕ)

Ψυχαγωγικό πολιτιστικό απόγευμα που οργάνωσαν το ΕΣΣΕ Λεμεσού και το ΤΕΠΑΚ

Το ΕΣΣΕ Λεμεσού και  το 
ΤΕΠΑΚ πραγματοποίησαν 

με επιτυχία Ψυχαγωγικό και 
Πολιτιστικό Απόγευμα την 
Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 3:30 
μ.μ. στο προαύλιο του ΤΕΠΑΚ.  
Συμμετείχαν Εθελοντικές 
Οργανώσεις με το δικό τους 
περίπτερο και  το στελέχωναν 
εθελοντές που προσπαθούσαν 
με ενθουσιασμό να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους για να ενισχύσουν 
τα οικονομικά τους ώστε να 
κατορθώσουν να κρατήσουν 
τα προγράμματά τους στους 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 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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Άναμμα ενός κεριού σε συμβολισμό του φωτός  

και της ζεστασιάς της αγάπης

Το ΕΣΣΕ Λεμεσού  πραγματοποίησε Συγκέντρωση για να τιμηθεί η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών 
με το άναμμα ενός κεριού σε συμβολισμό του φωτός  και της ζεστασιάς της αγάπης, το 

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στις  6:00 μ.μ. στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Κατά τη διάρκεια 
της Εκδήλωσης  παιάνιζε η Φιλαρμονική του Δήμου Μέσα Γειτονιάς. 

δύσκολους καιρούς που όλοι βιώνουμε.  
Στην Εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό  
εκ μέρους του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη Λεμεσού ο Χωρεπίσκοπος 
Αμαθούντος κ.κ. Νικόλαος, εκ μέρους 
του Δήμου Λεμεσού η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας κ. 
Εύη Τσολάκη και ο Πρόεδρος του 
Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού κ. Σταύρος Ολύμπιος.  
Την  εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους Βουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, εθελοντές κ.ά.. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ 
ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τις Φλεγμονώδεις 

Παθήσεις του Εντέρου

Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Ελκώδη 
Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Δημαρχείο Στροβόλου 

για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις Φλεγμονώδεις Παθήσεις του 
Εντέρου, μέσα από την προώθηση του έργου της Ραφαέλλας Χατζηιωάννου από το Γυμνάσιο 
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ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόγραμμα δράσης για το 2015

Είμαστε βέβαιοι, ότι, η εθελοντική προσφορά των στελεχών μας, παγκύπρια, πρέπει 
να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ιδιαίτερα προς δυο κατευθύνσεις, την καθοδήγηση 

της νεολαίας μας για να μην εθιστούν οι νέοι στο κάπνισμα και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για προφύλαξη των μη καπνιστών.

Σκοποί και δραστηριότητες

• Η προβολή των κινδύνων που προέρχονται από το ενεργό ή παθητικό κάπνισμα 
και η προστασία των συμφερόντων και της υγείας των μη καπνιστών από τους πιο 
πάνω κινδύνους
• Η λήψη μέτρων για τη διαφώτιση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος 
με αξιοποίηση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του 
ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, εντύπων, 
κινηματογραφικών ταινιών, εκθέσεων, 
δίσκων και άλλων μέσων
• Η έκδοση περιοδικών, φυλλαδίων ή 
άλλου έντυπου υλικού για την προαγωγή 
των σκοπών της Κίνησης 
• Η συνεργασία με οργανισμούς, γραφεία, 
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Συνέχεια στη σελ. 25

Έμπας, που διακρίθηκε στον Παγκύπριο Μαθητικό 
διαγωνισμό αφίσας, φωτογραφίας και βίντεο με 
θέμα «Η καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους 
υγιεινής είναι η μισή μας υγεία…».

Το έργο έγινε αφίσα που καλεί όλους να διατηρήσουμε 
τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής καθαρούς, 
με ένα ιδιαίτερα σύντομο και περιεκτικό σλόγκαν. 

«Τουλάχιστον σκέψου τον επόμενο…» Στόχος του 
Συνδέσμου είναι το κοινό να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται οι τουαλέτες 
καθαρές αφού είναι δείγμα πολιτισμού και ότι οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που είναι σε 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα είναι ευάλωτοι σε μεταδοτικές ασθένειες.

Η αφίσα έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Υπουργεία, 
Δήμους, Πανεπιστήμια κ.ά.. 
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Συνέχεια από σελ. 24

βιομηχανίες, συλλόγους, την Εθνική 
Φρουρά και ιδιαίτερα με σχολεία και 
οργανώσεις νέων για συνειδητοποίηση 
των κινδύνων που προέρχονται από 
το κάπνισμα και την προστασία από 
αυτούς
• Η συνεργασία με το Κράτος για 
νομοθετική ρύθμιση του ελέγχου του 
καπνίσματος, έκδοση κανονισμών, 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας 
και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
δραστηριότητα
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων για πραγμάτωση των σκοπών της Κίνησης 
• Η συνεργασία με ανάλογες κινήσεις του εξωτερικού για καλύτερη προώθηση των 
σκοπών της Κίνησης

Δράσεις των επαρχιακών επιτροπών (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, 
Αμμοχώστου) Η Κεντρική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές με βάση αυτές τις 
πρόνοιες προγραμματίζουν τα ακόλουθα για το έτος 2015

1. Βοηθούν τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, σ΄ όλες τις δραστηριότητές του, 
εγγράφοντας νέα μέλη που θα ανήκουν όλα και στην Κ.Μ.Κ.
2. Μελετούν τη σχετική με το κάπνισμα νομοθεσία και συνεργάζονται με τις 
Αστυνομικές Αρχές, τα Αρμόδια Υπουργεία και τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
για την πλήρη εφαρμογή τους
3. Συνεργάζονται με Δημαρχεία, Τοπικές Αρχές, Σχολικές Εφορείες, Στρατιωτικές 
Μονάδες, Σχολεία, Ομοσπονδίες, Συνδέσμους Γονέων, Σωματεία και άλλους 
ενδιαφερόμενους για προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης των νέων και του 
κοινού για την αποφυγή του καπνίσματος 
4. Αρθρογραφούν σε έντυπα και μετέχουν στα Μ.Μ.Ε για θέματα πρόληψης του 
καπνίσματος 
5. Οργανώνουν σεμινάρια ενημέρωσης στελεχών και ενδιαφερομένων για 
προώθηση των στόχων μας
6. Προωθούν στα Δημαρχεία, τους τόπους εργασίας και οπουδήποτε παρουσιαστεί 
ενδιαφέρον, τις Τοπικές Ομάδες Μη Καπνιστών (ΤΟΜΗΚ), οι οποίες λειτουργούν 
με βάση τον κανονισμό «ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ (ΤΟΜΗΚ).
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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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



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ 27

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.

28



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

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

Κοινωνική Εργασία σημαίνει αυξημένη 
Κοινωνική Συνείδηση

Για αυτό ακριβώς το λόγο, το 
Πανεπιστήμιο Frederick αντιλαμβάνεται 
τη συγκεκριμένη Επιστήμη όχι μόνο 

ως ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά ως μία 
ολιστική κουλτούρα που πρέπει να καθορίζει 
τους ανθρώπους που την υπηρετούν από την 
πλευρά του Λειτουργού αλλά, και όλα τα μέλη 
μιας υγιούς κοινωνίας.

Δεν μπορεί να νοηθεί Κοινωνική Εργασία 
με την παραδοσιακή υπαλληλική αντίληψη 
κατά την οποία απλά κάποιος ικανοποιεί 
καθημερινά ένα ωράριο και στη συνέχεια 
περιμένει να πληρωθεί στο τέλος του μήνα. 

Για αυτό άλλωστε, ασκεί «Λειτούργημα»  
και όχι απλά επάγγελμα.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick, αυτό που έχει 
επιχειρηθεί  με αξιοσημείωτη επιτυχία, είναι 
η παράλληλη με τις σπουδές  συστηματική 
καλλιέργεια της Κοινωνικής Συνείδησης 
όλων των φοιτητών και όχι μόνο της σχετικής 
σχολής. 

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο η συγκομιδή 
ειδικών εκδηλώσεων του τελευταίου 
διαστήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πλούσια. Να δούμε, μερικά από τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των 
πρόσφατων δραστηριοτήτων: 

«Σπάστε τη Σιωπή 
και τη συγκάλυψη» 

Εδώ και αρκετό καιρό, οι φοιτήτριες 
του του Τμήματος Παιδαγωγών 

του Πανεπιστημίου Frederick με την 
καθοδήγηση της Δρ. Μάρθας Αποστολίδου, 
μελέτησαν και διερεύνησαν ένα από τα 
πιο ακανθώδη ζητήματα της σύγχρονης 
κοινωνίας. 

Αυτό, της σεξουαλικής κακοποίησης των 
παιδιών και, της ένοχης σιωπής που τις 
περισσότερες φορές σκεπάζει το έγκλημα 
ενθαρρύνοντας έτσι τους αυτουργούς  
εξοντώνοντας ταυτόχρονα ψυχοσωματικά, τα 
θύματα. 

Με αυτή την εργασία των φοιτητριών, 

οδηγήθηκε το Πανεπιστήμιο Frederick σε 
μία εκδήλωση που συγκέντρωσε μεγάλο 
ενδιαφέρον. 

Στη διοργάνωση συμμετείχαν και η 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη 
και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης «Ένα στα Πέντε» κατά της 
σεξουαλικής βίας σε παιδιά. 

Η παρουσίαση, που έγινε στις 25 
Νοεμβρίου, ανέδειξε όχι μόνο το πρόβλημα 
αλλά και την επείγουσα ανάγκη που έχουμε 
ως κοινωνία για να αλλάξουμε την κουλτούρα 
μας στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. 

 Εμπλουτισμένη με videos συνεντεύξεων, 
στα οποία θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 
μίλησαν και τόνισαν την τεράστια σημασία της 
αποκάλυψης και έκθεσης των ενόχων. 

Το υλικό που παρουσιάστηκε, τα 
στοιχεία και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες, 
επέβαλλαν χαρακτηριστική σιωπή στην 
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων «Τάσσος 
Παπαδόπουλος» .  Την ημερίδα, εκ μέρους 
του Πανεπιστημίου Frederick άνοιξαν η κα 
Νατάσα Φρειδερίκου Υπεύθυνη Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η 

Δρ. Μάρθα Αποστολίδου Πρόεδρος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη 
και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. 

Η κα Φρειδερίκου, στον χαιρετισμό της 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για το δικό μας 
ρόλο που θα πρέπει είναι αποκαλυπτικός. 
Ας σηκώσουμε επιτέλους το χαλί από αυτό 
το θέμα. Ας βγάλουμε κάθε ίχνος ντροπής, 
ενοχής και στίγματος από το θύμα και 
δυνατά με όλη μας την ενέργεια να τα 
μετατοπίσουμε εκεί που πρέπει: Στον θύτη.» 

Από την πλευρά της, η κα Αποστολίδου, 
τόνισε: «Το πόσο μια κοινωνία σέβεται τα 
παιδιά και το πόσο ανέχεται την κακοποίησή 
τους αντικατοπτρίζει το επίπεδο πολιτισμού 
και ανθρωπισμού, καθώς και την ευαισθησία 
που τη χαρακτηρίζει.   Για να μπορέσουμε 
να δούμε την αλλαγή που οραματιζόμαστε, 
για να μπορούν τα παιδιά να ονειρεύονται οι 
δυνάμεις όλων όσων δουλεύουν για τα παιδιά 
και μαζί με τα παιδιά πρέπει να ενωθούν. 
Μόνο τότε θα μπορούμε να κοιτάζουμε τα 
παιδιά μας στα μάτια.»

Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο η Βουλευτής 
κα Στέλλα Κυριακίδου  Γενική Εισηγήτρια 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 



Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Παιδιά, η 
οποία έχει εργαστεί συστηματικά για το θέμα 
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.  

Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με 
αποκλειστική συνέντευξη που παρεχώρησε 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την 
παιδική του ηλικία, εδώ στην Κύπρο. 

Την αποκαλυπτική συνέντευξη, για 
λογαριασμό της έρευνας των φοιτητριών 
του Πανεπιστημίου Frederick πήρε η 
δημοσιογράφος κα Τόνια Σταυρινού. 

Το θύμα, που επέλεξε να μείνει ανώνυμο, 
μετά την προβολή της συνέντευξης απάντησε 
σε ερωτήσεις μέσω διαδικτύου. 

Πολλοί δούλεψαν για αυτήν την τόσο 
ουσιαστική ημερίδα Ευαισθητοποίησης των 
Φοιτητών για την σεξουαλική κακοποίηση των 
παιδιών, αλλά, το μεγαλύτερο μερίδιο των 
συγχαρητηρίων ανήκει στις: Αντρια, Θέκλα, 
Ιωάννα, Κατερίνα, Λουκία, Μαρία, Μελίνα, 
Μύρια, Ξένια, Όλια, Στέλλα, Τζούλια και 
Χρυσάνθη. Τις  φοιτήτριες του Πανεπιστημίου 
Frederick. 

Και την ίδια μέρα, 
μία επιβράβευση! 

Κατά ενδιαφέρουσα σύμπτωση, την ίδια 
μέρα ακριβώς, στα πλαίσια της διάσκεψης 

τύπου του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για 
την κήρυξη της έναρξης της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού βραβεύτηκαν όμιλοι φοιτητών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για τη δραστηριοποίηση τους σε 
εθελοντικές πρωτοβουλίες, αλλά,  και για το 
σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν. 

Από το Πανεπιστήμιο  Frederick 
βραβεύτηκαν:

• Η Επιτροπή Φοιτητών Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας

• Το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του 
Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

• Ο Όμιλος Eθελοντών του Τμήματος 
Audio Visual Communication .

• Ο Όμιλος Εθελοντών του Τμήματος 
Προδημοτικής Εκπαίδευσης 
Από το Frederick Institute of Technol-

ogy, βραβεύτηκε ο Όμιλος Εθελοντών του 
Τμήματος Αισθητικής.  

Και μόνο από την ποικιλία των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Frederick που βραβεύτηκαν 
για την προσφορά τους στην Κυπριακή 
κοινωνία, μπορεί κάποιος να βγάλει ένα 
μάλλον ασφαλές συμπέρασμα, πως στο 
συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, η Κοινωνική 
Συνείδηση χτίζεται συστηματικά.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή Φοιτητών του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας (ΕΦΤΚΕ) 
είναι μια οργανωμένη εθελοντική 

ομάδα φοιτητών αποκλειστικά του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου 
Frederick. Διέπεται από κανονισμούς και 
συντονίζεται από Συμβούλιο φοιτητών, οι οποίοι 
εκλέγονται από τους συμφοιτητές τους,  με την 
υποστήριξη συμβούλων, μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος. Στόχος της 
επιτροπής, αποτελεί η απόκτηση εμπειριών 
των φοιτητών, ως εκπαιδευόμενοι κοινωνικοί 
λειτουργοί, μέσα από εθελοντική δράση στην 
ευρύτερη κοινωνία  και στην Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα.  

Στις 30 Οκτωβρίου, σε ειδική εκδήλωση 
στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος, έγινε 
απολογισμός των δράσεων της Επιτροπής και, 
παράλληλα βραβεύτηκαν τα μέλη της για την 
συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές.  

Το 2014, μια χρονιά που όπως όλοι 
ξέρουμε δοκίμασε πολλούς συμπολίτες μας, 
εκ των πραγμάτων, έδωσε αφορμή για έντονη 
κοινωνική δράση. 

Επιλεκτικά, αναφέρουμε τις ακόλουθες 
δράσεις της Επιτροπής μας: 

1) Διοργάνωση εκδήλωσης για την 
παγκόσμια μέρα κοινωνικής εργασίας  στην 
παλαιά Λευκωσία – περιοχή Φανερωμένης, 
αλλά,  και στο χώρο του  Πανεπιστήμιου όπου 
γινόταν σωστή ενημέρωση για το τι είναι 
Κοινωνική Εργασία.  Η προσέγγιση του κόσμου 
για ενημέρωση  γινόταν με ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, στοχευμένες τόσο σε παιδιά 
όσο και σε ενήλικες.

2)  Απασχόληση παιδιών με σπάνιες 
ασθένειες της Οργάνωσης

«Μοναδικά  Χαμόγελα».  Φοιτητές 
ανέλαβαν την φύλαξη των παιδιών-μελών 
της Οργάνωσης, με διάφορες ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες,  έτσι ώστε οι γονείς να 
μπορέσουν ελεύθερα να παρακολουθήσουν 
σεμινάριο που διοργανώθηκε στη 
Δημοσιογραφική Εστία,  ειδικά απευθυνόμενο 
στις δικές τους ανάγκες.

3)  Συνεργασία με διάφορους  οργανισμούς 
και στήριξής τους σε περιόδους εράνων. Π.χ.  
Αυτισμού και Telethon.

4) Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική 
Περιβαλλοντική Εκδήλωση του Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εκπαίδευση 
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
του Πανεπιστημίου Frederick.

5)  Ανάπτυξη συνεργασίας με το Επαρχιακό 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

Λευκωσίας για την παροχή ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε άτομα και οικογένειες.

6) Συνεργασία με Κοινωνικά Παντοπωλεία 
(π.χ. Αγκαλιάζω, Δήμου Λάρνακας κ.ά) και 
παροχή στήριξης στις ανάγκες τις οποίες έχουν 
(συλλογή τροφίμων, διοργάνωση εκδηλώσεων 
για εξεύρεση πόρων κ.ο.κ.).

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟ AIDS

Με μότο «Ελάτε μαζί μας για να 
δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη 
κόκκινη κορδέλα» το Πανεπιστήμιο 

Frederick την 1η Δεκεμβρίου τίμησε τα θύματα 
του AIDS και, παράλληλα συμμετείχε στον 
αγώνα κατά της προκατάληψης που ακόμα 
υπάρχει σε βάρος φορέων και ασθενών. 
Έτσι, εκείνο το πρωί, μια ομάδα φοιτητών και 
καθηγητών, κρατώντας κόκκινες κάρτες, 
ενώθηκαν και δημιούργησαν με τα σώματα τους 
το γνωστό red ribbon που αποτελεί το παγκόσμιο 
σύμβολο του αγώνα για το AIDS. Την ίδια μέρα, 
λειτούργησε στην είσοδο του Ιδρύματος ειδικό 
περίπτερο με ενημερωτικό υλικό, ενώ ο Όμιλος 
Ποδηλασίας, πραγματοποίησε διαδρομή με 
σύνθημα «We ride safe for aids». 

Αυτές, είναι μόνο κάποιες από τις πρόσφατες 
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick. 
Δραστηριότητες, που το τοποθετούν μέσα στην 
κοινωνία, να μετέχει ενεργά και να στηρίζει 
κάθε ευάλωτη κοινωνική ομάδα. 

Για το Πανεπιστήμιο Frederick, η έννοια 
της Συμμετοχής στα Κοινά, η καλλιέργεια της 
«συνείδησης ενεργού πολίτη» είναι φιλοσοφία, 
αποστολή και λόγος ύπαρξης. 

Γιατί απλά, αυτές οι έννοιες συνθέτουν την 
ουσία της Παιδείας. 
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