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Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

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)
• 62 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
• 367 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

Νέο σποτ για τον εθελοντισμό

Κάτι νέο και πρωτοποριακό 
ετοιμάζει το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού!  Ένα διαφορετικό 
σποτ για τον εθελοντισμό το οποίο 
αναμένεται να δώσει νέα ώθηση 
στην κινητοποίηση των πολιτών για 
εθελοντική προσφορά!  Μείνετε 
συντονισμένοι στους τηλεοπτικούς 
σας δέκτες αλλά και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης για να δείτε το 
νέο μας σποτ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους 
τους εθελοντές που ήταν εκεί και 
στήριξαν τα γυρίσματα του σποτ!

Xορευτές και εθελοντές ήταν εκεί για να στηρίξουν 
τα γυρίσματα του νέου σποτ

Ο Ηλίας Δημητρίου, αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ, ευχαριστεί όλους τους 
εθελοντές που στήριξαν με την παρουσία τους τα γυρίσματα του νέου σποτ

Ο Ηλίας Δημητρίου, αντιπρόεδρος, η Γιανούλα Κυριακίδου, 
γραμματέας και η Χρύσω Αργυρού, οργανωτικός γραμματέας 

του ΠΣΣΕ με τον σκηνοθέτη των γυρισμάτων 
κ. Μιχάλη Γεωργιάδη.



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

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

• 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 Εφέδρων 
    Καταδρομέων
• 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
• Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φίλοι της Γης   
    Κύπρου»
• Πυροσβέστες του Κόσμου Αντιπροσωπεία  
    Κύπρου
• 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”



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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The Falcon School + 357 22424781   www.falconschool.ac.cy
buses available 5 days a week Larnaca-Nicosia / Nicosia-Larnaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  
 

 

 

 

             

THE FALCON SCHOOL
...επειδή η ποιοτική εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον του παιδιού σας

• Συνεχής εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο μέχρι την είσοδο στο
Πανεπιστήμιο

• Mικρές τάξεις με οικογενειακή ατμόσφαιρα

• Eκτεταμένες εγκαταστάσεις για αθλήματα, μουσική, τέχνη και
αγγειοπλαστική

• Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, τάξεις και εγκαταστάσεις για
ακαδημαϊκή μελέτη 

• Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβαση σε Wi-fi 

• Eξωσχολικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και ενδιαφέροντα

• Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα
σταδιοδρομίας

Η Σχολή Φάλκον είναι ένας ανεξάρτητος εκπαιδευτικός ορ-
γανισμός που συνδυάζει τη δημοτική και μέση εκπαίδευση.
Προσφέρει ένα ενεργό διερευνητικό εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον με εγκαταστάσεις  όπου οι μαθητές διδάσκονται γλώσ-
σες, επιστήμες, τέχνες, μουσική καθώς και ένα μεγάλο εύρος
αθλημάτων. Η Σχολή είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο
Παιδείας Κύπρου ως σχολή ακολουθεί το Αγγλικό Πρό-
γραμμα Σπουδών με μαθητές από όλο τον κόσμο. Ως μέλη
μιας πολυπολιτισμικής σχολικής κοινωνίας που εργάζεται

ατενίζοντας το μέλλον ενώ ταυτόχρονα εκτιμά τις παραδο-
σιακές αξίες, καθηγητές και μαθητές συνεργάζονται  για να
προωθήσουν την κριτική σκέψη και τη δια βίου μάθηση ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές
και τεχνολογικές εξελίξεις. Η κύρια γλώσσα της Σχολής μας
είναι τα αγγλικά.
Κάθε χρόνο, οι μαθητές μας ακολουθούν αξιόλογες  καριέρες
στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε έγκυρα Πανεπιστήμια ανά τον
κόσμο. 

Andreas Tsamgarides
Cambridge

Chemical Engineering

Eleanna Demosthenou
Bristol

Medicine

George Santis
Imperial

Biochemistry

Sarah John
UCL

Chemical Engineering

Gabriel Pavlides
UCL

Architecture

Raphael Vrahimis
Cambridge
Engineering

Argyris Klose
Edinburgh

Veterinary Medicine

Ioannis Ierides
Imperial
Physics

Maria Hajivarnava
Bristol

Law

Anirudh Mehotra
Cambridge
Economics
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Διαπαιδαγώγηση 
στις αρχές του εθελοντισμού

Η Ελληνική σχολή ΠΑΣΚΑΛ και το 
Pascal English School  πέραν από 
την καλλιέργεια των μαθητών για 

κατάκτηση ψηλών ακαδημαϊκών στόχων 
έχουν σκοπό την καλλιέργεια ανθρώπων 
με συνείδηση, κοινωνικές ευαισθησίες και   
έγνοια για τον συνάνθρωπο.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια εδώ και 
χρόνια δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες 
«Εστίες» ή «Ηοuses» οι οποίες έχουν 
ψυχαγωγικό αλλά κυρίως φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα και στις οποίες συμμετέχουν 
ενεργά οι μαθητές και οι μαθήτριες  των 
σχολών ΠΑΣΚΑΛ.

Μέσα από τις «Εστίες» ή τα «Houses» 
νέοι άνθρωποι, ξεδιπλώνουν κάθε χρόνο 
τεράστια αποθέματα δημιουργικότητας 
και ανθρωπιάς. 

Με την  πολυεπίπεδη και έντονη δράση 
και δραστηριότητα των «Εστιών» και 
των «Houses» οι μαθητές του ΠΑΣΚΑΛ 
δείχνουν ξεκάθαρα ότι διακατέχονται 
από αλτρουισμό, εθελοντισμό και ευγενή 
άμιλλα! 

Εκατοντάδες μαθητές συμμετέχουν 
κάθε χρόνο σε διάφορες φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν οι 
ίδιοι με ευαισθησία και  αφοσίωση. 

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών 
στις δεκάδες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 
σχολές ΠΑΣΚΑΛ αφήνει ελπιδοφόρα 

μηνύματα για το μέλλον της κοινωνίας 
μας. 

Κατά την περσινή χρονιά 
πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις 
εθελοντικού και φιλανθρωπικού  
χαρακτήρα οι οποίες διεκπεραιώθηκαν 
αποκλειστικά από  μαθητές των Σχολών 
ΠΑΣΚΑΛ. Κάποιες από αυτές είναι οι 
κάτω:

FUN DAY
Η πρώτη μεγάλη φιλανθρωπική 

εκδήλωση ήταν το «FUN DAY»  που 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές της 
σχολικής χρονιάς, στις εγκαταστάσεις 
των σχολών ΠΑΣΚΑΛ. Την εκδήλωση 
οργάνωσαν οι «Εστίες» της Ελληνικής 
Σχολής ΠΑΣΚΑΛ και τα «HOUSES» του 
Pascal English School καθώς επίσης και οι 
Σύνδεσμοι Γονέων των δύο αυτών σχολών. 
Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία και 
όλα τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΖΩ
Την περίοδο των γιορτών, περίοδο 

μετά από μια πρωτότυπη και μοναδική 
πρωτοβουλία των μαθητών των 
σχολών ΠΑΣΚΑΛ, ετοιμάστηκαν 
και τοποθετήθηκαν στη «Λεωφόρο 
Χριστουγέννων» , 100 χριστουγεννιάτικά 
δεντράκια τα οποία τα οποία πωλήθηκαν 
σε ιδιώτες και εταιρείες. 

Τα έσοδα από αυτή την πρωτοβουλία 
δόθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο 
Λευκωσίας!

ΕΡΑΝΟΙ – ΠΑΖΑΡΑΚΙΑ – 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Επίσης οι μαθητές των σχολών 

ΠΑΣΚΑΛ με κίνητρο την αγάπη, την 
αλληλεγγύη και συνεισφορά προς τον 
συνάνθρωπο πραγματοποίησαν όπως 
κάθε χρόνο, παζαράκια, εράνους και 
πώληση διαφόρων αντικειμένων  και 
πάλι τα έσοδα δόθηκαν σε κοινωφελείς 
συνδέσμους μεταξύ άλλων, στον Σύνδεσμο 
Συγγενών και Φίλων Καρδιοπαθών, 
στην Unicef, στην Europa Dona, στον 
σύνδεσμο «Ένα όνειρο μια Ευχή», στο 
Σωματείο «ΑΓΑΠΗ» καθώς επίσης στoν 
Ραδιομαραθώνιο.  

• Στόχος των «Εστιών» και των 
«HOUSES» είναι να συνεχίσουν και 
φέτος την πολύμορφη δράση τους με 
την διοργάνωση και πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, εμπλέκοντας όσους 
περισσότερους μαθητές και 
μαθήτριες είναι δυνατόν έτσι ώστε 
να διαπαιδαγωγούνται στις αρχές του 
εθελοντισμού, να αποκτούν κοινωνικές 
ευαισθησίες και να έχουν βιώματα 
έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΣΚΑΛ 
– PΑSCAL ENGLISH SCHOOL

• Βιώματα έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης 
μέσα από πολύμορφες δραστηριότητες
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Το ΠΣΣΕ, μέσω των Σωμάτων Εθελοντών του, ανταποκρίθηκε άμεσα στο νέο ανθρωπιστικό 
δράμα των ταλαιπωρημένων διασωθέντων Σύριων προσφύγων που έφθασαν στο νησί 

μας στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 και συνέλεξε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, παιδικές τροφές, 
πάνες, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών κ.α.) για τους 
άντρες, γυναίκες και παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Το ΠΣΣΕ προκηρύσσει για 11η συνεχή χρονιά με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού το Πρόγραμμα και το Διαγωνισμό «ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» για 

την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 - 2016.  Το Πρόγραμμα και ο Διαγωνισμός, είναι πρωτοβουλία 
του ΠΣΣΕ και εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με στόχο την ανάληψη 
εθελοντικών έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής/ακαδημαϊκής χρονιάς και την  
ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης ανάμεσα στους μαθητές και φοιτητές  
των εκπαιδευτηρίων μας.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy
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Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2015-2016

Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Κινητοποίηση Σώματος Εθελοντών για αντιμετώπιση του νέου 
ανθρωπιστικού δράματος των Συρίων προσφύγων
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Για μια ακόμη φορά οι Κύπριοι και άλλοι κάτοικοι του νησιού απέδειξαν έμπρακτα 
την ευαισθησία τους για το συνάνθρωπο τους προσφέροντας σχολικά είδη, για να 

μπορέσουν παιδιά από άπορες οικογένειες να αρχίσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας 
όλα τα απαραίτητα. Το ΠΣΣΕ, με την βοήθεια των πολιτών, κατάφερε να βοηθήσει παιδιά 
από άπορες οικογένειες προσφέροντας τους σχολικό ρουχισμό, τσάντες, γραφική ύλη και 
άλλα σχολικά είδη. 

Ένας την τσάντα και το μολύβι ή την κασετίνα, ο άλλος τα σχολικά ρούχα, ο τρίτος 
τετράδια και τέλος ο καθένας ότι μπορεί και θέλει να προσφέρει ώστε όλες οι 

τσάντες να γεμίσουν, οι καρδιές να ευφρανθούν και οι ψυχές να παρηγορηθούν.

Άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, ηλικιών και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης έσπευσαν 
να προσφέρουν ότι μπορούσε ο καθένας. Μικρά παιδιά με τους γονείς τους παρέδιδαν 
στο Σώμα Εθελοντών σε κάθε επαρχία σχολικά είδη για άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη, 
βιώνοντας την αξία της προσφοράς.

Ευχαριστούμε, για ακόμη μια φορά, όλους όσους έχουν προσφέρει σχολικά και 
άλλα είδη και μας έδωσαν την ευκαιρία να χαρίσουμε λίγη χαρά στα παιδιά αυτά και 

ακόμη περισσότερη ανακούφιση στους γονείς τους.

Με το σλόγκαν «Μην πετάτε καλής κατάστασης ή αν μπορείτε αγοράστε σχολικά 
είδη και γεμίστε τις τσάντες και τις καρδιές των παιδιών που έχουν ανάγκη» 

το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε παγκύπρια εκστρατεία συλλογής 
σχολικών ειδών για παιδιά απόρων οικογενειών
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Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών για συλλογή σχολικών ειδών
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 Συνεχίζεται η εκστρατεία την οποία προκήρυξε το ΠΣΣΕ για προσφορά βοήθειας σε παιδιά 
και νέους στο διάβασμα, και καλούνται: 
• οι εκπαιδευτικοί δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης να εκδηλώσουν 
   το ενδιαφέρον τους για προσφορά βοήθειας, σε εθελοντική βάση, σε παιδιά και νέους 
   από άπορες οικογένειες

• οι διευθυντές ιδιωτικών φροντιστηρίων να παραχωρήσουν μια ή περισσότερες θέσεις 
   σε μαθήματα που προσφέρονται από το φροντιστήριο τους σε παιδιά και νέους 
   που έχουν ανάγκη και θα παραπεμφθούν κοντά τους από το Σώμα Εθελοντών

• οικογένειες που έχουν παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη για βοήθεια 
   στο διάβασμα να δηλώσουν την ανάγκη που υπάρχει 

Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών:

Λευκωσία: 22512602, Λεμεσός: 25737761, Λάρνακα: 24650525, Πάφος: 26953725, 
Ελεύθερη Αμμόχωστος: 99124521, Κερύνεια 97743185

Πρόσφερε κι εσύ λίγο από το χρόνο σου, όσο μπορείς, όποτε μπορείς.  

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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Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Είσαι δάσκαλος 
ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά 
και νέους στο διάβασμα»
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Εβδομάδα Εθελοντισμού 2015 

Ενόψει της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού, η οποία οργανώνεται και συντονίζεται από το ΠΣΣΕ θα 
πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο μεταξύ 1–8 Δεκεμβρίου.  Καλούμε όλους να προγραμματιστούν και να 
οργανώσουν τη δική τους εθελοντική δραστηριότητα 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

• να οργανώσετε ένα εθελοντικό έργο κοινοτικής ανάπτυξης 

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

• να οργανώσετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προάγει τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού

Προβολή δραστηριοτήτων φορέων -  Στείλετε μας τη δραστηριότητα σας:

Εάν επιθυμείτε να προβάλουμε την εθελοντική δραστηριότητα που θα οργανώσετε,  συμπληρώστε  και υποβάλετε 
το σχετικό έντυπο στο σημείο ‘Καταχώρηση Δραστηριοτήτων για Εβδομάδα Εθελοντισμού’, μέσω της 
ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ  www.volunteerism-cc.org.cy το αργότερο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015.  
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Προκήρυξη Διαγωνισμού Τραγουδιού 
για τον Εθελοντισμό 2015

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού προκήρυξε εγχώριο ανοικτό 
Διαγωνισμό τραγουδιού με θέμα τον εθελοντισμό με σκοπό την επιλογή του τραγουδιού 

που θα καταφέρει να συμβάλει και να υποστηρίξει, μέσα από το στίχο και τη σύνθεση του,  
την προσπάθεια του ΠΣΣΕ για προώθηση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού, 
αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς των χιλιάδων εθελοντών του τόπου μας αλλά 
και κινητοποίησης των πολιτών να ενταχθούν στις τάξεις του εθελοντισμού βάσει των 
προδιαγραφών του Διαγωνισμού. Οι όροι και τα έντυπα συμμετοχής του διαγωνισμού είναι 
αναρτημένα   στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ (www.volunteerism-cc.org.cy).  Ο διαγωνισμός 
λήγει στις 30 Οκτωβρίου, αντί στις 30 Ιουλίου 2015 που είχε αρχικά καθοριστεί.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

Στα πλαίσια ρύθμισης των θεμάτων της 
κατ’ οίκον φροντίδας, το ΠΣΣΕ μετά από 

διαβούλευση με τις οργανώσεις μέλη του, 
υπέβαλε τις απόψεις του στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας αναφορικά με το 
νομοσχέδιο που προωθείται με τίτλο «Ο Περί 
Παροχής Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας 
Νόμος του 2015» ο οποίος έχει ως στόχο να 
εκσυγχρονίσει τα κριτήρια και τις διαδικασίες 
λειτουργίας προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής κατ’ οίκον φροντίδας. 

Nόμος για την Κατοίκον φροντίδα

Το ΠΣΣΕ θα οργανώσει και φέτος την 5η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, την 
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, η ώρα 10 στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα «Οι 

σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων με τον δημόσιο τομέα».  
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των αιτημάτων της 4ης Συνόδου 

της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/10/14 στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το ΠΣΣΕ ετοίμασε Χάρτα παρακολούθησης των αιτημάτων της Συνόδου 
με την οποία κάλεσε όλα τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, να καταγράψουν τις ενέργειες 
που τροχιοδρόμησαν μέχρι σήμερα. Η Χάρτα παρακολούθησης θα παρουσιαστεί στην 5η 
Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Για όλους τους ενδιαφερόμενους τα Πρακτικά 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συμμετοχή στη συζήτηση του θεσμού της κοινοτικής εργασίας

Το ΠΣΣΕ, το οποίο συμβάλλει στην 
υλοποίηση του θεσμού της κοινοτικής 

εργασίας μέσω των Επιτηρητών που 
εργοδοτεί δια μέσου των Επαρχιακών του 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού, 
συμμετείχε στις 7/9/15 σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ και 
εκπρόσωποι των Επιτηρητών κατέθεσαν, 
ενώπιον της Επιτροπής τις θέσεις τους 
και πληροφορίες που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του θεσμού. 

Συμμετοχή σε Επιτροπές 

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας του για συμβολή στη χάραξη και παρακολούθηση των 
πολιτικών του κράτους, το ΠΣΣΕ συμμετέχει με εκπροσώπους του στις ακόλουθες 
Επιτροπές:

• Επιτροπή Παρακολούθησης για την Εθνική Στρατηγική 
   για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020

• Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
   «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και «Απασχόληση, 
   Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020»

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 
«δίνουμε φωνή στον εθελοντικό τομέα»
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• Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
   «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και «Απασχόληση, 
   Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013»

• Αρχή Αδειών Εράνων (παγκύπρια και επαρχιακές επιτροπές)

• Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 

• Εθνική Επιτροπή για Αντιμετώπιση των Σπάνιων Νοσημάτων

• Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών

• Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων

• Επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
   για τους Ηλικιωμένους  

• Συμβούλιο Εγκληματικότητας και Επιτροπές

• Συμβουλευτικό Σώμα για τον Περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο 

• Συντονιστική και Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής  
   Παρακολούθησης για το συντονισμό του καταρτισμού και της στρατηγικής 
   παρακολούθησης των προγραμματικών εγγράφων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 
   (Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Ταμεία για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020)

• Επιτροπή Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας

• Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή 
επαγγελματικής κατάρτισης  
από την ΑνΑΔ 

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, 
Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και 

Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ, ολοκλήρωσε 
με μεγάλη επιτυχία τα σεμινάρια του Α΄ 
εξαμήνου  του 2015 που συνδέονται με το 
«Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής 
λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης».

Το πρότυπο αποτελεί το νέο εργαλείο του 
ΠΣΣΕ, που προσφέρεται αποκλειστικά στα 
μέλη του ΠΣΣΕ και περιλαμβάνει:

• εκπαίδευση 56 ωρών σε διάφορους 
  τομείς, 

• επί τόπου συμβουλευτική καθοδήγηση 
   μεταξύ 7-21 ωρών (αναλόγως 
   της ανάγκης) στο χώρο της οργάνωσης 
   από εξειδικευμένους εκπαιδευτές 
   και συμβούλους 

• αξιολόγηση της οργάνωσης για 
   να διακριβωθεί κατά πόσον έχει 
   εφαρμόσει τις καλές πρακτικές 
   του προτύπου πιστοποίησης

• πιστοποίηση σε όσες οργανώσεις 
   επιτύχουν στην αξιολόγηση

Η πιστοποίηση έχει διπλό όφελος, 

• πρώτον δίνει την ευκαιρία 
   στην οργάνωση να εφαρμόζει καλές 
   πρακτικές στις δομές και εργασίες της, 
   να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της, 
   να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, 
   τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
   και των εθελοντών της και να αναπτύσσει 
   πιο αποτελεσματικά το έργο της και 
• δεύτερον, προσφέρει στην οργάνωση 

14

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ
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Σεμινάρια Β Εξαμήνου 2015 

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ, 
θα πραγματοποιήσει τα εξής σεμινάρια κατά το Β΄ εξάμηνο του 2015:

«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/
οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, 
οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της 
σχετικής επιχορήγησης».

   ειδικό λογότυπο πιστοποίησης 
   το οποίο μπορεί να τοποθετεί/προβάλλει 
   σε επιστολόχαρτα και άλλα μέσα 
   ενημέρωσης της, αναβαθμίζοντας 
   με αυτό τον τρόπο την εικόνα της 
   στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το πρότυπο βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες, 
κριτήρια και αποτελέσματα τα οποία πρέπει να 
υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν οι οργανώσεις που 

παρακολούθησαν τον σχετικό κύκλο των σεμιναρίων 
του προτύπου.  

Ήδη ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της εκπαίδευσης 
των 56 ωρών σε παγκύπριες οργανώσεις μέλη του 
ΠΣΣΕ και σε τοπικές οργανώσεις μέλη του ΕΣΣΕ 
Λευκωσίας. Αρχίζει νέος κύκλος σεμιναρίων, βάσει 
του προτύπου, και στις υπόλοιπες επαρχίες τα οποία 
θα υλοποιηθούν από το ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των 
ΕΣΣΕ των άλλων επαρχιών.  



6 λειτουργίες

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. 
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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:

άτομα και οικογένειες
κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα
εθελοντικές/ΜΚΟ 
κρατικές υπηρεσίες
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

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

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ 2015-2016

Κατά την τελευταία του γενική συνέλευση και κατόπιν διαβούλευσης με τις οργανώσεις 
μέλη του, το ΠΣΣΕ αναθεώρησε το Σχέδιο Επιχορήγησης του προς τις οργανώσεις 

μέλη του για να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των μελών του. Το νέο αναθεωρημένο 
Σχέδιο έχει αποσταλεί στις παγκύπριες οργανώσεις μέλη του και στα μέλη των Επαρχιακών 
του Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού. Το Σχέδιο είναι επίσης αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα 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.

Έγκριση υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο 
«VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID 
- SENDING ORGANISATIONS»

Το ΠΣΣΕ έχει λάβει έγκριση για επιχορήγηση της συμμετοχής του ως εταίρος στο 
ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDING OR-

GANISATIONS » το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU AID 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό 
έργο “Roads of Recognition”, στο 

οποίο το ΠΣΣΕ συμμετείχε ως εταίρος. Το 
έργο διήρκησε 2 χρόνια και υλοποιήθηκε 
με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές 
Συμπράξεις. Κύριος στόχος του έργου ήταν 
η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής 
προσφοράς και η ανάπτυξη μεθόδων και 
εργαλείων για τη στήριξη των εθελοντικών 
οργανώσεων για αναγνώριση αυτών των 
δεξιοτήτων. 

Κατά τη διάρκεια του έργου 
πραγματοποιήθηκαν 6 συναντήσεις των 
εταίρων (Ολλανδία – Νοεμ. 2013, Κύπρος 
– Απρ. 2014, Πολωνία – Ιουν. 2014, Τσεχία 
– Οκτ. 2014, Ιρλανδία – Φεβρ. 2015). Το 
Μάιο του 2015 πραγματοποιήθηκε στην 

Ολλανδία η 6η και τελευταία συνάντηση 
των συμμετεχόντων καθώς και το τελικό 
συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του έργου. 

Ανάμεσα στα τελικά αποτελέσματα του 
έργου εντάσσονται ένας Οδηγός για τις 
εθελοντικές οργανώσεις  για τη χρήση/
συμπλήρωση του πιστοποιητικού Europass 
για τους εθελοντές αναγνωρίζοντας και 
πιστοποιώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν 
μέσα από την εθελοντική τους δράση καθώς 
και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την 
κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων 
ώστε να αξιοποιούν τα εργαλεία, τους 
θεσμούς και τις διαδικασίες για αναγνώριση 
των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από 
την εθελοντική προσφορά. 

Οι εταίροι του έργου: Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - 
Κύπρος, Dutch National Europass Centre 

VOLUNTEERS διάρκειας δύο ετών. Το έργο θα υλοποιήσει ενέργειες που αφορούν την 
προσφορά τεχνικής βοήθειας σε οργανώσεις αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες για 
σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κοινοπραξία αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: 
The European Guild – Γαλλία (συντονιστής εταίρος), Humanitarian Logistics Association – 
Ην. Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid Greece – Ελλάδα, Zavod 
Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF Hungarian Volunteer Sending Foundation – Ουγγαρία,  
Esi-labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και συνδεδεμένος εταίρος France Volontaires – Γαλλία. 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων για προγραμματισμό των δραστηριοτήτων υλοποίησης 
του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2015. Όλες οι δραστηριότητες/
ενέργειες υλοποίησης του έργου θα δημοσιεύονται στο ενημερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 

Ευρωπαϊκό Έργο «Roads to Recognition» με χρηματοδότηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις
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–Ολλανδία, Education and Social Research 
Centre – Πολωνία, Czech Council of Chil-
dren and Youth – Τσεχία, National Univer-
sity of Ireland – Ιρλανδία και συντονιστής 
του έργου Scouting Gelderland –Ολλανδία.

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

Ευρωπαϊκό Έτος 2016

Από το 1983 η ΕΕ επιλέγει κάθε χρόνο 
ένα συγκεκριμένο θέμα για το οποίο 

ανακηρύττει Ευρωπαϊκό Έτος με στόχο 
την ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα, 
την παρότρυνση σε διάλογο και την 
αλλαγή νοοτροπίας. Στο πλαίσιο πολλών 
Ευρωπαϊκών Ετών, παρέχεται επιπλέον 
χρηματοδότηση για τοπικά, εθνικά και 
διασυνοριακά σχέδια που έχουν σχέση με 
το θέμα του Έτους. Το Ευρωπαϊκό Έτος 
μπορεί επίσης να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό 
μήνυμα δέσμευσης από την πλευρά των 
οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών 
της ότι το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθεί 
υπόψη στον σχεδιασμό των μελλοντικών 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έχουν προτείνει να ανακηρυχθεί το 2016 ως 
Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών. Αναμένεται η 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΣΣΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

25 Χρόνια Προσφοράς στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία

Στις 25 /6/2015 ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 
(ΣΠΑΒΟ) συμπλήρωσε  25 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Η 

πορεία του Συνδέσμου μέχρι σήμερα ήταν και παραμένει γεμάτη εμπόδια.  Όμως η εργασία, 
η αγάπη και η αφοσίωση εθελοντών και εξειδικευμένου προσωπικού έχουν αναδείξει το 
σημαντικό ρόλο του στην κοινωνία. 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην 25ετή πορεία του ΣΠΑΒΟ:

1988  - Τέθηκε σε λειτουργία η 1η τηλεφωνική γραμμή στήριξης για θέματα ενδοοικογενειακής 
βίας, που απαντούσε τότε στο 22 - 365055.

1990 - Στις 25 Ιουλίου 1990 ιδρύεται σε καταστατική ιδρυτική συνέλευση στη Λευκωσία o 
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) με κύριο 
μέλημά του να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή 
βία και να προασπίσει τα δικαιώματα τους.

1994 - Ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για την πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια και για 
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την προστασία των θυμάτων. Ο ΣΠΑΒΟ συμμετέχει στις διεργασίες και σε συνεργασία 
με τις γυναίκες βουλευτές διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και ψήφιση 
του νόμου.  Μετά τις τροποποιήσεις, η σχετική Νομοθεσία αναφέρεται ως οι Περί Βίας 
στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004 και 
περιλαμβάνει πρόνοιες που προστατεύουν καλύτερα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στις 23/5/1994 η τηλεφωνική γραμμή στήριξης αποκτά τετραψήφιο αριθμό, το 1440. 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία του τηλεφωνικού κέντρου μεταξύ των ετών 1995 και 2015 (1ο 
εξάμηνο), προκύπτει ότι ο ΣΠΑΒΟ έχει υποστηρίξει 21,029 περιστατικά τα οποία αφορούν 
γυναίκες, άντρες και παιδιά που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία. 

Σε μια χώρα με σχετικά μικρό πληθυσμό, από το 1995 μέχρι το 2015, περίπου το 3% του 
πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με το ΣΠΑΒΟ και ζήτησε βοήθεια. 

1997 - Στα τέλη του 1997 ανοίγει τις πόρτες του το 1ο καταφύγιο γυναικών θυμάτων βίας 
στην οικογένεια και λίγους μήνες αργότερα φιλοξενεί την πρώτη γυναίκα μαζί με το παιδί 
της. Από το 1998 που έγινε η πρώτη εισδοχή μέχρι το τέλος του 2014 έγιναν 440 εισδοχές 
από τις οποίες οι 79 επαναλήφθηκαν (δηλ. γυναίκες που φιλοξενήθηκαν περισσότερες 
από μια φορά). Υπολογίζεται ότι το καταφύγιο έχει φιλοξενήσει συνολικά 839 άτομα, 440 
γυναίκες και 399 παιδιά. 

2005 - Μετά από προσπάθειες αρκετών χρόνων, εξασφαλίζεται κρατική γη για ανέγερση 
ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια.

2006 - Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αγκαλιάζει την προσπάθεια 
του Συνδέσμου και βραβεύει την Οργάνωση για τη σημαντική κοινωνική προσφορά της 
στον τόπο. Επιπλέον, προσφέρει το ποσό των £20,000 προς ενίσχυση του Συνδέσμου ως 
ένδειξη αναγνώρισης της προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

2007 - Ο ΣΠΑΒΟ εισάγει και λειτουργεί το 1ο θεραπευτικό πρόγραμμα για θεραπεία της 
βίαιης συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση της βίαιης σχέσης. Το πρόγραμμα Αγάπη χωρίς 
πόνο εφαρμόζεται σε ομάδες ανδρών και γυναικών. Από την έναρξη του προγράμματος 
μέχρι το 2014 το πρόγραμμα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 164 άτομα, 68 άντρες και 98 
γυναίκες.

2008 μέχρι σήμερα … Ο ΣΠΑΒΟ ξεκινά και συνεχίζει μέχρι σήμερα Παγκύπρια 
εκστρατεία για ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Το προσωπικό, 
το Δ.Σ, εθελοντές και συνεργάτες του ΣΠΑΒΟ μεταβαίνουν σε πόλεις και χωριά για 
ενημέρωση - εκπαίδευση γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών, επαγγελματιών και 
άλλων οργανωμένων συνόλων στα θέματα της κακοποίησης, προστασίας και πρόληψης, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης θυμού κλπ.  Αποτέλεσμα της Παγκύπριας 
εκστρατείας είναι η αύξηση στα αιτήματα για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
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ειδικότερα από κατοίκους αγροτικών περιοχών. Τα αιτήματα για ενημέρωση καθώς και για 
συνεργασία με Τοπικούς φορείς έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι εθελοντές έχουν αυξηθεί ως 
αποτέλεσμα της ενημέρωσης για το έργο του Συνδέσμου. Η υποστήριξη που λαμβάνει ο 
ΣΠΑΒΟ από τον απλό κόσμο που μαθαίνει για το έργο του είναι συγκινητική και καθοριστική 
για να συνεχίσει να προσφέρει τις δωρεάν υπηρεσίες του.     

2009 - Ο ΣΠΑΒΟ αναλαμβάνει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκά εναρμονισμένων αριθμών 116 
000 και 116 111 που λειτουργούν στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γραμμή 116 
000 αφορά τις εξαφανίσεις παιδιών και η γραμμή 160 111 τη στήριξη παιδιών & εφήβων. 
Από το 2012 οι Υπηρεσίες 116 000 και 116 111 λειτουργούν από την κοινοπραξία ΣΠΑΒΟ 
και Hope for Children UNCRC Policy center. Στα πλαίσια των Υπηρεσιών 116000 και 116111 
έχουν πραγματοποιηθεί 60 βιωματικά εργαστήρια προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς 
σε όλες τις επαρχίες μεταξύ των ετών 2013-2015. 

2014 - Μετά από προσπάθειες 4 ετών, λειτουργεί το 2ο καταφύγιο για γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας στην Πάφο το οποίο έρχεται να καλύψει μέρος των αυξημένων 
αναγκών της ευρύτερης περιοχής. Επίσης αρχίζει  η ανέγερση ιδιόκτητου Χώρου 
Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ο κύριος 
στόχος του έργου είναι η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την παροχή αυξημένου 
και βελτιωμένου επιπέδου διαμονής, ασφάλειας και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση και βρίσκονται σε άμεσο 
κίνδυνο από το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το έργο χρηματοδοτείται από τα Nor-
way Grants, την Κυπριακή Δημοκρατία, την ΟΠΑΠ και τον Σύνδεσμό μας και αναμένεται να 
εγκαινιαστεί τον Απρίλιο του 2016. 

Ο ΣΠΑΒΟ συνεχίζει τον αγώνα του ……..  
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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



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ 25

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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