
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 

(ΠΣΣΕ) για προώθηση των αρχών και του θεσμού 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προκήρυξε 
διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού για την ανάδειξη 
εταιριών που έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει 
με κοινωνικές δράσεις και στο μεγαλύτερο 
δυνατό και καινοτόμο βαθμό, κατά το 2014-2015, 
εθελοντικές οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
και των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ή/και τις ευπαθείς ομάδες 
που εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον σκοπό που 
επιτελούν.  

Οι τέσσερις εταιρίες που διακρίθηκαν βάσει 
των κριτηρίων του διαγωνισμού είναι: 

• Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ 

• ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ  

• RCB Bank Ltd  

• Universal Life Insurance Public Co Ltd 

Διαγωνισμός Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού
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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)
• 62 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
• 367 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ  

RCB Bank Ltd  

Universal Life Insurance Public Co Ltd 



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. 22315786 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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Τ
ο Grammar School Λευκωσίας 
διοργάνωσε για 15η συνεχή χρονιά 
την ετήσια εβδομάδα Οδικής 
Ασφάλειας, στόχος της οποίας 

είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση 
των μαθητών σχετικά με θέματα οδικής 
ασφάλειας.

Την έναρξη των εργασιών της εβδομάδας 
Οδικής Ασφάλειας του Grammar School 
κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού κος Κώστας Καδής σε τελετή 
που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 
Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης βραβεύτηκαν οργανισμοί 
και άτομα για τη συνεισφορά τους στην 
επιμόρφωση και διαφώτιση των μαθητών της 
Σχολής σε θέματα οδικής ασφάλειας και 
συμπεριφοράς.

Στο Grammar School Λευκωσίας έχει 
απονεμηθεί η σημαία Οδικής Ασφάλειας 
από τον Οργανισμό «REACTION Youth for 
the Prevention» στο πλαίσio του Εθνικού 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Οδικής 
Ασφάλειας «Φαέθων-Τάσος Μητσόπουλος» 

για νέους από 2 μέχρι 20 ετών για σχολεία 
με ενεργό ρόλο στην Οδική Ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας οι μαθητές του Grammar Junior 
και Grammar School έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν ομιλίες σχετικά με 
την Οδική ασφάλεια από σχετικούς φορείς, 

όπως την Ομάδα Πρωτοβουλίας και τον 
Οργανισμό «REACTION Youth for the Pre-
vention» και να παρακολουθήσουν επίδειξη 
από την Ομάδα Ζ της Αστυνομίας.

Τέλος οι μαθητές έγραψαν εκθέσεις και 
ζωγράφισαν αφίσες με θέματα εμπνευσμένα 
από την Οδική Ασφάλεια.

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 
στο Grammar School 

Λευκωσίας
• Την έναρξη των εργασιών 
   κήρυξε ο Υπουργός 
   Παιδείας και Πολιτισμού 
   κύριος Παύλος Καδής!
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Τηλ: 22347440

✔ ∆ιπλή δράση 

 ✔  Ολοκληρωµένη λύση

• Ανακουφίζει  
απο τον πόνο

• Απελευθερώνει  
την αναπνοή 

• Αποσυμφορητικό
• Αντιπυρετικό
• Αναλγητικό

Ολοκληρωµένη 
λύση για 

αποτελεσµατική 
ανακούφιση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
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Εβδομάδα Εθελοντισμού 2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1 - 8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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 3/12/15.

Κύρια σημεία ομιλίας  Προέδρου ΠΣΣΕ κ.  Σταύρου Ολύμπιου στη Διάσκεψη Τύπου του ΠΣΣΕ στις 
3/12/2015 που έγινε για να ανακοινώσει την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2015 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:

Σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στους καθημερινούς ήρωες εθελοντές της κοινωνίας 
μας.  Εκατοντάδες εθελοντές προσφέρουν ανιδιοτελώς το χρόνο τους για ανακούφιση των 
συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.  Εθελοντές μαγειρεύουν 
και ετοιμάζουν γεύματα για όσους έχουν ανάγκη, ενισχύουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, 
διοργανώνουν εκδηλώσεις για ενίσχυση των συνανθρώπων μας, συλλέγουν σχολικά είδη για 
τους άπορους μαθητές, εθελοντές δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά και ιδιωτικά φροντιστήρια 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για βοήθεια στο διάβασμα.  Άλλοι εθελοντές 
συμβάλλουν στην στήριξη των προσφύγων που καταφθάνουν στο νησί μας.  Χιλιάδες εθελοντές 
παλεύουν καθημερινά αθόρυβα για να λειτουργήσουν τα εκατοντάδες προγράμματα των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί μας.     Οι χιλιάδες επίσης εθελοντές 
των Σωμάτων Εθελοντών σε κάθε επαρχία προσφέρουν καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο τις 
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υπηρεσίες τους για να χαρίσουν ένα χαμόγελο σε παιδί ή να ανακουφίσουν συνανθρώπους  
μας που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Όλη αυτή η τεράστια προσφορά των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και των εθελοντών μας προσωπικά στηρίζεται όπως είναι 
φυσικό από το κράτος αλλά και από εταιρίες και ανώνυμους πολίτες οι οποίοι συνεισφέρουν 
οικονομικά ή και με άλλους τρόπους. Είναι πραγματικά  παρήγορο το γεγονός ότι σε κάθε 
μέρος του νησιού μας δίνεται από τους χιλιάδες εγγεγραμμένους εθελοντές αλλά και 
γενικότερα από πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από οργανωμένες ή άτυπες 
εθελοντικές πρωτοβουλίες.   

Παρόλες τις αντίξοες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που ταλαιπωρούν την Κύπρος μας οι 
χιλιάδες εθελοντές που συγκροτούν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ έχουν ανασυντάξει 
τις ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις και ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε νέα 
ανάγκη δημιουργηθεί.  Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για να πετύχει το δύσκολο 
κοινό στόχο  ώστε 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 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 στηρίξει τις 
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 
το θεάρεστο έργο που επιτελούν.   

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ η οποία εκπροσωπεί τη μεγάλη οργανωμένη δομή του 
εθελοντικού κινήματος θεωρεί χρέος της, και εγώ προσωπικά, να απευθύνει ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους τους αφανείς ήρωες, οργανωμένους εθελοντές και πολίτες για την 
αξιέπαινη προσφορά τους στην κοινωνία.  Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου να απευθύνω 
έκκληση σε όλα τα ΜΜΕ να μην παραλείψουν να καλύψουν αυτή την τεράστια αλλά ταπεινή 
προσφορά των ηρώων εθελοντών για να κινητοποιήσουν από τη δική τους θέση και άλλους 
να ακολουθήσουν αυτό το κοινωνικό και ανιδιοτελές έργο.  Θεωρώ επίσης σημαντικό να 
απονείμουμε φόρο τιμής και στους αείμνηστους εθελοντές της ιστορικής πορείας της 
Κύπρου μας που κάποτε έβαλαν τα θεμέλια για να απολαμβάνει η κοινωνία μας σήμερα αυτό 
το δυνατό κίνημα του εθελοντισμού για το οποίο μπορούμε  να σεμνυνόμαστε σήμερα.   

Δείγμα της εθελοντικής προσφοράς αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2015 το οποίο περιλαμβάνει εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες για την ευημερία των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ). Απευθύνω 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.  

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 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθηγητές, μαθητές 
και φοιτητές  των Κοινωνικών Ομίλων  από 

όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και 
πλήθος εθελοντών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμό από 
την πρώτη κυρία και επίτιμη πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ  Άντρη Αναστασιάδη, προσφώνηση από 
τον  πρόεδρο του ΠΣΣΕ  κ. Σταύρο Ολύμπιο, 
βράβευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό εθελοντικής 
εργασίας Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015, 
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Ύμνος για τον εθελοντισμό

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης δεξίωσης του Προεδρικού ζεύγους προς τιμή των Εθελοντών 
για τη Διεθνή Ημέρα εθελοντών στο Προεδρικό Μέγαρο στις 18/12/15, ακούστηκε  σε πρώτη  

δημόσια εκτέλεση από τη 15χρονη Σοφία Πατσαλίδου,  ο Ύμνος του εθελοντισμού με τίτλο « το βλέμμα 
του εθελοντή » με συνοδεία  στο πιάνο από το μαέστρο και πιανίστα κ. Ευθύβουλο Θεοχάρους. 

Η μελοποίηση του ύμνου ανήκει στο διάσημο Κύπριο συνθέτη Στέλιο Πισσή και οι στίχοι στον πατέρα 
του κ. Κλείτο Πισσή.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό συμβούλιο Εθελοντισμού εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια 
του  στους συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας, να αποκτήσει δηλαδή ο εθελοντισμός το δικό 
του Ύμνο.

Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

11

βράβευση των εταιρειών που διακρίθηκαν στο 
διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 
ΠΣΣΕ για το 2015, απονομή πιστοποιητικού στην 
εθελοντική οργάνωση Σύνδεσμος Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, που 
πιστοποιήθηκε στα πλαίσια του προτύπου του 

ΠΣΣΕ με τίτλο «πιστοποιητικό αποτελεσματικής 
λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης»  
και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την 
ευκαιρία και της διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, 
από τον πρεσβευτή εθελοντισμού κ. Μιχάλη 
Χατζήμιχαηλ. 
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Συνεργασία ΠΣΣΕ με την εταιρεία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ
Προβολή του μηνύματος του εθελοντισμού

To ΠΣΣΕ ανέπτυξε συνεργασία με την εταιρία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ με σκοπό την προώθηση και στήριξη του εθελοντισμού 
σε διάφορα επίπεδα.  Η εταιρεία Ζορπάς στήριξε την Εβδομάδα Εθελοντισμού 2015 που διοργανώνει το ΠΣΣΕ 

προβάλλοντας σποτ για τον εθελοντισμό και διαθέτοντας 90,000 φυλλάδια για τον εθελοντισμό σε όλα τα υποκαταστήματα 
του παγκύπρια.  Για ενδυνάμωση της προώθησης του μηνύματος του εθελοντισμό το προσωπικό των φούρνων Ζορπάς 
φορούσε φανέλες με συνθήματα για τον εθελοντισμό.

Δέντρα αγάπης Ζορπά

Στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς και των 40 χρόνων λειτουργίας της η εταιρία Ζορπάς υλοποίησε εκστρατεία 
‘τα δέντρα αγάπης Ζορπάς’ σε όλα τα υποκαταστήματα της παγκύπρια.  Στα πλαίσια της εκστρατείας τα Χριστουγεννιάτικα 
δέντρα εντός των καταστημάτων Φούρνων Ζορπάς μετατράπηκαν σε δέντρα αγάπης προσκαλώντας το κοινό να προσφέρει 
παιχνίδια κάτω από τα δέντρα.  Τα Σώματα Εθελοντών ανάλαβαν να συλλέξουν τα παιγνίδια και τα παρέδωσαν σε παιδιά 
που δεν είχαν την ευχέρεια αυτά τα Χριστούγεννα να έχουν δικά τους παιχνίδια.  

Με την σημαντική κοινωνική προσφορά των Φούρνων Ζορπάς μπορέσαμε να  προσφέρουμε χαμόγελο σε όλα τα παιδιά!

Συνεργασία ΠΣΣΕ με την Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας
Tο κοινό ενδιαφέρον για τη διάσωση και διατήρηση της ζωής και της ανθρωπιστικής βοήθειας των θυμάτων καταστροφών 
της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, οδήγησε στην 
ετοιμασία Μνημονίου Συνεργασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας.  

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»
Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ και εφαρμόζεται για 11η συνεχή χρονιά με την στήριξη 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο την ανάληψη εθελοντικών έργων καθόλη τη διάρκεια της σχολικής/
ακαδημαϊκής χρονιάς και την  ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης ανάμεσα στους μαθητές/φοιτητές  των 
εκπαιδευτηρίων μας.

Αποτελέσματα  του διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2014-2015
 Τα διακριθέντα σχολεία στο διαγωνισμό του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2014 – 2015, 
βραβεύτηκαν στις  18 Δεκεμβρίου 2015 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 την πρώτη κυρία και επίτιμη πρόεδρο του ΠΣΣΕ  
Άντρη Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο ως ακολούθως:
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1ο βραβείο εξίσου: 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, Περιφερειακό Δημοτικό σχολείο Ασίνου  και 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου  Λευκωσία

2ο βραβείο εξίσου: 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Frederick 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, Θέκλειο Γυμνάσιο  Λεμεσού  και Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Πέρα Χωρίο και Νήσου 

3ο βραβείο εξίσου:  
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, Γυμνάσιο Αθηένου  και Λύκειο Αραδίππου «Τάσος 
Μητσόπουλος» 

Έπαινοι: 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου και 
Γυμνάσιο Α΄ Αγίου  Θεοδώρου, Πάφος 

Διαγωνισμός έκθεσης Ιδεών στα σχολεία
Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης του ΠΣΣΕ στις 3/12/2015, έγινε επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισμού Έκθεσης Ιδεών, μεταξύ των τριών τάξεων  του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών με θέμα « Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά 
σου ». 

«Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, 
και ανάπτυξης» των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ

Για τη στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ το ΠΣΣΕ έχει σχεδιάσει, μετά από ενδελεχή 
μελέτη, πρότυπο με τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και 

ανάπτυξης», μέσω του οποίου θα πιστοποιούνται οι 
οργανώσεις μέλη του.  Σκοπός του προτύπου είναι να 
βοηθήσει, τις οργανώσεις μέλη του να λειτουργούν 
πιο αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας καλές 
πρακτικές, σε τομείς όπως: Στρατηγικός Σχεδιασμός, 
Οικονομικός Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα, Πρακτικές 
Αξιολόγησης και Καθοδήγηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και των εθελοντών.  Το ΠΣΣΕ υλοποιεί 
προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτική 
στήριξη από ομάδα εγκεκριμένων εκπαιδευτών/
συμβούλων.  Όσες οργανώσεις επιθυμούν, μπορούν 
να αξιολογηθούν κατά πόσον έχουν εφαρμόσει στην 
οργάνωση τους το περιεχόμενο των σεμιναρίων και 

κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει το πρότυπο.  Στις οργανώσεις που θα κριθεί ότι 
εφαρμόζουν με επιτυχία τα κριτήρια του προτύπου θα τους απονεμηθεί το λογότυπο του προτύπου, 
το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για να προβάλλουν ότι είναι πιστοποιημένος οργανισμός σε 
θέματα αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης.  

Η πρώτη οργάνωση που εξασφάλισε την πιστοποίηση είναι ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
της Βίας στην Οικογένεια.  Το πιστοποιητικό επιδόθηκε στις  18 Δεκεμβρίου 2015 στην καθιερωμένη 
δεξίωση που παράθεσε το  προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές,στην πρόεδρο του Συνδέσμου κ. 
Κική Πογιατζή και στον κ. Μάριο Νικολάου.
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Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών
«Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα»

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, υλοποίησε για ακόμη μια 

χρονιά με μεγάλη επιτυχία την εκστρατεία 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» 
που είχε ως στόχο να μην μείνει καμία 
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα 
απαραίτητα που βοηθούν να  νιώσουν τη χαρά 
των Χριστουγέννων.   Με το σύνθημα «Έχεις 
στην καρδιά σου αγάπη;», «Υιοθέτησε» μια 
οικογένεια τα Χριστούγεννα, το ΠΣΣΕ κάλεσε το 
κοινό να στηρίξει την εκστρατεία.  Η εκστρατεία 
εκπλήρωσε τους στόχους της αφού όλες οι 
οικογένειες που επικοινώνησαν με το Σώμα 
Εθελοντών έλαβαν τα απαραίτητα για το γιορτινό 
τραπέζι, χριστουγεννιάτικα εδέσματα, δώρα 
για τα παιδιά τους, κ.ά.   Το ΠΣΣΕ ευχαριστεί 
όσους στήριξαν την εκστρατεία και βοήθησαν 
οικογένειες που έχουν ανάγκη να νοιώσουν τη 
χαρά των Χριστουγέννων. 

Η Universal Life «υιοθέτησε» 30 
οικογένειες στα πλαίσια της παγκύπριας 
εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια οικογένεια 
τα Χριστούγεννα του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Mε την ελπίδα αυτή να είναι η τελευταία 
χρονιά που συμπολίτες μας δεν 
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τα 
απαραίτητα στις οικογένειές  τους, η 
Universal Life Insurance Public Co Ltd 
διέθεσε μέρος του προϋπολογισμού του 
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που 
παραδοσιακά αφιερωνόταν για δώρα 
προς το προσωπικό και «υιοθέτησε» 30 
οικογένειες από όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου στα πλαίσια της εκστρατείας του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού «Υιοθετήστε μια οικογένεια 
τα Χριστούγεννα».  Ευχαριστούμε τη Uni-
versal Life Insurance Public Co Ltd για την 
γενναιόδωρη αυτή προσφορά της.   

Στη φωτογραφία ο Γενικός Διευθυντής 
της Universal Life Insurance Public Co 
Ltd κ. Κύπρος Μοιράνθης παραδίδει σε 
αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ την προσφορά 
της.
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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   

Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών για την Τρίτη Ηλικία

H  Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων γιορτάστηκε από το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Λεμεσού με την παρακολούθηση από τους ηλικιωμένους της εξαιρετικής 

θεατρικής παράστασης “Κόμματα τζιηνούρκα “ της Λούλλας Γεωργιάδου που ανέβασε στη σκηνή 
του Παττιχείου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων η θεατρική ομάδα του.

Οι πολλές δεκάδες των ηλικιωμένων που παρακολούθησαν την παράσταση χάρηκαν το ταλέντο των 
ερασιτεχνών ηθοποιών οι οποίοι κατάφεραν να σκορπίσουν πλούσιο γέλιο και να δημιουργήσουν 
ένα ευχάριστο απόγευμα για τους ηλικιωμένους της πόλης και επαρχίας που έχουν κάθε δικαίωμα 
να χαίρονται τη ζωή τους και να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις που είναι πραγματικές οάσεις 
μέσα στην καθημερινή δύσκολη πορεία της ηλικίας τους. 

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κ. Σταύρος 
Ολύμπιος, μιλώντας πριν την παράσταση, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του ΕΣΣΕ Λεμεσού προς 
το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων  και τους ηθοποιούς της θεατρικής του ομάδας, τόνισε 
τη σημασία της παρουσίας των ηλικιωμένων μέσα στην κοινωνία και την ανάγκη να προσφέρεται 
στους ηλικιωμένους ο αναγκαίος σεβασμός και η ειλικρινής αγάπη σαν ένα ελάχιστο αντίδωρο για 
όσα πρόσφεραν στη ζωή τους και απολαμβάνουν σήμερα οι νεώτερες γενιές. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Ο  πρόεδρος του ΠΣΣΕ με εκπροσώπους της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ συνάντησε 
τον Υπουργό Υγείας και συζήτησαν θέματα που έχουν σχέση με την προσφορά των 

εθελοντών στα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα και γενικά στους τομείς παροχής υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται οι οργανώσεις μέλη του.

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2015, 
η 5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με πρωτοβουλία του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

Μετά από χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, τη Σύνοδο 
προσφώνησε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός 

Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Ασσιώτης 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 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάσθηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα: «Σχέσεις 
των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη Δημόσια Υπηρεσία». Ακολούθησαν παρεμβάσεις από 
τους 56 βασικούς βουλευτές (εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) και τοποθετήσεις 
από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων – Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, του 
Υπουργείου Υγείας, της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, της 
Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, 
του Γραφείου Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ, της 
Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων – Συντονισμού 
και Ανάπτυξης και του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Υπόμνημα το οποίο εγκρίθηκε από την 5η 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.  Το θέμα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των 
Πολιτών «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία» ανέδειξε το βαθμό 
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της σχέσης μεταξύ των οργανώσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εντόπισε τα αδύνατα 
σημεία με στόχο τη βελτίωσή τους αλλά και τα δυνατά σημεία αυτής της σχέσης ώστε να ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο η σχέση του κράτους με τον εθελοντικό τομέα προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου.  Η Σύνοδος, δεν παρέμεινε σε αυτό το ειδικό θέμα, αλλά έκανε και ανασκόπηση της 
προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να  
γίνει προσπάθεια να προωθηθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όσα έχουν απομείνει.

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. 

17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής 
των Γερόντων πραγματοποίησε τη 17η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων την Παρασκευή, 13 

Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα της Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα: « Η Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων».

Στην 17η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων προήδρευσε ο πρόεδρος της Βουλής  κ. Γιαννάκης 
Ομήρου και στη συνέχεια τον αντικατέστησε ο κ. Σοφοκλής Φυττής και η κα Σκεύη Κουκουμά. 
Απηύθυναν  χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ. Σταύρος Ολύμπιος, η Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εργασίας  κ. Ανδρέας Ασσιώτη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκης και η πρόεδρος 
της Κυπριακής Παιδοβουλής  Έλενα Γεωργίου. 

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και διεξήχθη γόνιμος 
και εποικοδομητικός διάλογος για αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους ηλικιωμένους 
ιδιαίτερα σε θέματα υγείας, συντάξεως, διακίνησης, επιπέδου διαβίωσης κτλ. Με παρεμβάσεις τους 
οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσαν τις εισηγήσεις των 
Υπουργείων τους στα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής τόνισε τη σημασία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων και συνεχάρη το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια λειτουργία της. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η γραμματέας και ο ταμίας του ΠΣΣΕ, κα Γιανούλα Κυριακίδου και κ. Πέτρος Πέτρου  
εκπροσώπησαν το Συμβούλιο,  στις 8/10/15 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων για το θέμα: «Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή 
θέματα νόμος του 2015».

Συμβούλιο Εγκληματικότητας

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να συμμετέχει με εκπρόσωπό του, τον κ. Ηλία Δημητρίου, στο Συμβούλιο 
Εγκληματικότητας για τη νέα θητεία 2015-2018.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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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. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ 19

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  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή επαγγελματικής 
κατάρτισης από την ΑνΑΔ

Σεμινάρια Β Εξαμήνου 2015

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του 
ΠΣΣΕ, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τα σεμινάρια του δεύτερου εξαμήνου του 2015 

που συνδέονται με το «Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και 
ανάπτυξης».  Τα σεμινάρια υλοποιηθήκαν σε όλες τις επαρχίες με τη συνεργασία των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.

Σεμινάριο στη Λεμεσό με θέμα «Στρατηγικός σχεδιασμός της Εθελοντικής Οργάνωσης»

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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Σεμινάριο στη Λάρνακα  με θέμα: «Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Εθελοντών για Βελτίωση της Αποδοτικότητας της Οργάνωσης»

Σεμινάριο στην Πάφο με θέμα: «Πρακτικές αξιολόγησης Απόδοσης 
του ανθρώπινου Δυναμικού της Εθελοντικής οργάνωσης»

Σεμινάριο με θέμα: ‘Πρακτικές Αξιολόγησης Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Εθελοντικής Οργάνωσης’ στο οποίο συμμετείχαν οργανώσεις μέλη 

του ΕΣΣΕ Αμμοχώστου και του ΕΣΣΕ Λάρνακας

Σεμινάριο στην Αμμόχωστο με θέμα:  ‘Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Εθελοντών για Βελτίωση της Αποδοτικότητας της Οργάνωσης’
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Σεμινάριο στη Λεμεσό με θέμα: «Πρακτικές αξιολόγησης Απόδοσης 
του ανθρώπινου Δυναμικού της Εθελοντικής οργάνωσης»

Σεμινάριο στη Λάρνακα  με θέμα: «Οικονομικός Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα 
της Εθελοντικής Οργάνωσης»

Σεμινάριο στην Πάφο  με θέμα: «Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών 
για Βελτίωση της Αποδοτικότητας της Οργάνωσης» 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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Νέα σεμινάρια Α΄ εξαμήνου 2016
Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ, 
προγραμματίζει  για  το Α΄ εξαμήνο  του 2016 τα ακόλουθα σεμινάρια: 

«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».

Σεμινάριο στη Λάρνακα  με θέμα: «Αξιολόγηση της Επένδυσης στην Κατάρτιση και 
Ανάπτυξη του Προσωπικού και των Εθελοντών της Εθελοντικής Οργάνωσης»
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ 2015-2016

Βάσει του νέου αναθεωρημένου Σχεδίου Επιχορήγησης για την περίοδο 2015-2016 οι οργανώσεις 
μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για τους τομείς που 

καλύπτει το Σχέδιο.  Το Σχέδιο είναι 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.

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

Το ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με 
τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SEND-

ING ORGANISATIONS » διάρκειας δύο ετών, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU AID VOL-
UNTEERS. 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), Humani-
tarian Logistics Association – Ην. Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, 

Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid Greece – Ελλάδα, Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF Hun-
garian Volunteer Sending Foundation – Ουγγαρία,  Esi-labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και συνδεδεμένος 
εταίρος France Volontaires – Γαλλία. 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων, στην οποία συμμετείχε το ΠΣΣΕ για προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2015.  Τον Δεκέμβριο του 2015 το ΠΣΣΕ 
προκήρυξε και τη θέση του εθελοντή που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα.

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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  “with the support of the European Union 
for the “EU Aid Volunteers initiative”
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΠΣΣΕ

To ΕΣΣΕ Πάφου, σε συνεργασία με 
τα Κέντρα Ενηλίκων του Συμβουλίου 

Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Πόλης 
Πάφου, του ΣΚΕ Γεροσκήπου, της Επιτροπής 
Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΕΚΕ) Σαλαμιούς 
και  της ΕΚΕ Πραιτωρίου-Κεδάρων-Φιλούσας, 
πραγματοποίησαν την 7η περιφερειακή 
τους εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε η 
ευκαιρία στα μέλη των Κέντρων Ενηλίκων 
να παρουσιάσουν  το  αξιόλογο έργο τους.  
Οι ηλικιωμένοι των Κέντρων, συμμετείχαν 
ενεργά στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και 
στην έκθεση κατασκευών και χειροτεχνίας. 
Το ΕΣΣΕ Πάφου συνεχάρη όλους όσους 

συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης . 
Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε στον πρόεδρο 
και τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΕ Αμαργέτης για τη 
φιλοξενία της εκδήλωσης.

Το Σώμα Εθελοντών του ΕΣΣΕ Πάφου 
ολοκλήρωσε την εκστρατεία των 
Χριστουγέννων «Υιοθετήστε μια οικογένεια».  
«Υιοθετήθηκαν» για τα Χριστούγεννα, 60 
οικογένειες οι οποίες βοηθήθηκαν για το 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τρόφιμα, 
παιγνίδια, ρούχα και χριστουγεννιάτικα γλυκά. 
Το ΕΣΣΕ Πάφου ευχαριστεί το φιλανθρωπικό 
κατάστημα αγάπης «Ταβιθά», το βρεφοκομικό 

σταθμό και νηπιαγωγείο «Little Baby Bubbles»,  το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Κάτω Περβόλια, 
το Ε΄ Δημοτικό Αγίου Δημητρίου και όλους  όσους συνέβαλαν με την εισφορά τους.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ) ΠΑΦΟΥ
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Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου (ΛΕΑ) 
στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού επισκέφθηκε το Ίδρυμα  

Αυτιστικών Παιδιών  στη Λεμεσό και πρόσφερε  διάφορα είδη καθαρισμού 
και υγιεινής. 

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου που πήραν μέρος στην επίσκεψη έμειναν 
ενθουσιασμένες από την οργάνωση και καθαριότητα, αλλά και από τη φροντίδα και αγάπη με την 
οποία περιβάλλουν τα παιδιά οι υπεύθυνες του Ιδρύματος Αυτιστικών παιδιών, οι οποίες υποδέχτηκαν 
τα μέλη του ΔΣ του ΛΕΑ με εγκαρδιότητα.

Το ΛΕΑ ανέλαβε να φιλοξενήσει για μια βδομάδα τον Ιούλιο του 2016  τα παιδιά του Ιδρύματος στην 
Παιδική Εξοχή του Λυκείου στην Αγία Νάπα.

ΙΔΡΥΜΑ

Εκδήλωση για τα 40χρονα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα ΜέτικΑλέρτ με την ευκαιρία των 40χρονων λειτουργίας του οργάνωσε στις 22/10/2015 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα, ειδική εκδήλωση.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και συνδιοργανώθηκε  με τη Λέσχη 
Λάϊονς Λάρνακας-Αμμοχώστου ΣΑΛΙΝΑ και τους Συνδέσμους Διαβητικών και Ρευματοπαθών. Η 
εκδήλωση  περιλάμβανε χαιρετισμούς από: τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ΜέτικΑλέρτ, το Δήμαρχο 
Λάρνακας, τον Κυβερνήτη των Λάϊονς, τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τους προέδρους των Συνδέσμων 
Διαβητικών και Ρευματοπαθών και τον Υπουργό Υγείας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε  δύο ομιλίες με θέμα:  «Ασθένειες που επηρεάζονται από την διατροφή» και  
«Σακχαρώδης Διαβήτης, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία» από τον Δρ Γεώγιο Μηλιώτη, Παθολόγο/
Καρδιολόγο και  από τον Δρ Γεώργιο Ολύμπιο, Διαβητολόγο, αντίστοιχα.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε  απονομή διακρίσεων σε εθελοντές και φίλους του ΜέτικΑλέρτ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΚΟΠ αποφάσισε όπως η 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 
1ης Κατηγορίας στις 17-19 Οκτωβρίου, 2015, αφιερωθεί στο ΜέτικΑλέρτ όπου παιδιά με πανό θα 
προπορεύονται των ποδοσφαιριστών και διαιτητών κατά την είσοδο τους στα γήπεδα, προβάλλοντας 
με τον τρόπο αυτό το σημαντικό έργο που επιτελείται από το Ίδρυμα ΜέτικΑλέρτ.

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
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Οδηγός για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Ενημερωτικό 
έντυπο ΠΣΣΕ

 Έκθεση 
Πεπραγμένων ΠΣΣΕ

Ενημερωτικά 
Δελτία ΠΣΣΕ

Αφίσα ΠΣΣΕ

Ενημερωτικό έντυπο 
Σώματος Εθελοντών

Έντυπο υπηρεσιών 
ΠΣΣΕ προς μέλη

Έντυπο Υπηρεσίας 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΠΣΣΕ

Οδηγός προγραμμάτων 
οργανώσεων
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Πρακτικά Συνόδων 
Βουλής Γερόντων

Πόρισμα συνεδρίων

Ευαισθητοποίηση παιδιών για τον εθελοντισμό: έκδοση 
με ζωγραφιές και ποιήματα

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων ΠΣΕΕ και μελών

Πρακτικά Συνόδων 
Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνική Διακήρυξη 
για τον Εθελοντισμό

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2016

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





Γρήγορη δράση
Πολύ καλό προφίλ ασφάλειας
Γρήγορη δράση

Αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά 
• Τον κοιλιακό πόνο
• Το Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου
• Σπασµούς και κωλικούς
• Πόνους περιόδου (Buscopan plus)

στον 
έντονο 

πόνο

Buscopan®! 
Λύσε τον πόνο! 

Αντιπρόσωποι/∆ιανοµείς: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
Βασιλέως Παύλου Α Αρ. 11

1096 Λευκωσία, Τηλ. 22-863125 
www.papaellinas.com

To προϊόν διατίθεται από όλα τα φαρµακεία.



Σπούδασε Κοινωνική Εργασία 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πτυχίο τετραετούς φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία 

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

Μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Παρεμβάσεις (MSc in Social Interventions)

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