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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

Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Λεπτομέρειες στη σελίδα 9 

Ανασύνταξη Δυνάμεων
 των εθελοντών

• Για συνέχιση του έργου που οι ίδιοι έχουμε επιλέξει με το οποίο υπηρετούμε 
   τον άνθρωπο και την κοινωνία
• Εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση 
των εκπροσώπων των οργανώσεων μελών του,  την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 στη Λευκωσία.

Απολογισμός Δράσης της Δ.Ε. από τον πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο



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 Ανάδοχης Οικογένειας 
   «Φωλιά Αγάπης»
• 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”
• Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες»
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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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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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Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συνολικά ή τμηματικά: 
• την δημοσιογραφική / συντακτική επιμέλεια κειμένων, 
• την Τεχνική Επεξεργασία (Σχεδιασμός, σελίδωση, καλλιτεχνική επιμέλεια) 
• την εκτύπωση εντύπων.

Η εταιρεία «Επίκαιρη Γνώση Λτδ» ιδρύθηκε το 1998 και κύριες δραστηριότητες της είναι 
οι εκδόσεις εντύπων και η παροχή υπηρεσιών για διαδικτυακά ενημερωτικά portal. 
Αναλαμβάνουμε εκδόσεις: 

• βιβλίων, 
• περιοδικών, 
• εφημερίδων, 
• γενικότερα την έκδοση κάθε είδους εντύπου.

Με τη συνεργασία ενός άρτιου επιτελείου επαγγελματιών και με την πολυετή 
εμπειρία μας στις εκδόσεις (επιμέλεια και εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων 
και άλλων εντύπων), η «Επίκαιρη Γνώση Λτδ», είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο πάνω 
υπηρεσίες με πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
      

Τηλ: 22315786 - ΦΑΞ: 22316793
Διεύθυνση: Λουτρακίου 3, 
2027 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

εκδόσεις  εντύπων  

επικοινωνια 

υπηρεσίες ΜΜΕ  

δημοσιότητα
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  πραγματοποίησε τη Γενική  
Συνέλευση των οργανώσεων μελών του,  την Τετάρτη  29 Ιουνίου 2016  στη Λευκωσία.   

Τη Συνέλευση χαιρέτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος και ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος προέβη σε απολογισμό της δράσης 
της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και κατέθεσε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, 
στρατηγικής και προϋπολογισμού του ΠΣΣΕ τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 
Ο πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Γενική Συνέλευση είναι μια ευκαιρία να 
συνερχόμαστε όλοι μαζί για ενδυνάμωση και ανασύνταξη των ψυχικών και πνευματικών μας 
δυνάμεων για να συνεχίσουμε το έργο που οι ίδιοι έχουμε επιλέξει με το οποίο υπηρετούμε 
τον άνθρωπο και την κοινωνία». 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και όλους όσους 
συνέβαλαν στο έργο του ΠΣΣΕ οι οποίοι όπως ανέφερε αποτελούν τους διάκονους του 
εθελοντισμού οι οποίοι υπηρετούν με την καρδιά και τον κόπο τους το λαό. 

Ευχαρίστησε επίσης τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τη στενή και αγαστή 
συνεργασία καθώς και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ διαβεβαιώνοντας τον ότι το 
ΠΣΣΕ θα συμπαρασταθεί στην προσπάθεια του για βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τις 
εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και την εισαγωγή νέων νομοθεσιών. 

Ο κ. Ολύμπιος κάνοντας ειδική μνεία για τους εθελοντές οι οποίοι αψήφησαν τη φωτιά και 
έδωσαν το παρόν τους αρκετές μέρες στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Σολέας 
παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να στρέψουν τη σκέψη τους σε αυτούς τους εθελοντές 
και να κάνουν ένα στοχασμό προσευχής για να αναπαύσει ο Θεός τις ψυχές των δύο ηρώων 
δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τη φωτιά.      

Ακολούθως παρουσίασε έρευνα που διεξήγαγε το ΠΣΣΕ με στατιστικά και άλλα στοιχεία 
για τους εθελοντές και τις ανθρωποώρες προσφοράς των παγκύπριων και των τοπικών 
οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ για το 2015.

Ο λογιστής/ελεγκτής του ΠΣΣΕ παρουσίασε τις  οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου οι 
οποίες εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τις προοπτικές που διανοίγονται για 
τον εθελοντικό τομέα και καθορίστηκαν οι στόχοι της επόμενης περιόδου.
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Ακολούθως έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ για την 
επόμενη διετία 2016 - 2018, η οποία  καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος       Σταύρος Ολύμπιος

Αντιπρόεδρος       Ηλίας Δημητρίου

Γραμματέας      Γιαννούλα Κυριακίδου

Ταμίας       Πέτρος Πέτρου                          

Οργανωτικός γραμματέας    Χρύσω Αργυρού

Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Ανδρέας Σεργίου

Βοηθός Γραμματέας     Κωστάκης Μιχαήλ

Βοηθός Ταμίας     Λευτέρης Κόκκινος

Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας   Μαρία Σταύρου

ΜΕΛΗ 

Αδάμου Χρύσω 

Άζινου Μαρία  

Ανδρέου Ανδρέας 

Γεωργιάδης Πάμπος  

Γιάγκου Σωτήρης  

Θωμά Δήμος  

Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος 

Μιλτιάδους Μίλτος  

Μουσιούττα Ιωάννα   

Παπαδόπουλος Χρίστος   

Παπασάββα Ευανθία   

Σκοτεινού Σουρμελή Κλαίλια  

Φράγκου Σωκράτης  

Φυσεντζίδου Λυγία   

Χατζηαναστάσης Κώστας  

Χατζηβασίλη Ρένος 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Διαγωνισμός  Έκθεσης Ιδεών με θέμα: Όταν παίρνεις γεμίζουν 
τα χέρια σου, όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά σου

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ), μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών στις 5 Δεκεμβρίου 2015 προκήρυξε τον 

καθιερωμένο διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών, σε συνεργασία με 
το  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μεταξύ  των μαθητών 
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 ».

Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού επέλεξε τις 
καλύτερες εκθέσεις των γυμνασίων και λυκείων ως 
ακολούθως:

Γυμνάσια:
- 1ο βραβείο:  Δέσποινα Ευσταθίου, Γυμνάσιο Παναγίας 
Θεοσκέπαστης, Πάφος     

- 2ο βραβείο: Μαρία Ελευθεριάδου, Γυμνάσιο 
Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου

- 3ο βραβείο: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γυμνάσιο 
Αραδίππου

Λύκεια/Τεχνικές Σχολές:
-1ο βραβείο: Κατερίνα Παπαϊωάννου, Λύκειο Κοκκινοχωρίων

- 2ο  βραβείο: Νικόλ Χατζηιωσήφ, Λύκειο Ακροπόλης

- 3ο βραβείο: Αγγέλικα Αντωνίου, Λύκειο Αγίας Φυλάξεως , 
Λεμεσός                                     

Οι διακριθέντες μαθητές στο διαγωνισμό  βραβεύτηκαν κατά 
τη διάρκεια των εργασιών του 25ου ετήσιου συνέδριου του 
ΠΣΣΕ  στη Λεμεσό. 

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός «Νεολαία και Εθελοντισμός», είναι πρωτοβουλία του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που εφαρμόζονται από το 2005 με την στήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Στόχος του προγράμματος είναι η κινητοποίηση των παιδιών 

και της νεολαίας για συμμετοχή σε έργα εθελοντικής προσφοράς/εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής/ακαδημαϊκής χρονιάς και η ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης.   
Από αυτό το τεύχος του Ενημερωτικού δελτίου θα αρχίσουμε τη δημοσιοποίηση των εθελοντικών έργων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Νεολαία και Εθελοντισμός 2015-2016. 

Εθελοντικά έργα προγράμματος 2014-2015

Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου 
1ο βραβείο στο Διαγωνισμό  Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015

Εθελοντισμός για προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας:
• Διοργάνωση συναυλίας αλληλεγγύης με το Διονύση Σαββόπουλο
• Συγκέντρωση €14 000 όπου διατέθηκαν για οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών

Ανθρώπινη βιβλιοθήκη

• Εκδήλωση με θέμα τις διάφορες διαστάσεις της διαφορετικότητας και συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα                                                              

Επίσκεψη στη παιδογκολογική πτέρυγα του νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄

• Προσφορά δώρων και αναμνηστικών ειδών του πανεπιστημίου στα παιδιά    
• Στολισμός του χώρου από ανακυκλώσιμες δημιουργίες                   
• Απασχόληση παιδιών με διάφορες δραστηριότητες 

Φιλανθρωπικό παζαράκι 

• Παζαράκι  για οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών                                                            
• Δωρεά στον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Φεστιβάλ φύλου και σεξουαλικότητας 

• Πραγματοποίηση φεστιβάλ για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση φοιτητών σε θέματα των φύλων και της σεξουαλικότητας



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ12

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

RESPECTFEST 2014 - Διαφορετικότητα, Ενεργός συμμετοχή, Εθελοντισμός 

• Συνεργασία υπηρεσίας σπουδών, φοιτητικής μέριμνας, ομίλων Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και εθελοντικών οργανώσεων για θέματα σχετικά με το σεβασμό της 
διαφορετικότητας, της προώθησης των δικαιωμάτων, της ενεργού συμμετοχής κ.ά.

Εθελοντισμός σε άτομα /οικογένειες:

Εκδήλωση “Φοιτητές και εθελοντισμός’’

• Εκδήλωση απονομής τιμητικών διπλωμάτων στους εθελοντές                                                         
• Παζαράκι για οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών

Δημιουργία σελίδας στο facebook 

• Δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό την προώθηση του προγράμματος εθελοντών φοιτητών (Π.Ε.Φ)

Ενημερωτική ημερίδα «Πρόγραμμα ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας» (ΕVS) 

• Εκδήλωση σε συνεργασία με την Ευρωπαική Εθελοντική Υπηρεσία      
• Ενημέρωση για τα διάφορα προγράμματα 

1η Διεθνής Έκθεση Κύπρου - Εκπαίδευση και καριέρα 2015

• Εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση για τις ευκαιρίες σπουδών και εργοδότησης 
   στη Κύπρο άλλα και στο εξωτερικό                                                               
• Σεμινάρια - διαλέξεις 

Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών

Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών για παιδιά άπορων 
οικογενειών «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»
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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 «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής 
και βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα» για τη νέα σχολική 
χρονιά 2016-2017 
Το ΠΣΣΕ στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής;  Γίνε εθελοντής και 
βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα» καλεί: 

τους εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
προσφορά βοήθειας, σε εθελοντική βάση, σε παιδιά και νέους από άπορες οικογένειες

τους 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 

Όσοι εκπαιδευτικοί ή φροντιστήρια ενδιαφέρονται να προσφέρουν για τη νέα σχολική χρονιά 2016-
2017 ή όσες οικογένειες χρειάζονται βοήθεια μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο 
Σώμα Εθελοντών της επαρχίας τους μεταξύ Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2016. 

Στοιχεία επικοινωνίας Σώματος 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.  

Παράδοση πασχαλινών πακέτων από ΔΗΣΥ

Στις 22 Απριλίου 2016, ο πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και 
αντιπροσωπεία του κόμματος, παρέδωσε 

στην ηγεσία του ΠΣΣΕ κουπόνια για τρόφιμα, 
φλαούνες, τσουρέκια, και παιχνίδια τα οποία 
δόθηκαν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη 
σε κάθε επαρχία, στο πλαίσιο της εκστρατείας 
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια το Πάσχα που 
πραγματοποιήθηκε από το ΠΣΣΕ.

Ο κ. Ηλίας Δημητρίου, αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και 
τους συνεργάτες του για την ανταπόκριση τους και φέτος στην εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε»  
μια οικογένεια το Πάσχα που είχε ως στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς 
γιορτινό τραπέζι ή χωρίς να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης. Η πράξη τους αυτή, ανέφερε μεταξύ 
άλλων, δηλώνει για ακόμη μια φορά ότι ο ΔΗΣΥ συμβάλλει έμπρακτα στην κοινωνία με την άμεση 
προσφορά σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στόχος του ΠΣΣΕ, συνέχισε ο κ. Δημητρίου 
είναι η εξυπηρέτηση πέραν των 2500 οικογενειών οι οποίες αποτάθηκαν για βοήθεια στα Σώματα 
Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες.   Ανέφερε επίσης ότι, η τρομερή ανταπόκριση του κοινού στην 
εκστρατεία, δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι  οι Κύπριοι με τέτοιες πράξεις ανθρωπιάς, αγάπης και 
αλληλεγγύης, δίνουν δύναμη και ώθηση στους εθελοντές να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους για 
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τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας.

Ο κ. Νεοφύτου, συνεχάρη το ΠΣΣΕ για τη δράση του και ανέφερε: «Η παρουσία μας στο ΠΣΣΕ δείχνει 
την εκτίμηση στο έργο που επιτελείται. Η οικονομική κρίση δημιούργησε πολλά κοινωνικά προβλήματα, 
όμως είναι και η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κράτος που να έχει στην προτεραιότητα 
του την κοινωνική πολιτική. Σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις πρέπει όλοι να έχουν 
ως κύριο στόχο, κυβέρνηση, βουλή και πολιτικοί φορείς, η κοινωνική πολιτική να είναι ευθύνη του 
κεντρικού κράτους  και με σωστά κριτήρια να δίνουμε περισσότερη σημασία και φροντίδα σε όσους 
έχουν ανάγκη. Ο ΔΗΣΥ σε συνεργασία με την κυβέρνηση θα συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Πέραν 
από τη βοήθεια, οικονομικά και σε είδος, για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, θέλουμε να τιμήσουμε 
τον καθένα και καθεμιά από εσάς για ότι προσφέρετε στην κοινωνία. Ο εθελοντισμός στην Κύπρο είναι 
αυτός που μέσα από την κρίση αξιών είναι το φωτεινό και θετικό παράδειγμα». 

Ακολούθησε η τίμηση των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΣΣΕ για την προσφορά τους στον 
εθελοντισμό και στην κοινωνία από τον πρόεδρου του ΔΗΣΥ κ. Νεοφύτου.

Παράδοση υποτροφιών

Το ΠΣΣΕ ανακοινώνει την προκήρυξη απονομής 
δύο (2) μισών υποτροφιών με την ονομασία 
«Ακαδημαϊκή Υποτροφία για αναγνώριση 

της συμβολής της εθελοντικής προσφοράς στην 
κοινωνία» τις οποίες έχει προσφέρει στο ΠΣΣΕ το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου.  Οι υποτροφίες 
θα δοθούν για τους κλάδους πτυχιακών σπουδών: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Business Ad-
ministration) ή Ψυχολογία (BSc in Psychology) και 
η έναρξη των σπουδών αφορά το ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017.  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική 
ή αγγλική για τον κλάδο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και η ελληνική για τον κλάδο της Ψυχολογίας. Η 
υποτροφία θα καλύψει το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων για τη συνολική διάρκεια των 
σπουδών. Οι υποτροφίες δίδονται για να δοθεί η ευκαιρία σε δύο (2) νεαρά άτομα που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα να ενταχθούν σε πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσουν πτυχίο σε 
έναν από τους δύο προτεινόμενους  κλάδους.  

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ να προτείνουν ένα ή/και περισσότερους 
υποψήφιους που πιστεύουν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την υποτροφία νοουμένου ότι πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ που ενδιαφέρονται να 
προτείνουν υποψήφιο/ους για την υποτροφία θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση 
με τίτλο «Αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας για απόκτηση πτυχίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης» στην 
κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016. (Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται 
δεκτές).

Συμμετοχή στην Έκθεση Σταδιοδρομίας 
του Πανεπιστημίου Frederick
Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και του Σώματος Εθελοντών Λευκωσίας συμμετείχαν στην Έκθεση 
Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Frederick στις 10 Μαΐου 2016 όπου είχαν την ευκαιρία να 
ενημερώσουν τους φοιτητές και γενικά τους επισκέπτες της έκθεσης για τις ευκαιρίες εθελοντικής 
προσφοράς αλλά και πρακτικής άσκησης. 

Διαγωνισμός ΠΣΣΕ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
στον τομέα του εθελοντισμού»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση των αρχών και του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκήρυξε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού για την επιλογή και 
ανάδειξη των 3 εταιρειών που θα αξιολογηθούν ότι έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει με κοινωνικές 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Παρουσίαση ΠΣΣΕ στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ στις 28/4/16 παρουσίασαν τις  δράσεις που εφαρμόζει το Συμβούλιο στα 
πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σε ειδική παρουσίαση 
ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. 

Σύσκεψη για το ειδικό σχέδιο “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”

Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε σε σύσκεψη της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στις 10/6/16 
για ενημέρωση για το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «Εγκέλαδος» το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση των 
αποτελεσμάτων σεισμού.  Η συμμετοχή του ΠΣΣΕ προωθεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ του 
Συμβουλίου και της Πολιτικής Άμυνας, όπως υπογράφηκε σε ειδικό Μνημόνιο που αποσκοπεί στην 
προώθηση κοινών στόχων στα πλαίσια της διάσωσης και διατήρησης της ζωής και της διαβίωσης των 
θυμάτων καταστροφών με την παροχή βοήθειας.  

Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε σε εργαστήρι διαλόγου που διοργάνωσε η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
στις 2/6/16 με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη λειτουργία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Κανονισμοί για τους εθελοντές των νοσοκομείων στις 27/5/16

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ συμμετείχαν σε συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας για τη 
διαμόρφωση του τελικού κειμένου των Κανονισμών για τους εθελοντές που προσφέρουν στα Γενικά 
Νοσοκομεία. 

Αναγνώριση και πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα την 
αναγνώριση και πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στις 2/6/16.  Το θέμα, το οποίο είναι 
στις προτεραιότητες του ΠΣΣΕ συζητήθηκε και στην τελευταία Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών που 
διοργάνωσε το ΠΣΣΕ στις 30/10/15 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

δράσεις και στο μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ ή/
και τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν.  
Οι 28 αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης με στόχο την επιλογή και ανάδειξη των τριών εταιρειών που θα  λάβουν τιμητική διάκριση 
στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει το Προεδρικό ζεύγος για τους εθελοντές στο Προεδρικό 
Μέγαρο τον Δεκέμβριο του 2016.     

Πρόγραμμα «Μέντωρ»

Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε σε εκδήλωση του προγράμματος Κοινωνικής και Προσωπικής 
Καθοδήγησης Παιδιών Μέντωρ στις 17/6/2016.  Η εκδήλωση συμπεριλάμβανε έκθεση με τις εργασίες 
των μεντόρων και των παιδιών και απονομή βραβείων και πιστοποιητικών παρακολούθησης σε παιδιά, 
μέντορες και συντονιστές του προγράμματος.
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Βουλή Γερόντων

Συνεχίζοντας την διαδικασία οργάνωσης της 18ης Συνόδου της Βουλής των 
Γερόντων με τίτλο ‘Το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμένων στην ποιότητα της 
ζωής και της Υγείας τους’ οι δύο Επιτροπές της Βουλής άρχισαν τις συνεδριάσεις 
για την καταγραφή των ζητημάτων τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση στην 
επόμενη Σύνοδο. 
Συνεχίζεται ταυτόχρονα η διαδικασία καταγραφής των κανονισμών λειτουργίας 
της Βουλής των Γερόντων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, 
βιωσιμότητας, και ανάπτυξης
Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης που σχετίζονται με το πρότυπο πιστοποίησης, 
το ΠΣΣΕ προγραμματίζει συμβουλευτική καθοδήγηση για τις οργανώσεις που επιθυμούν να 
αξιολογηθούν κατά πόσον έχουν εφαρμόσει στην οργάνωση τους το περιεχόμενο των σεμιναρίων 
κατάρτισης και κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του προτύπου.

Κουτιά συλλογής χρημάτων αεροδρομίων
Τα έσοδα των εράνων οι οποίοι διενεργήθηκαν από 1/5/2015 μέχρι 31/10/2015 και 1/11/2015 μέχρι 
30/4/2016 από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού μέσω των Κουτιών Συλλογής 
Χρημάτων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ανήλθαν στις € 4735,46. Τα έσοδα από τους 
εράνους δόθηκαν στα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού  ως οικονομική βοήθεια 
για τη λειτουργικότητα του Σώματος Εθελοντών και των Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών που 
λειτουργούν.

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ -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.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 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 » 
Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ συμμετείχαν στη 2η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITAR-
IAN AID - SENDING ORGANISATIONS » η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18-20 Μαΐου 2016 στο Παρίσι κατά την οποία 
συζητήθηκε η πρόοδος των εταίρων όσο αφορά τη διαδικασία ετοιμασίας εγγράφων και διαδικασιών που να συνάδουν με 
τις διαδικασίες που ορίζει η ΕΕ για την αποστολή εθελοντών σε τρίτες χώρες και έγινε προγραμματισμός των επόμενων 
ενεργειών/δράσεων του έργου. 

Το ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος στο εν λόγω έργο διάρκειας δύο ετών, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα EU AID VOLUNTEERS. 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, FO-
CSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid Greece – Ελλάδα, Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF Hungarian Vol-
unteer Sending Foundation – Ουγγαρία,  Esi-labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και συνδεδεμένος εταίρος France Volontaires – Γαλλία. 

“with the support of the European Union for the 
“EU Aid Volunteers initiative”

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
(ΕΣΣΕ) ΠΑΦΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2016, στο Ξενοδοχείο ΚΙΣΣΟΣ και ώρα 6:30μ.μ. η Εκλογική 
Συνέλευση του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου.  Μετά την έκθεση 
πεπραγμένων 2014 – 2016 που διαβάστηκε από τον Πρόεδρο του ΕΣΣΕ Πάφου κ. Κωστάκη 
Μιχαήλ και την παρουσίαση της οικονομικής έκθεσης από την Ταμία του ΕΣΣΕ Πάφου κ . Κλαίρη 
Κισσονέργη, έγινε συζήτηση και ακούσθηκαν διάφορες εισηγήσεις. Η Έκθεση πεπραγμένων όπως 
και οι οικονομικές εκθέσεις 2014 και 2015 εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Μετά τις αρχαιρεσίες το νέο ΔΣ του ΕΣΣΕΠ είναι:
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Κωστάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος 
Μενέλαος Μενελάου, Αντιπρόεδρος (Σ.Κ.Ε. Γεροσκήπου)
Μίλτος Μιλτιάδους, Γραμματέας (Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου) 
Καίτη Αργυροπούλου, Βοηθός Γραμματέας (Συμβούλιο Ευημερίας Ασθενών Νοσοκομείου Πάφου)
Κλαίρη Κισσονέργη, Ταμίας (Ερυθρός Σταυρός Πάφου)
Έλενα Λαζάρου, Μέλος (Φιλόπτωχος Αδελφότητα Πάφου)
Νικος Πιστέντης, Μέλος (Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού)
Άντρη Παφίτη, Μέλος (Α.ΘΕ.Κ.Ε.Α. «Η Τόλμη» Πάφου)
Θωμάς Νικοδήμου, Μέλος (Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών)
Παύλος Αρέστη, Μέλος (ΕΚΕ Αμαργέτης)
Έβελυν Κωμοδρόμου, Μέλος (ΕΚΕ Κάτω Πάφου)
Χριστίνα Παντελίδου Λοϊζίδου, Μέλος (Σ.Κ.Ε. Πόλης Πάφου)
Μαρίνος Λάμπρου, Μέλος (ΣΚΕ Πέγειας)
Μαρούλα Κυρσόφ, Αριστίνδην (ΠΑΣΥΚΑ Φ Πάφου)
Ρένος Ανδρέου, Αριστίνδην (Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 
Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Στις  9/5/2016  οι  βετεράνοι  του  Β’  Παγκοσμίου  Πολέμου  τίμησαν  
την  71η  επέτειο  της  Αντιφασιστικής  Νίκης  σε  μια  σεμνή  τελετή  
που  έγινε  μπροστά  από  το  μνημείο  Πεσόντων  στη  Λευκωσία.  

Τηρήθηκε  μονόλεπτη  σιγή  εις  μνήμη  των  πεσόντων  και  κατατέθηκε  
στεφάνι.  Σε  μια  συγκινητική  ατμόσφαιρα  ακολούθησε  συνεδρία  του  Γ.Σ.  
στα  γραφεία  του  Συνδέσμου,  και  διαβάστηκε  χαιρετισμός  του  Προέδρου 
κ. Δημητρίου.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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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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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Με αφορμή την «Παγκόσμια Μέρα 
Αφιερωμένη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση» 
πραγματοποιήθηκε  δημοσιογραφική 
διάσκεψη του Συνδέσμου στη Λευκωσία, 
στις 25 Μαΐου 2016.
Στην Διάσκεψη παρευρέθηκαν και 
απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό εκ 
μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η κα  Ελένη Γερεουδάκη, εκ μέρους της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο κος Αντρέας Ασσιώτης και εκ μέρους 
του Υπουργού Υγείας η Δρ. Μυρτώ Αζίνα Χρονίδη. 

Εορτασμός 30 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου 
Σε μια λιτή, αλλά ουσιώδη και με πολλά μηνύματα εκδήλωση, γιορτάστηκε η επέτειος των 30 χρόνων 
από την ίδρυση και λειτουργία του Συνδέσμου.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 25 
Μαΐου 2016, παρουσία μελών και φίλων του Συνδέσμου. 

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη. Την εκδήλωση 
τίμησαν με τη παρουσία τους  η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας κ. Ελένη Λουκαϊδου και η εκπρόσωπος του 
Υπουργού Υγείας κ. Αναστασία Ανθούση που απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού. 

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε o Πρόεδρος του Συνδέσμου, κύριος Σάββας Χριστοδούλου. 
Ακολούθως η κ. Μαίρη Μακρίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκανε μία αναδρομή στα πρώτα 
χρόνια ίδρυσης του Συνδέσμου καθώς και για τη προσφορά και δράση του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες σε άτομα τα οποία διετέλεσαν μέλη Διοικητικών 
Συμβουλίων για τα έτη 2011-2016.  Ξεχωριστή μουσική νότα έδωσαν, με την αφιλοκερδώς παρουσία 
τους, η Χαρίκλεια Στρούθου στο τραγούδι και ο Χρήστος Λυμπερόπουλος στο πιάνο.

Μουσικό Απόγευμα
Το μουσικό απόγευμα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στο 
ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία και ήταν υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Άντρης Αναστασιάδη. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικονομική ενίσχυση των 
προγραμμάτων του Συνδέσμου. 

Επιστημονικές ημερίδες του συνδέσμου
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι  επιστημονικές ημερίδες που διοργάνωσε ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, στις 4 Ιουνίου και  5 Ιουνίου 2016, 
αντίστοιχα. Οι ημερίδες ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας Δρ Γιώργου Παμπορίδη.
Τις ημερίδες παρακολούθησαν πολλά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ)

Σχέδιο δράσης ΣΠΑΒΟ 2016

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 
(ΣΠΑΒΟ) λειτουργεί τις πιο κάτω υπηρεσίες για το τρέχον έτος 2016: 

Γραμμή Στήριξης 1440
Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111
Γραμμή για τις εξαφανίσεις παιδιών 116 000
Προσωπικά ραντεβού
Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Πρόληψη
Χώρους φιλοξενίας
Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα που ασκούν ή/και δέχονται βία
Έρευνα

Ακολουθεί συνοπτική – ομαδοποιημένη αναφορά στις υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 – 6
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ)

Εθνική Γραμμή στήριξης 1440
Προσωπικά ραντεβού
Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116 111

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Σεμινάριο Ζωής

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος διοργάνωσε εκδήλωση στις 13 Ιουνίου 2016, στο Προεδρικό 
Μέγαρο υπό την αιγίδα της κ. Άντρης Αναστασιάδη. 

Η προσέλευση ήταν αθρόα και παρευρέθηκαν πάνω από 250 άτομα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου κ. 
Σταύρος Μιχαήλ, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη και η Δρ Μυρτώ Αζίνα Μυτίδου, εκ 
μέρους του Υπουργού Υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν από τον Επίτροπο Εθελοντισμού ινσουλινοεξαρτώμενα 
παιδιά αθλητές.  Όλα τα παιδιά κάτω των 12 ετών πήραν μετάλλιο.  

Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλε η  κ. Γιούλα Δημητρίου με τη διδακτική ομιλία της με θέμα 
«Σεμινάριο Ζωής».  Το σεμινάριο κάλυψε την αγάπη για τη φύση, την αρμονία στο σύμπαν, την υγεία, 
την μακροζωία, τη διατροφή και τη πρόληψη ασθενειών.

Ακολούθησε δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού.

Οι Αθλητές που βραβεύτηκαν
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης για τις εξαφανίσεις Παιδιών 116 000
Τομέας Πρόληψης (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια)

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 10 ώρες ημερησίως (08:00 – 18:00) ενώ η γραμμή στήριξης 1440 
παραμένει στην διάθεση του κοινού μέχρι τις 22:00 όλες τις μέρες του χρόνου. Στο ΚΑΒ διευθετούνται 
προσωπικά ραντεβού για στήριξη ατόμων που δέχονται ή ασκούν οικογενειακή βία. 

Στο ΚΑΒ επίσης λειτουργούν οι Ευρωπαϊκές γραμμές 116 000 (εξαφανίσεις παιδιών) και 116 111 
(συναισθηματική στήριξη παιδιών και εφήβων) σε συνεργασία με το Hope for Children. 

Στο ΚΑΒ πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και 
Κοινωνιολογίας από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Τέλος, διεξάγονται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην Οικογένεια προς υποψήφιους εθελοντές.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7
Χώροι Φιλοξενίας (ΧΦ) - Η υπηρεσία στεγάζεται σε δύο χώρους σε δύο πόλεις. 

Οι ΧΦ του ΣΠΑΒΟ είναι οι μοναδικές δομές στο είδος τους σε όλη την Κύπρο. Ο 1ος ΧΦ ξεκίνησε 
τη λειτουργία του το 1997 στη Λευκωσία και ο 2ος το 2014 στην Πάφο. Στο ΧΦ παρέχεται στέγαση, 
διατροφή, συμβουλευτική - ψυχολογική στήριξη, συνοδεία και συνηγορία σε Κρατικές υπηρεσίες, 
βοήθεια για εξεύρεση εργασίας ή νέας κατοικίας όπου αυτό χρειάζεται.  

Ανέγερση Ιδιόκτητου Χώρου Φιλοξενίας

Ο ΣΠΑΒΟ ολοκληρώνει τον Ιούλιο 2016 ιδιόκτητο χώρο φιλοξενίας ο οποίος διαθέτει 7 δωμάτια, 
χώρους ατομικής και ομαδικής θεραπείας, μελέτης και ψυχαγωγίας παιδιών ενώ στο 2ο όροφο θα 
στεγάζεται το τηλεφωνικό κέντρο. Αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως τον Σεπτέμβριο του 2016. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8
Ομαδικό ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με βίαιη συμπεριφορά και σε άτομα 
που έχουν υποστεί βία. Χωρίζεται σε δύο ομάδες, μία για άνδρες και μία γυναίκες και διαρκεί 16 
εβδομάδες. Πρόκειται για 16 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο κάθε 
έτους και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο. 

Προσφορά ΣΠΑΒΟ 2015 

• Χειρισμός 1511 περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας

• Προσφορά 514 συμβουλευτικών συναντήσεων με τους ψυχολόγους του ΣΠΑΒΟ

• Η γραμμή στήριξης 1440 δέχθηκε 7769 κλήσεις

• Ο Χώρος Φιλοξενίας στη Λευκωσία φιλοξένησε 9 γυναίκες και 13 παιδιά. 

   Ο μέσος όρος διανυκτέρευσης των οικογενειών ήταν 100 βράδια

• Ο Χώρος Φιλοξενίας στην Πάφο φιλοξένησε 13 γυναίκες και 18 παιδιά. 

    Ο μέσος όρος διανυκτέρευσης των οικογενειών ήταν 14 βράδια
• 17 άτομα (10 γυναίκες και 7 άντρες) ολοκλήρωσαν το ψυχοεκπαιδευτικό 
    πρόγραμμα «Αγάπη χωρίς πόνο»

• Πραγματοποιήθηκαν 24 επισκέψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια για βιωματικά 
    εργαστήρια προς μαθητές και φοιτητές 

• Υλοποιήθηκαν 26 δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
   σε δημόσιους χώρους, δήμους, κοινότητες και επαγγελματικά σώματα



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. 
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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.
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