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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος υπογράμμισε κηρύσσοντας την Εβδομάδα Εθελοντισμού 2016:

Είναι πραγματικά  παρήγορο το γεγονός 
ότι σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται 
από τους χιλιάδες εθελοντές αλλά και 

γενικότερα από τους πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα 
ανθρωπιάς μέσα από οργανωμένες ή άτυπες 
εθελοντικές πρωτοβουλίες, υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρος Ολύμπιος 
κηρύσσοντας, στην παρουσία της επίτιμης 
Προέδρου του ΠΣΣΕ κας Άντρης Αναστασιάδου, 
την Εβδομάδα Εθελοντισμού 2016 (1–8 
Δεκεμβρίου) τιμώντας την 5η Δεκεμβρίου που 
έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα 
Εθελοντών.

Ο κ. Στ. Ολύμπιος ανακοίνωσε τις διάφορες 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που 
αναλήφθηκαν  κατά την Εβδομάδα Εθελοντισμού. 

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής 
διάσκεψης έγινε επαναπροκήρυξη των 
διαγωνισμών του Προγράμματος «Νεολαία & 
Εθελοντισμός»  2016 – 2017 και της Έκθεσης 
Ιδεών με θέμα «Η συμβολή των νέων μέσα από 
τον εθελοντισμό, στην προστασία και ανάπτυξη 
του περιβάλλοντος».

Κατά τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού, 
όπως είπε ο κ. πρόεδρος του ΠΣΣΕ, η προσοχή 
μας δόθηκε στην αγάπη, «που πάντα ξεχείλιζε σ’ 
αυτό τον τόπο, όσο παρουσιάζονταν άνθρωποι με 
προβλήματα και δυσκολίες».

«Αυτή η πλούσια αγάπη, συνέχισε, βοήθησε 
το νησί μας να επιβιώσει μέσα σε πολλές 
αντίξοες συνθήκες. Στην αγάπη στηρίχθηκε η 
φιλανθρωπία και αργότερα ο εθελοντισμός. Η 
αγάπη κατάφερε να εμπνεύσει ανθρώπους και να 
φωτίσει στρατιές εθελοντών να προσφέρουν στα 
κοινά, να φροντίζουν τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού μας αλλά και να εντοπίζουν λύσεις 
για αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 
ζητημάτων της κοινωνίας μας. 

»Σε αυτούς τους εθελοντές, τους αφανείς 
καθημερινούς ήρωες της κοινωνίας μας, 
απονέμουμε φόρο τιμής για το χρόνο που 
ανιδιοτελώς προσφέρουν για κάθε ανάγκη που 
έχει αυτή η κοινωνία.  Εύχομαι επίσης δύναμη 
στους χιλιάδες εθελοντές που συντονίζουν τα 
εκατοντάδες προγράμματα των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί μας 
ή προσφέρουν, μέσω των Σωμάτων Εθελοντών, 
σε προσωπικό επίπεδο τις υπηρεσίες τους για 
να ανακουφίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.  
Είναι πραγματικά  παρήγορο το γεγονός ότι σε 
κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται από τους 
χιλιάδες εθελοντές αλλά και γενικότερα από 
τους πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς 

μέσα από οργανωμένες ή άτυπες εθελοντικές 
πρωτοβουλίες».   

»Ας ανασυντάξουμε τις ψυχικές και 
πνευματικές μας δυνάμεις ώστε να συνεχίσουμε 
να  ανταποκρινόμαστε 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. Θα 
καταβάλει επίσης 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».   

Όπως ανέφερε ο κ. Στ. Ολύμπιος, «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 εθελοντές και 
πολίτες για την αξιέπαινη προσφορά τους στην 
κοινωνία.  Απευθύνω έκκληση σε όλα τα ΜΜΕ να 
προβάλουν κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά των 
εθελοντών για να κινητοποιήσουν από τη δική 
τους θέση και άλλους να ακολουθήσουν αυτό το 
κοινωνικό και ανιδιοτελές έργο».   

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε ότι δείγμα 
της εθελοντικής προσφοράς αποτυπώνεται για 
ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2016 το οποίο 
περιλάμβανε  εκδηλώσεις και δραστηριότητες για 
την ευημερία των συνανθρώπων μας που έχουν 
ανάγκη, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ. 

Ο κ. Ολύμπιος εξέφρασε τα θερμά 
συγχαρητήρια του σε όσους έχουν εμπλουτίσει 
την Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν 
να αναδειχθεί η  Κύπρος μας στο επίκεντρο 
των διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών.  

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 
του Προγράμματος «Νεολαία 

και Εθελοντισμός 2015 – 2016»

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος στη 
διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης 

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας 

«Νεολαία και Εθελοντισμός 2015 – 2016» που 
έχουν ως εξής: 

1ο βραβείο εξίσου:  
• Πανεπιστήμιο Κύπρου  
• Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου
• Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 
2ο βραβείο εξίσου: 
• Λύκειο Κύκκου Πάφου
• Αγγλική Σχολή Λευκωσίας
3ο βραβείο εξίσου:  
• Δημοτικό Σχολείο Τρούλων
• Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού 
Για ενίσχυση της δραστηριοποίησης των νέων 

μας στον εθελοντισμό έγινε η επαναπροκήρυξη 
του  διαγωνισμού του προγράμματος «Νεολαία 

Ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς
από τις χιλιάδες εθελοντές 

Ας ανασυντάξουμε τις ψυχικές και πνευματικές 
μας δυνάμεις ώστε να συνεχίσουμε να  

ανταποκρινόμαστε άμεσα σε οποιαδήποτε 
νέα ανάγκη δημιουργηθεί

• Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 
   διαγωνισμού του προγράμματος «νεολαία 
   και εθελοντισμός 2015 – 2016»

• Βραβεία διαγωνισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
   στον τομέα του εθελοντισμού
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος υπογράμμισε κηρύσσοντας την Εβδομάδα Εθελοντισμού 2016:

& Εθελοντισμός» για το 2016 – 2017, στην 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αλλά και του διαγωνισμού της 
Έκθεσης Ιδεών στα πλαίσια της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού με θέμα «Η συμβολή των νέων 
μέσα από τον εθελοντισμό, στην προστασία και 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος».   

Βραβεία διαγωνισμού
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της 
κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού 

κόσμου, το ΠΣΣΕ προκήρυξε 2ο διαγωνισμό 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του 

εθελοντισμού για την επιλογή και ανάδειξη των 
εταιριών που έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει 
με κοινωνικές δράσεις και στο μεγαλύτερο 
δυνατό και καινοτόμο βαθμό, εθελοντικές 
οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) 
ή/και τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή 
συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν. 
Μετά από σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
επιλέγηκαν, βάσει των κριτηρίων του 
διαγωνισμού, οι ακόλουθες τρεις εταιρείες: 

• RCB Bank Ltd, 
• Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοί Λτδ (Μύλοι 
Χατζηγιώρκη) και 
• Costa Coffee Cyprus. 

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στις εταιρίες 
που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό στη δεξίωση 
στο Προεδρικό Μέγαρο με ευκαιρία της Διεθνούς 
Ημέρας Εθελοντών.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ επεκτείνοντας τη συνεργασία του 
με τον επιχειρηματικό κόσμο συνεχίζει 

τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την 
εταιρεία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ, η οποία για 
την Εβδομάδα Εθελοντισμού περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και την προώθηση και προβολή 
του μηνύματος του εθελοντισμού καθ’ όλη 
την διάρκεια της Εβδομάδας Εθελοντισμού.    
Στη συνέχεια θα υπογράψουμε μεταξύ μας 
Μνημόνιο Συνεργασίας που πιστεύουμε ότι 
θα εγκαινιάσει μία νέα περίοδο συνεργασίας 
μεταξύ του ΠΣΣΕ και της εταιρείας ΖΟΡΠΑΣ η 
οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι προς όφελος 
του εθελοντισμού. 

Στενή συνεργασία έχει αναπτύξει επίσης το 
ΠΣΣΕ και με τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης που 
έχουν στηρίξει φέτος με διάφορους τρόπους 
την Εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Συλλογή σχολικών 
ειδών για τους άπορους μαθητές». 

Το ΠΣΣΕ θα πραγματοποιήσει σε 
συνεργασία με τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά 
στις 17 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ 11:00-14:00 
στο βιβλιοπωλείο στην οδό Περικλέους στη 
Λευκωσία κατά την οποία θα γίνεται συλλογή 

παιχνιδιών και άλλων δώρων για να δοθούν σε 
παιδιά άπορων οικογενειών μέσω των Σωμάτων 
Εθελοντών.

Το ΠΣΣΕ θα υλοποιήσει και φέτος την 
Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα 
Χριστούγεννα» η οποία έχει ως στόχο να μην 
μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς 
τα απαραίτητα που βοηθούν να  νιώσουν τη 
χαρά των Χριστουγέννων. Με την ευκαιρία 
απευθύνουμε εκ νέου θερμή έκκληση προς 
τον κάθε πολίτη να συνεισφέρει ο καθένας ότι 
μπορεί για να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα 
σε κάθε παιδί και οικογένεια και αυτά τα 
Χριστούγεννα. 

Υποστηρικτής της εκστρατείας είναι ο 
Συνεργατισμός, ο οποίος προσφέρει τα 
απαραίτητα, στις πρώτες 250 οικογένειες που 
θα βοηθηθούν στα πλαίσια της εκστρατείας.  

Τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης στηρίζουν 
επίσης την εκστρατεία του ΠΣΣΕ  «Υιοθετήστε 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» και διαθέτουν 
ειδικό χώρο συλλογής παιχνιδιών, βιβλίων/
παραμυθιών και άλλων χριστουγεννιάτικων 
δώρων εντός του χώρου των βιβλιοπωλείων 
σε όλες τις πόλεις, τα οποία στη συνέχεια 
θα παραδοθούν στο Σώμα Εθελοντών κάθε 
επαρχίας για να δοθούν σε παιδιά άπορων 
οικογενειών.  

Ευχαριστίες στην πολιτεία
και ιδιωτικούς οργανισμούς

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε ότι η 
αναγνώριση και στήριξη του κράτους 

προς τους εθελοντές εκδηλώνεται και με την 
καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους 
προς τιμήν των Εθελοντών για τη Διεθνή Ημέρα 
εθελοντών στο Προεδρικό Μέγαρο. «Επιθυμώ, 
πρόσθεσε, να απευθύνω θερμές ευχαριστίες 
προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και την κα Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη πρόεδρο 
του ΠΣΣΕ, την Εκτελεστική και τη Νομοθετική 
Εξουσία και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ για τη στήριξη τους στο έργο του ΠΣΣΕ.  
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας για τη συνεργασία και 
συμπαράσταση τους στο έργο μας.  

»Ευχαριστώ επίσης το Συνεργατισμό, την 
εταιρεία Ζορπάς και την εταιρεία Μαυρομάτη 
για τη στενή και επωφελή συνεργασία τους. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και όλους εσάς που με την 
παρουσία σας σήμερα εδώ, συμβάλλετε στην 
προώθηση των στόχων του ΠΣΣΕ και στην 
επέκταση του εθελοντισμού στον τόπο μας».

Ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς
από τις χιλιάδες εθελοντές 

Ας ανασυντάξουμε τις ψυχικές και πνευματικές 
μας δυνάμεις ώστε να συνεχίσουμε να  

ανταποκρινόμαστε άμεσα σε οποιαδήποτε 
νέα ανάγκη δημιουργηθεί

• Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 
   διαγωνισμού του προγράμματος «νεολαία 
   και εθελοντισμός 2015 – 2016»

• Βραβεία διαγωνισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
   στον τομέα του εθελοντισμού
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Σ
το χαιρετισμό της κατά τη δημοσιογραφική 
διάσκεψη η επίτιμη Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
κα Άντρη Αναστασιάδου εξέφρασε 
το θαυμασμό της για τη μεγάλη 

κινητοποίηση χιλιάδων εθελοντών με στόχο 
πρωτίστως την  ανακούφιση των πιο ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού μας.
 Ιδιαίτερα η κα Αναστασιάδου εξήρε τις 
πρωτοβουλίες της ηγεσίας και των στελεχών 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού τονίζοντας ότι το έργο που 
επιτελούν είναι αξιόλογο και πολυδιάστατο και 
αξίζει κάθε επαίνου και αναγνώρισης.
 Η κα Άντρη Αναστασιάδου σημείωσε ότι 
η Εβδομάδα Εθελοντισμού καθιερώθηκε 
από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού με στόχο τη διάδοση και 
επέκταση του εθελοντισμού στο νησί μας, 
μέσω της προώθησης διαφόρων δράσεων και 
προγραμμάτων με τη συνεργασία κρατικών και 
άλλων φορέων. Και συνέχισε: 

Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια είχαμε 
να αντιμετωπίσουμε πραγματικά έκτακτες 
καταστάσεις με τα προβλήματα που προέκυψαν 
εξαιτίας των δυσκολιών της οικονομίας μας. 
Δυσκολίες εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν 
για αρκετούς από τους συμπολίτες μας, αλλά 
γενικότερα η κατάσταση έχει τώρα αναστραφεί και 
οι προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που παρέμειναν είναι πολύ καλύτερες. 

Σε αυτή ιδιαίτερα την περίοδο αισθανθήκαμε 
όλοι έντονα τη δύναμη και την αξία της 
προσφοράς του εθελοντισμού για κάλυψη των 
διαφόρων αναγκών, ιδιαίτερα εκεί και όπου 
το κράτος χρειαζόταν την ιδιωτική αρωγή 
προκειμένου να βοηθήσει και να ανακουφίσει 
τους πιο αδυνάτους από τους συμπολίτες μας. 

Αρκετές φορές έχω σημειώσει με συγκίνηση 
το θαυμασμό μου για τη μεγάλη κινητοποίηση 
χιλιάδων εθελοντών με στόχο πρωτίστως 
την  ανακούφιση των πιο ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μας.  Σε όλες τις επαρχίες 
εγγεγραμμένοι και μη εθελοντές, καθώς και 
εταιρείες και ανώνυμοι πολίτες μέσα και 
από θεσμούς όπως η Εκκλησία, πρόσφεραν, 
και συνεχίζουν πάντα να προσφέρουν, πολύ 
σημαντικές υπηρεσίες στους συνανθρώπους 
μας, κατορθώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις 
πραγματικό άθλο. 

Και όλα αυτά με ανιδιοτέλεια και πραγματική 
αγάπη. 

Πάντοτε, βέβαια, και ανεξάρτητα από την 
κατάσταση της οικονομίας, ο εθελοντισμός 
και η κοινωνική αλληλεγγύη προσφέρουν 
πολύτιμες λύσεις στα προβλήματα και τις 
ανάγκες της κοινωνίας, συμπληρώνοντας ή και 
υποκαθιστώντας πολλές φορές την οφειλόμενη 

κρατική μέριμνα. 
Γνωρίζω ότι ο εθελοντής δεν αποβλέπει σε 

επαίνους και επιβραβεύσεις παρά μόνο στην 
ικανοποίηση που του προκαλεί η χαρά και 
το χαμόγελο στα πρόσωπα εκείνων για τους 
οποίους προσπαθεί και προσφέρει.  

Δεν μπορώ όμως παρά να εκφράσω και 
σήμερα τη μεγάλη εκτίμηση και το θαυμασμό μου 
προς τον κάθε εθελοντή και την κάθε εθελόντρια 
που στρατεύονται στην προσπάθεια να βοηθήσουν 
τον συνάνθρωπο και να προσφέρουν κοινωνικό 
έργο χωρίς κανένα στίγμα ατομικισμού και 
υστεροβουλίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

Ιδιαίτερα θα ήθελα να εξάρω τις προσπάθειες και 
τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας και των στελεχών 

του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού. Το έργο που επιτελούν είναι 
αξιόλογο και πολυδιάστατο και αξίζει κάθε 
επαίνου και αναγνώρισης.  Η έμπνευση που 
δίνουν, το παράδειγμα και η καθοδήγηση για τις 
διάφορες δράσεις του εθελοντικού κινήματος 
είναι πράγματι αξιοθαύμαστες.  

Ο εθελοντισμός διαδραματίζει σήμερα ένα 
κρίσιμο ρόλο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρόλες τις διαφορετικές εκδηλώσεις και 
εκφράσεις του. Αναγνωρίζεται ότι είναι ένα μέσο 
για επίτευξη της  κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στη 
συνοχή της κοινωνίας, δημιουργώντας δεσμούς 
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο 
κοινωνικό κεφάλαιο. 

Αναγνωρίζεται επίσης ότι ο εθελοντισμός 
μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για 
προώθηση της ενεργού και υπεύθυνης 

συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη, το οποίο 
είναι βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών αξιών και 
ιδανικών της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και 
της συμμετοχής.  Οι εθελοντές συμβάλλουν στη 
θετική εξέλιξη και αλλαγή και στην εφαρμογή 
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι 
ιδιαίτερος πλούτος για την κάθε κοινωνία η 
αλληλεγγύη που εκδηλώνουν μεταξύ τους 
οι πολίτες, ο αλτρουισμός, η αγαθοεργία, η 
συνεργασία και η κοινωνική δικαιοσύνη.  Η 
υιοθέτηση και η αποδοχή των αξιών αυτών από 
ολοένα  περισσότερους ανθρώπους εμψυχώνει 
τον εθελοντή και του γιγαντώνει την πίστη και το 
όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενθάρρυνση και η 
περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού 
κατέχει σημαντική θέση στην κοινωνική 
πολιτική της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε 
και με τη δημιουργία του Γραφείου του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.  Με στόχο κυρίως  τη στήριξη των 
πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών, ειδικότερα των νέων, 
σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και άλλα, 
αλλά και με σεβασμό πάντα στην αυτονομία 
και την ανεξαρτησία των εθελοντικών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των οποίων η 
προσφορά στον τόπο είναι τεράστια. 

Συγχαίρω και πάλι την ηγεσία και τα στελέχη 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κύριο 
Σταύρο Ολύμπιο και εύχομαι την πλήρη ευόδωση 
των στόχων που έχουν θέσει με τη διοργάνωση 
της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού».

Αξιόλογο και πολυδιάστατο
το έργο της ηγεσίας του ΠΣΣΕ
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5η Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Εθελοντών

Φόρος τιμής στους εθελοντές,
στους αφανείς καθημερινούς

ήρωες της κοινωνίας μας

Φόρο τιμής σε όλους τους 
εθελοντές, τους αφανείς 
καθημερινούς ήρωες της 

κοινωνίας μας, για το χρόνο που 
ανιδιοτελώς προσφέρουν για κάθε 
ανάγκη που έχει αυτή η κοινωνία, 
απονέμει το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 
Διοικούσα Επιτροπή του, με την ευκαιρία 
της 5ης Δεκεμβρίου, Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια την 
ανακοίνωση: 

«Η 5η Δεκεμβρίου ορίστηκε ως 
Διεθνής Ημέρα Εθελοντών το 1985 
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών καλώντας τις κυβερνήσεις των 
κρατών να λάβουν μέτρα για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης για την τόσο 
σημαντική προσφορά των εθελοντών 
και την κινητοποίηση περισσότερων 
ανθρώπων να προσφέρουν εθελοντικά. 
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), καθιέρωσε από το 
1994 την Εβδομάδα Εθελοντισμού (1-8 
Δεκεμβρίου) με σκοπό την αναγνώριση 
της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών και την 
προβολή της συμβολής της εθελοντικής 
προσφοράς στην κοινωνία. Βασικός 
στόχος της Εβδομάδας Εθελοντισμού 
είναι η κινητοποίηση όλων των φορέων 
της κοινωνίας στη διοργάνωση 
εθελοντικών δραστηριοτήτων αλλά και 
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού για τη σημαντική κοινωνική 
προσφορά των εθελοντών και των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Στην Κύπρο μας, το μεγαλείο της 
εθελοντικής προσφοράς έχει αναδειχθεί 

αναρίθμητες φορές σε διάφορες 
περιπτώσεις. Εκατοντάδες είναι οι 
εγγεγραμμένοι εθελοντές του Σώματος 
Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες, δεκάδες 
είναι επίσης οι εθελοντές οι οποίοι 
προσφέρουν σε διάφορες εθελοντικές/
μη κυβερνητικές οργανώσεις και χιλιάδες 
οι εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν στην 
καθημερινότητα τους.

Ένα μικρό και σημαντικό δείγμα των 
χιλιάδων εθελοντικών πρωτοβουλιών 
που πραγματοποιούνται ολόχρονα, 
αποτελούν οι 200 εθελοντικές 
δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού και 
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 
Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας το 
οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy. 
Εθελοντικές πρωτοβουλίες για την 

ευημερία, την αντιμετώπιση της φτώχειας, 
τη διαφώτιση των πολιτών για διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την προαγωγή 
του αθλητισμού, του πολιτισμού, της 
κοινωνικής ανάπτυξης και γενικά όλους 
τους τομείς της ζωής μας.

Εθελοντικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κρατικούς, ημικρατικούς και 
άλλους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και 
διάφορους άλλους οργανισμούς. 

Με την ευκαιρία της Διεθνούς 
Ημέρας Εθελοντών, το ΠΣΣΕ απονέμει 
φόρο τιμής σε όλους τους εθελοντές, 
τους αφανείς καθημερινούς ήρωες 
της κοινωνίας μας, για το χρόνο που 
ανιδιοτελώς προσφέρουν για κάθε 
ανάγκη που έχει αυτή η κοινωνία.  Είναι 
πραγματικά  παρήγορο το γεγονός ότι 
σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται 
από τους χιλιάδες εθελοντές αλλά 
και γενικότερα από τους πολίτες ένα 
ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από 
οργανωμένες ή άτυπες εθελοντικές 
πρωτοβουλίες.   

Ευχόμαστε δύναμη σε όλους τους 
εθελοντές για να συνεχίσουν το 
θεάρεστο έργο που επιτελούν».

• 200 εθελοντικές δράσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού (1 – 8 Δεκεμβρίου)
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδης για το ρόλο των εθελοντών:

Κάνετε την κοινωνία 
μας πιο ανθρώπινη

«Είναι τιμή και 
χαρά μου να 
φιλοξενώ σήμερα 

– ως συμβολική ένδειξη 
αναγνώρισης - εσάς τους 
εθελοντές, που με την 
ανιδιοτελή και χωρίς αμφιβολία 
υπέροχη προσφορά σας 
κάνετε την κοινωνία μας 
πιο ανθρώπινη. Αποτελεί η 
ημέρα αυτή μία ευκαιρία 
για ανάδειξη του σπουδαίου 
ρόλου σας στην ευρύτερη 
κοινωνία αλλά και μια ευκαιρία 
για μας ως πολιτική ηγεσία, 
να απευθύνουμε σεμνά ένα 
ευχαριστώ για την προσφορά 
σας. Την προσφορά σας, η 
οποία, ιδιαίτερα στις μέρες 
που περάσαμε και περνούμε, 
είναι κάτι περισσότερο από 
πολύτιμη» 

Με αυτά τα λόγια, την 1η 
Δεκεμβρίου 2016, ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
καλωσόρισε τις εκατοντάδες 
εκπροσώπους εθελοντών 
από όλη την Κύπρο που 
συμμετείχαν στη δεξίωση 

που παραθέτει κάθε χρόνο 
το προεδρικό ζεύγος, προς 
τιμή των εθελοντών, στο 
Προεδρικό Μέγαρο. 

Στο πλαίσιο της 
καθιερωμένης αυτής 
δεξίωσης, απεύθυνε 
χαιρετισμό ο πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού, 
κ. Σταύρος Ολύμπιος.  Στο 

χαιρετισμό του εξήρε τη 
σημασία του εθελοντισμού 
και απευθυνόμενος στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
διαβεβαίωσε την αφοσίωση 
των εθελοντών στο πολύτιμο 
και πολύπλευρο έργο που 
επιτελούν.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, 
απονεμήθηκαν τα βραβεία 
των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό του 
προγράμματος εθελοντικής 
εργασίας «Νεολαία και 
Εθελοντισμός 2015-2016», 
το οποίο υλοποιείται από το 
2005 από το  ΠΣΣΕ με την 
υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

Ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο οποίος 
αθλοθετεί τα βραβεία του 
διαγωνισμού, απένειμε τα 
βραβεία στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που διακρίθηκαν 
για το 2015-2016 ως 
ακολούθως: 1ο βραβείο 
εξίσου - Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Η διάκριση αφιερώθηκε 
στην μνήμη της Έλενας 
Μαϊμάρη, συντονίστριας 
των εθελοντικών δράσεων 
του πανεπιστημίου μέχρι τις 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους προς τους εθελοντές εκδηλώθηκε με 
την καθιερωμένη δεξίωση του προεδρικού ζεύγους προς τιμήν των Εθελοντών 
στο Προεδρικό Μέγαρο την 1η Δεκεμβρίου 2016, 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.
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αρχές Ιουνίου 2016, που έφυγε 
από τη ζωή τόσο πρόωρα.), 
Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων 
Πάνου Ιωάννου, Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, 
2ο βραβείο εξίσου - Λύκειο 
Κύκκου Πάφου, Αγγλική 
Σχολή Λευκωσίας, 3ο βραβείο 
εξίσου - Δημοτικό Σχολείο 
Τρούλων, Λύκειο Αγίου 
Αντωνίου Λεμεσού. 

Στη δεξίωση, βραβεύτηκαν 
επίσης οι εταιρείες που 
διακρίθηκαν στο 2ο 
διαγωνισμό Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στον 
τομέα του εθελοντισμού που 
προκήρυξε το ΠΣΣΕ για το 
2016, σκοπός του οποίου είναι 
να αναδεικνύει τις εταιρίες 
που έχουν βοηθήσει και 
υποστηρίξει τις κοινωνικές 
δράσεις των εθελοντικών 
οργανώσεων μελών του 
ΠΣΣΕ και των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων 

Εθελοντισμού. Οι εταιρείες 
που διακρίθηκαν ήταν:  
RCB Bank Ltd, ΣΑΒΒΑΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 
(Μύλοι Χατζηγιώρκη), και COS-
TA COFFEE CYPRUS.

Μία ακόμη διάκριση 
η οποία απονεμήθηκε, 
είναι το «Πιστοποιητικό 
αποτελεσματικής λειτουργίας, 
βιωσιμότητας και ανάπτυξης» 
στο Συμβούλιο Κοινοτικού 
Εθελοντισμού Ξυλοτύμβου, 
το οποίο προσφέρει το ΠΣΣΕ 
στις οργανώσεις μέλη του. 

Την εκδήλωση έκλεισαν με 
την εξαιρετική εμφάνιση τους 
τα παιδιά του Προγράμματος 
Ανάπτυξης Μουσικών 
Ταλέντων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, 
υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του διακεκριμένου 
Κύπριου βιολονίστα και 
μουσικοπαιδαγωγού Καθηγητή, 
κ. Ματθαίου Καριόλου.        

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδης για το ρόλο των εθελοντών:

Στιγμιότυπα από τη βράβευση των εταιρειών 
που διακρίθηκαν στο 2ο διαγωνισμό Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού 
που προκήρυξε το ΠΣΣΕ για το 2016, RCB Bank Ltd, 

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ (Μύλοι 
Χατζηγιώρκη) και COSTA COFFEE CYPRUS

Οι βραβευθέντες στα πλαίσια του διαγωνισμού 
του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας 
«Νεολαία και Εθελοντισμός 2015 – 2016» 
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Η θεσμοθέτηση του προτύπου με τίτλο 
«πιστοποιητικό αποτελεσματικής 
λειτουργίας, βιωσιμότητας και 

ανάπτυξης», αποτελεί ένα εργαλείο που 
προσφέρει το ΠΣΣΕ για δεύτερη χρονιά, στις 
οργανώσεις μέλη του, όπου τους δίνεται η 
δυνατότητα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και 
πιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους, από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους, 
με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της 
βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και της συνεχούς αποτελεσματικής 
ανάπτυξής τους.

Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται εφόσον γίνεται 
επαναξιολόγηση.

Η δεύτερη οργάνωση που εξασφάλισε την πιστοποίηση είναι το Συμβούλιο 
Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Ξυλοτύμβου

Το πιστοποιητικό επιδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016 στην καθιερωμένη 
δεξίωση που παράθεσε το  προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές, στον  
πρόεδρο του ΣΚΕ κ. Ανδρέα Σεργίου.  

«Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, 
βιωσιμότητας, και ανάπτυξης» των 

οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ
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Παγκύπρια εκστρατεία ΠΣΣΕ 

«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; 
Βοήθησε μια οικογένεια 

που έχει ανάγκη!    

ο Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, 
συνεχίζει και φέτος το θεσμό που 
καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια 

με μεγάλη επιτυχία της εκστρατείας  
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα 
Χριστούγεννα» που έχει ως στόχο να 
μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα 
παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν 
να  νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων. 
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής ειδών 
από τα Σώματα Εθελοντών ορίστηκε η 19η 
Δεκεμβρίου 2016.

Υποστηρικτής της εκστρατείας ο 
Συνεργατισμός, ο οποίος προσφέρει τα 
απαραίτητα για το γιορτινό Τραπέζι, στις 
πρώτες 250 οικογένειες.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας μην 
λησμονήσουμε τους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας.   Ας 
μην αναλωθούμε στην αγορά περιττών 
υλικών αγαθών και ας «Υιοθετήσουμε» 
μια οικογένεια σκορπίζοντας τη χαρά 
της γέννησης του Χριστού, προσφέροντας 
ακόμη και από το υστέρημα μας σε όσους 
έχουν ανάγκη.   

Τι μπορείς να κάνεις;  
Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα 

απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.  
Μπορείς να προσφέρεις χριστουγεννιάτικα 

εδέσματα. 
Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παιδιά.
Μπορείς να προσφέρεις οτιδήποτε και 

όσο εσύ μπορείς!  

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην 
εκστρατεία;

Ο καθένας είτε ως άτομο είτε ως ομάδα.

Μπορείς να «υιοθετήσεις» μια οικογένεια:
• Συγκεντρώνοντας τρόφιμα και 

άλλα χριστουγεννιάτικα εδέσματα μαζί 
με την παρέα σου ή τους φίλους σου. 
Ένας τη γαλοπούλα, άλλος μακαρόνια, 
ρύζι, πατάτες, άλλος κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα κτλ

• Συγκεντρώνοντας παιχνίδια και άλλα 
χριστουγεννιάτικα δώρα για τα παιδιά 
οικογενειών που έχουν ανάγκη με τους 
συναδέλφους σου

• Ετοιμάζοντας «χριστουγεννιάτικο 
πακέτο» με εδέσματα και οτιδήποτε άλλο 
εσύ μπορείς μαζί με την οικογένεια σου, 
τα παιδιά σου εξηγώντας τους ότι θα τα 
προσφέρετε σε μια οικογένεια που έχει 
ανάγκη 

Τ

• Τελευταία ημερομηνία παραλαβής 
ειδών από τα Σώματα Εθελοντών:

19 Δεκεμβρίου 2016 
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• Με όποιους άλλους μπορείς να 
συγκεντρώσεις τα απαραίτητα για μια 
οικογένεια. 
Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στην 

εκστρατεία και να «υιοθετήσεις» μια 
οικογένεια;

Επικοινωνώντας με το Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών 
της επαρχίας σου. 

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

Τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
στηρίζουν την εκστρατεία του ΠΣΣΕ 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα 
Χριστούγεννα» και διαθέτουν ειδικό χώρο 

συλλογής παιχνιδιών, βιβλίων/παραμυθιών 
και άλλων χριστουγεννιάτικων δώρων 
εντός του χώρου των βιβλιοπωλείων σε 
όλες τις πόλεις, τα οποία στη συνέχεια θα 
παραδώσει στο Σώμα Εθελοντών κάθε 
επαρχίας για να δοθούν σε παιδιά άπορων 
οικογενειών. 

Γιατί να το κάνεις;   
• Για να δώσεις στα παιδιά σου τη 

χαρά της εθελοντικής προσφοράς 
μαθαίνοντας τα να χαρίζουν από το 
περίσσευμα ή και το υστέρημα τους 
ακόμη.

• Για να θυμηθείς σαν ενήλικας τη 
χαρά της προσφοράς και να βιώσεις 
ότι «όταν δίνουμε γεμίζει πραγματικά η 
καρδιά μας».

Το 2015 στο πλαίσιο της εκστρατείας 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα 
Χριστούγεννα» η τόσο γενναιόδωρη 
προσφορά απλών πολιτών, ομάδων 
ατόμων, εταιρειών, οργανισμών και 
άλλων φορέων έχει δώσει την ευκαιρία 
στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού μέσω των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού 
/ Σωμάτων Εθελοντών του να προσφέρει 
χριστουγεννιάτικα πακέτα σε περίπου 
1000 οικογένειες.  

«Υιοθέτησε» κι εσύ 
μια οικογένεια 

τα Χριστούγεννα!
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18η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων
Γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για 

αντιμετώπιση προβλημάτων των ηλικιωμένων
ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού και το Συντονιστικό 
Σώμα της Βουλής των Γερόντων 
πραγματοποίησε την 18η Σύνοδο της 

Βουλής των Γερόντων την 1η Νοεμβρίου 2016, 
στην αίθουσα της Βουλή των Αντιπροσώπων με 
θέμα: «Το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμένων 
σε ποιότητα ζωής και υγείας».

Στην 18η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων 
προήδρευσε ο Προεδρεύων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου. 

Απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού και του Συντονιστικού Σώματος της 
Βουλής των Γερόντων κ. Σταύρος Ολύμπιος, του 
οποίου τον χαιρετισμό διάβασε ο αντιπρόεδρος κ. 
Ηλίας Δημητρίου, η Υπουργός Εργασίας κα Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, η 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Δρ. Χριστίνα 
Βασιλείου Γιαννάκη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. 
Γιάννης Γιαννάκης  και η μαθήτρια Έλενα Γεωργίου 
εκπρόσωπος της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών Υγείας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας όπου και διεξήχθη 

γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για 
αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν 
τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα σε θέματα υγείας, 
συντάξεων, διακίνησης, επιπέδου διαβίωσης κτλ. 

Με παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, 
Μεταφορών- Επικοινωνιών και Έργων, κατέθεσαν 

τις εισηγήσεις των Υπουργείων τους στα θέματα που 
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. 

Ο Προεδρεύων της Βουλής κ. Α. Αδάμου 
τόνισε τη σημασία του θεσμού της Βουλής των 
Γερόντων και συνεχάρη το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια οργάνωση 
της. 

Τ

4η Συνάντηση - Διάλογος μεταξύ της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ   

Συζητήθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας 
και βιωσιμότητας 

των εθελοντικών οργανώσεων

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
συνάντηση μεταξύ  της Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου και 
των Εθελοντικών Οργανώσεων στο πλαίσιο 
του θεσμοθετημένου διαλόγου, η οποία 
οργανώθηκε από το ΠΣΣΕ στις 25 /10/16 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο  Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη και 
η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κα Τούλα Κούλουμου.

Μετά από προσφώνηση του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου και σύντομη 
τοποθέτηση της Υπουργού,  συζητήθηκαν σε πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις σε σχέση με τη λειτουργία και 
τη βιωσιμότητα τους.  

Η Υπουργός έδωσε τις αναγκαίες απαντήσεις στα ερωτήματα των εκπροσώπων των 
εθελοντικών οργανώσεων.  

Επίσης συνεχάρη τις εθελοντικές οργανώσεις για το δύσκολο έργο το οποίο επιτελούν και 
είπε ότι η κοινωνική πρόνοια δεν είναι μόνο μέλημα του κράτους αλλά και των εθελοντικών 
οργανώσεων.

Επεσήμανε ότι ο θεσμοθετημένος διάλογος 
με τις εθελοντικές οργανώσεις είναι σημαντικός 
και δεσμεύτηκε ότι θα είναι σε συνεχή επαφή 
με το ΠΣΣΕ για αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που αναφύονται κατά την επιτέλεση του έργου 
των εθελοντικών οργανώσεων και τη λειτουργία 
των προγραμμάτων που λειτουργούν.

Αναθεώρηση της στρατηγικής
για την κοινωνική πολιτική 

2014 - 2020

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) 

και την αυτονόμηση 

Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 
και για Άλλα Συναφή

Θέματα Νόμος του 2015

Στα πλαίσια της συμμετοχής του ΠΣΣΕ στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 2014-2020, το ΠΣΣΕ υπέβαλε τις 
απόψεις του στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης 
της Στρατηγικής για το 2017.

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπροσώπους του στην 
Ημερίδα  με θέμα το Γενικό Σύστημα Υγείας και την 
αυτονόμηση των κρατικών Νοσοκομείων στις 9/11/16 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Στόχος της ημερίδας ήταν η έγκυρη ενημέρωση των 
ασθενών και των πολιτών για τα σχετικά νομοσχέδια. 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και απλοποίησης 
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση 
και λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων, το ΠΣΣΕ 
συμμετείχε με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο του κ. 
Ηλία Δημητρίου στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών στις 10/11/16 στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  
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Άρθρα

Σταύρος Ολύμπιος: 
«Η Βουλή των Γερόντων αποτελεί κορυφαία 

έκφραση του κοινωνικού μας κράτους»

Αφιέρωμα στα 18 έτη σύγκλισης 
της Βουλής των Γερόντων

κατ΄ έτος σύγκληση της Βουλής 
των Γερόντων αποτελεί ένα 
πελώριο πνευματικό, αλλά 
προπαντός κοινωνικό γεγονός, 

αναφέρεται στο χαιρετισμό του κ. 
Σταύρου Ολύμπιου, προέδρου του 
ΠΣΣΕ, στην 18η Σύνοδο της Βουλής 
των Γερόντων που πραγματοποιήθηκε 
την 1η Νοεμβρίου 2016 στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Μέσω του θεσμού 
της Βουλής των Γερόντων, δίδεται η 
ευκαιρία στους  56 εκπροσώπους των 
οργανωμένων συνόλων των ηλικιωμένων 
μας να αναδείξουν, να προβάλουν, να 
μελετήσουν και να προωθήσουν στη λύση 
τους τα προβλήματα που απασχολούν 
την Τρίτη ηλικία.

Η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, 
αποτελεί κορυφαία έκφραση του  
κοινωνικού κράτους, γιατί κοινωνικό 
κράτος δεν είναι, δεν μπορεί να είναι 
απλώς κάποια νομοθετήματα που 
θεσπίζει αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ή κάποια κονδύλια στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. Κοινωνικό κράτος 
είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 
στα προβλήματα που απασχολούν το 
κοινωνικό σύνολο. Είναι η διάσπαση του 
κλοιού μέσα στον οποίο βρισκόμαστε, 
είναι το γκρέμισμα των τειχών που μας 
περιχαρακώνουν μέσα στον ασφυκτικό 
χώρο του ατομισμού και της ιδιοτέλειας 
μας για να συναντήσουμε τις άλλες 
ομάδες του πληθυσμού, να τείνουμε 
χείρα βοηθείας, να ανακατέψουμε τον 
προβληματισμό μας, την ενεργητικότητα 
μας, τη δραστηριότητα μας για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
Κοινωνικό κράτος είναι η κοινωνία των 
πολιτών και είναι η σωστή στάση την 
οποία πρέπει να τηρεί απέναντι στις 
ευπαθείς ομάδες.

Έχουν κάθε δικαίωμα οι ηλικιωμένοι 

μας να ζητούν την ποιότητα της ζωής 
τους γιατί αυτοί οι ίδιοι αποτελούν την 
ποιότητα της κοινωνίας σε μια εποχή 
που λατρεύει πεισματικά την ποσότητα 
και λακτίζει περιφρονητικά την ποιότητα. 
Αντιπροσωπεύουν πραγματικά την 
ποιότητα γιατί αυτή δεν έχει να κάνει ούτε 
με την μόρφωση ούτε με τα αξιώματα 
ούτε με την οικονομική επιφάνεια. 
΄Εχει να κάνει με την προσφορά στο 
συνάνθρωπο και την κοινωνία και  οι 
άνθρωποι της ηλικίας αυτής  επί χρόνια 
πρόσφεραν τον κόπο και τον μόχθο τους 
για να έχουμε σήμερα την πρόοδο και 
την εξέλιξη για την οποία σεμνυνόμεθα. 
Γιατί επί χρόνια διατήρησαν μέσα 
στην πολύτιμη κιβωτό του νου και της 
καρδιάς τους τις διαχρονικές αξίες της 
πολύτιμης παράδοσης και του πολύχυμου 
πολιτισμού μας και τον πρόσφεραν ως 
παρακαταθήκη στα παιδιά και τα εγγόνια 
τους και που αποτελεί τον πλούτο μας , 
την περιουσία μας και το υπόβαθρο για 
κάθε μελλοντική πορεία μας. Αυτή είναι 
η προσφορά των ανθρώπων της Τρίτης 
ηλικίας και γι αυτό έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν από το Κράτος και την κοινωνία 
να μεριμνούν για την ποιότητα της δικής 

τους ζωής και της υγείας.
Αυτό που ζητούν οι ηλικιωμένοι μας με 

το μεστωμένο νου και την πληρότητα των 
αισθημάτων τους, δεν το ζητούν ούτε με 
ακρότητες ούτε με υπερβολές. Την ίδια 
ώρα όμως και δεν  επαιτούν .  Διατηρούν 
αλώβητη την αξιοπρέπεια τους  και το 
ζητούν ταπεινά μεν και με σεμνότητα, 
αλλά την ίδια ώρα με θέρμη και δύναμη.

Το  Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού που έχει την ευθύνη της 
οργάνωσης της Βουλής των Γερόντων, 
απευθύνει έκκληση προς το Κράτος, 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους 
διάφορους φορείς και γενικότερα 
στην κοινωνία των πολιτών να τείνει 
«ευήκοον ους» στα λιτά αυτά αιτήματα 
των ηλικιωμένων μας γιατί η ανταπόκριση 
αυτή αποτελεί ελάχιστο δείγμα 
αναγνώρισης και προσφοράς αλλά και 
των υποχρεώσεων μας απέναντι στους 
ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατά τη 
διάρκεια της ενεργού δραστηριότητας 
τους κατέθεσαν στην τράπεζα της 
κοινωνίας όλες τις  καταθέσεις τους 
και ζητούν σήμερα να κάνουν ελάχιστη 
μόνο ανάληψη.

Η Απόσπασμα από 
το χαιρετισμό 
του κ. Σταύρου Ολύμπιου, 
προέδρου ΠΣΣΕ, 
στην 18η Σύνοδο 
της Βουλής 
των Γερόντων με θέμα 
«Το αναφαίρετο δικαίωμα 
των ηλικιωμένων 
στην ποιότητα της ζωής  
και της Υγείας τους»
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Συνάντηση Εργασίας  ΠΣΣΕ με τους προέδρους των οργανώσεων - μελών

Επιτακτική ανάγκη η μεγαλύτερη οικονομική 
ενίσχυση των ΜΚΟ από το κράτος

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  στο πλαίσιο της  προσπάθειας 
του να συγκεντρώσει τα κοινά προβλήματα των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ προκειμένου να 
τα προωθήσει στους διάφορους φορείς και της 
προσπάθειας του για περαιτέρω αναγνώριση και 
ενίσχυση του έργου των εθελοντών, πραγματοποίησε 
την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, συνάντηση 
εργασίας στα γραφεία του, με τους προέδρους των 
οργανώσεων μελών του.

Στη συνάντηση ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος 
Ολύμπιος τόνισε την αναγκαιότητα του εθελοντισμού 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους 
και χαρακτήρισε τον εθελοντισμό ως κινητήριο 
δύναμη για την επίλυση προβλημάτων και αναγκών 
σε κάθε τομέα της κοινωνίας όπως είναι η ευημερία, 
το περιβάλλον, ο πολιτισμός, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, κτλ.

Οι πρόεδροι των οργανώσεων συζήτησαν 
διάφορα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και επηρεάζουν τις ΜΚΟ όπως η βιωσιμότητα 
των δραστηριοτήτων τους, η εμπορικοποίηση του 
εθελοντισμού και οι παράνομοι έρανοι, τα διάφορα 
μέτρα του κράτους όπως είναι το ΕΕΕ, τα νέα μέτρα 
για την παιδεία και την υγεία, κ.ά. και πώς αυτά 
επηρεάζουν τις διάφορες ομάδες που οι εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ υπηρετούν. 

Οι πρόεδροι των οργανώσεων τόνισαν επίσης ότι 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη:

• η μεγαλύτερη εμπλοκή του κράτους στη 

δημιουργία δομών και στην μεγαλύτερη κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών των ΜΚΟ που 
εξυπηρετούν παιδιά με αναπηρία και άλλες 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

• η συμμετοχή των ΜΚΟ σε όλες τις διαδικασίες 
χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών του 
κράτους, ιδιαίτερα στα πλαίσια του νομοθετικού 
έργου, 

• η βελτίωση των νομοθεσιών που επηρεάζουν 
τις οργανώσεις και τους εθελοντές, 

• η πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς και 
η προώθηση της διαφάνειας και της χρηστής 
διοίκησης σε όλα τα επίπεδα των οργανώσεων και 

της κοινωνίας γενικότερα.   
Για τα θέματα της χρηστής διοίκησης ο πρόεδρος 

του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος ανακοίνωσε ότι το 
ΠΣΣΕ έχει διαμορφώσει Κώδικα Χρηστής Διοίκησης 
για τις οργανώσεις μέλη του ο οποίος θα τύχει 
διαβούλευσης τους επόμενους μήνες ώστε να 
εφαρμοστεί αρχές του νέου έτους.   

Τέλος οι πρόεδροι των οργανώσεων επεσήμαναν 
την ανάγκη συντονισμού των οργανώσεων από 
το ΠΣΣΕ και συμφώνησαν ότι μόνο μέσα από τη 
συλλογική προσπάθεια μπορούν πραγματικά να 
εξευρεθούν λύσεις στα κοινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ: Αναγκαιότητα ο εθελοντισμός για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους 

Σύσκεψη προέδρου ΠΣΣΕ με τους προέδρους 
και τους λειτουργούς του Σώματος Εθελοντών 

Πραγματοποιήθηκε στις 18/11/16 σύσκεψη των προέδρων των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) υπό την προεδρία του 
προέδρου του ΠΣΣΕ με τη συμμετοχή των λειτουργών των Σωμάτων Εθελοντών 
και των προέδρων των Επιτροπών των Σωμάτων Εθελοντών. 

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η καλύτερη οργάνωση των 
Σωμάτων Εθελοντών κατά επαρχία, η αμεσότερη ανταπόκριση των εθελοντών 
όπου υπάρχει ανάγκη καθώς και κίνητρα προσέλκυσης νέων εθελοντών στα 
Σώματα Εθελοντών. 

Πρόγραμμα παραχώρησης 
δωρεάν ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε παιδιά 
άπορων οικογενειών 

Εθελοντής παραχώρησε στο 
ΠΣΣΕ ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και οι εταιρείες USB BANK PLC και 
Shiakallis & Co. Audit Services Limit-
ed, τις αντίστοιχες οθόνες. 

Τους υπολογιστές αυτούς, το ΠΣΣΕ 
παραχώρησε μέσω των ΕΣΣΕ, σε 
άπορα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης 
σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

14
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ) ΛΕΜΕΣΟΥ

Τιμητική βράβευση του ΕΣΣΕ Λεμεσού 

Εκπαίδευση δασκάλων για τον παιδικό διαβήτη

Ι
διαίτερης τιμής έτυχε το ΕΣΣΕ 
Λεμεσού με την απόφαση της 
Επιτροπής Βραβείου Προσφοράς 
«Κώστας Παρτασίδης – Βάσος 

Παπαδόπουλος » να του απονείμει φέτος 
το βραβείο που απονέμει κάθε χρόνο η 
Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού 
σε θεσμούς και άτομα που διακρίνονται 
για την κοινωνική προσφορά τους. 
Η απονομή του βραβείου έγινε στις 
12/10/2016 στην κατάμεστη αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου «Πάνος 
Σολομωνίδης» .

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργίου, 
τα μέλη της Επιτροπής του Βραβείου 
κ. Μίμης Σοφοκλέους και κ. Ιούλιος 
Θεοδωρίδης εξήραν με θερμούς λόγους 
την πλούσια και πολυδιάστατη προσφορά 
του ΕΣΣΕ Λεμεσού σε όλους τους τομείς 
των ευθυνών και δραστηριοτήτων του και 
την ιδιαίτερη συμβολή του επί σειρά ετών 
Πρόεδρου του κ. Σταύρου Ολύμπιου 
στην επίτευξη και προαγωγή  των στόχων 
του.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο κ. 
Ολύμπιος, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους 
των Εθελοντικών Οργανώσεων και των 
Εθελοντών μελών του ΕΣΣΕ Λεμεσού 
για την τιμητική διάκριση, τόνισε ότι αυτή 
αποτελεί αναγνώριση του εθελοντισμού 
ως υπέρτατης κοινωνικής αξίας και 

περιέγραψε με αδρές γραμμές τη 
σημασία, την έκταση, την ποιότητα, 
την αναγκαιότητα και την πολύπλευρη 
προσφορά του εθελοντισμού στην πόλη 
και  επαρχία Λεμεσού.

Στην ίδια τελετή τιμήθηκε από την 
Επιτροπή Βραβείου Προσφοράς, η 
οποία αποτελείται από πνευματικούς 
ανθρώπους της πόλης, ο  Αριστείδης 

Κουδουνάρης – Ιστορικός , Πρόεδρος 
Ιστορικής Εταιρείας Κύπρου για το 
συγγραφικό του έργο για την ιστορία και 
τους ανθρώπους της Λεμεσού.

Στην εκδήλωση, η οποία διανθιζόταν με 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρευρέθηκαν 
βουλευτές και δήμαρχοι της πόλης, 
εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων, 
άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.  

Εκπαίδευση των δασκάλων για την ορθή αντιμετώπιση των 
παιδιών με διαβήτη και τη διαχείριση των συμπτωμάτων 
υπογλυκαιμίας/υπεργλυκαιμίας που ενδέχεται 

να εμφανίσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας, 
προγραμματίζουν ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
Οκτακόσιοι περίπου εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία 
Δημοτικής/Προδημοτικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια, που 
διοργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «IDF KIDS - 
Παιδιά και Διαβήτης στο Σχολείο». 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες. 
Οι συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα που 
αφορούν τον παιδικό διαβήτη και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν ως εκπαιδευτικοί ώστε τα παιδιά να αισθάνονται 

ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης τους δόθηκε  
εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το οποίο 
θα μπορούν να αξιοποιήσουν στο σχολείο και ειδικότερα στο 
μάθημα της Αγωγής Υγείας. 

Είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να είναι ενήμεροι για τις 
επιπλοκές του διαβήτη ώστε να κατανοούν τη συμπεριφορά 
των διαβητικών παιδιών και να είναι σε θέση να παράσχουν 
βοήθεια σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σοβαρό επεισόδιο 
υπογλυκαιμίας. Έχουν επίσης ευθύνη να διασφαλίζουν την 
πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με διαβήτη στο 
σχολείο, χωρίς τον φόβο του στιγματισμού και της απόρριψης.

Το Πρόγραμμα «IDF KIDS - Παιδιά και Διαβήτης στο Σχολείο» 
ετοιμάστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία για τον Διαβήτη, 
μέλος της οποίας είναι ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος. 

 ΙΔΡΥΜΑ 
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Πρωτοβουλία «Πρασινίζουμε την Κύπρο» 

Συνεργασία ΠΣΣΕ με το Τμήμα Δασών 

Ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου εκπροσώπησε 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στη 
δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσαν οι Επίτροποι 

Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, η Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου (ΦΣΚ),  ιδρυτές και 
διαχειριστές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» στις 18 
Οκτωβρίου 2016. 

Το ΠΣΣΕ, ως υποστηριχτής της πρωτοβουλίας, θα συμβάλει με κάθε δυνατό 
τρόπο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην υλοποίηση του οράματος 
και των στόχων της Πρωτοβουλίας «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ που σκοπό 
έχει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, 
οργανωμένα σύνολα και εταιρίες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής 
εργασίας στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης 
των καμένων περιοχών αλλά και άλλων δράσεων διατήρησης της φύσης. 

Το ΠΣΣΕ μετά από συνάντηση με το 
Διευθυντή του Τμήματος Δασών στις 
13/9/16 με αφορμή την πρόσφατη 

πυρκαγιά στην περιοχή Σολέας-Δάσος 
Αδελφοί-Αργάκα-Δάσος Πάφου και τις 
ενέργειες αποκατάστασης των καμένων 

δασικών εκτάσεων κάλεσε με ανακοίνωση του 
τους εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών, τους 
εθελοντές των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 
οργανώσεων μέλη του και  άλλους εθελοντές 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
εθελοντική εργασία για αποκατάσταση των 

καμένων δασικών εκτάσεων. 
Το ΠΣΣΕ στη συνέχεια έδωσε τα στοιχεία 

στο Τμήμα Δασών το οποίο με τη σειρά του θα 
ενημερώσει τους εθελοντές για τις ημερομηνίες 
και τους χώρους που θα διεξαχθεί η εθελοντική 
εργασία.

Στρατηγική 
για τα δικαιώματα του παιδιού 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Συμμετοχή ΠΣΣΕ στη Β’ 
Εθνική Σύνοδο των Νέων

Το Υπουργείο υγείας κάλεσε το ΠΣΣΕ να 
διαβουλευτεί με τις οργανώσεις μέλη του για 
το προσχέδιο στρατηγικής για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων του παιδιού στον τομέα της 
υγείας και να του υποβάλλει τυχόν απόψεις και 
εισηγήσεις επί του προσχεδίου.

Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στις 16 
Νοεμβρίου 2016 στη Β’ Εθνική Σύνοδο των Νέων 
την οποία διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας 
Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στη Λευκωσία. 

Οι κύριες θεματικές οι οποίες απασχόλησαν 
τις εργασίες της Β’ Εθνικής Συνόδου Νέων ήταν: 

1. Απάθεια ή Συμμετοχή: Πώς ενισχύεται η 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της 
Κύπρου, 

2. Κυπριακό: Η οπτική των νέων για την 
επανενωμένη Κύπρο, 

3. Αποκλεισμός ή Πρόσβαση: Φραγμός στην 
ανεργία των νέων, 

4. Στασιμότητα ή Καινοτομία: Ο αυριανός 
κόσμος της εργασίας μέσω της επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης των νέων, 

5. Κατάρρευση ή Επιτυχία: Νέοι τρόποι για την 
αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο.

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή επαγγελματικής κατάρτισης  
από την ΑνΑΔ 

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και 
Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ σε συνεργασία με τα ΕΣΣΕ, πραγματοποιεί  
σεμινάρια κατά το Β΄ εξαμήνο  του 2016 ως ακολούθως:
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Συνέντευξη με τον Δρ Αδάμο Αδάμου, 
Πρόεδρο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Οι εθελοντές αποτελούν την ελπίδα
για σημαντικές αλλαγές γύρω μας

18

Μοχλό πίεσης προς το κράτος για να 
αναπτύξει εκείνες τις πολιτικές και να 
πάρει αποφάσεις που να δίνουν λύσεις ή 
να απαμβλύνουν τα διάφορα προβλήματα 
που απασχολούν τις ομάδες των 
πασχόντων συνανθρώπων μας, συνιστά 
ο εθελοντισμός, αναφέρει σε δηλώσεις 
του στο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» του 
ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρος του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου Δρ Αδάμος Αδάμου.

Τονίζει ταυτόχρονα ότι οι εθελοντές για 
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου είναι 
το δεξί του χέρι, είναι η αόρατη δύναμη που 
του δίνει ώθηση να σχεδιάζει το μέλλον και 
να διευρύνει το όραμα του.

Ο Δρ Αδάμος Αδάμου απάντησε ως 
ακολούθως στις ερωτήσεις μας:

- Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα και 
ποια η αναγκαιότητα του;

Δρ ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ: Ο εθελοντισμός 
συνιστά έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό 
και επωφελή τρόπο για την ενεργή 
συμμετοχή κάθε πολίτη στα διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα. Στηρίζεται στην  ιδέα 
της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς 
προσφοράς. 

Ο πολίτης μέσω της εθελοντικής 
προσφοράς αισθάνεται πως μπορεί 
πραγματικά να κάνει κάτι ουσιαστικό για 
όσα απασχολούν το κοινωνικό σύνολο, και 
να μη μένει ένας απλός παρατηρητής. 

Σαφώς ο εθελοντισμός δεν έρχεται να 
επιλύσει τα πολυσύνθετα προβλήματα 
που ταλαιπωρούν συγκεκριμένες ομάδες 
συνανθρώπων μας, ούτε αποσκοπεί στο 
να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του 
κράτους. 

Αποτελεί όμως ένα μοχλό πίεσης προς 
το κράτος για να αναπτύξει εκείνες τις 
πολιτικές και να πάρει αποφάσεις που 

να δίνουν λύσεις ή να απαμβλύνουν τα 
διάφορα προβλήματα που απασχολούν 
τις ομάδες των πασχόντων συνανθρώπων 
μας. 

Οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες-εθελοντές αποτελούν την ελπίδα 
για σημαντικές αλλαγές γύρω μας. 

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον 
εθελοντισμό και τον σύνδεσμο σας

Δρ ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ: Ο Αντικαρκινικός 
Σύνδεσμος Κύπρου δημιουργήθηκε μέσα 
από την ευαισθησία και το όραμα μιας 
ομάδας εθελοντών πριν από 45 χρόνια. 
Το φιλανθρωπικό του έργο στηρίχθηκε 
και μεγάλωσε όλα αυτά τα χρόνια γιατί 
είχε την τύχη να έχει ομάδα εθελοντών 
που αφοσιώθηκαν στο να κάνουν 
πραγματικότητα τους στόχους που έθεσε ο 
Σύνδεσμος. 

Είναι σημαντικό να δίνεις την ευκαιρία 

στους εθελοντές να νιώθουν ότι είναι 
κομμάτι της προόδου. Έχουν το δικαίωμα 
να νιώθουν περήφανοι βλέποντας τους 
κόπους τους να γίνονται έργα, να βλέπουν 
την ελπίδα να ανθίζει στα μάτια των 
καρκινοπαθών μας. 

Οι εθελοντές για τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου είναι το δεξί του χέρι, 
είναι η αόρατη δύναμη που του δίνει 
ώθηση να σχεδιάζει το μέλλον και να 
διευρύνει το όραμα του. Οι εθελοντές 
στηρίζουν την ομάδα επαγγελματιών 
υγείας προσφέροντας βοήθεια και 
στήριξη όπου χρειάζεται ενώ βοηθούν 
στην διοργάνωση των εκδηλώσεων μας 
που γίνονται για εξασφάλιση οικονομικών 
πόρων, στελεχώνοντας τα περίπτερα που 
στήνονται στην Πορεία Χριστοδούλας και 
άλλες εκδηλώσεις του Συνδέσμου καθώς 
επίσης και με πολλούς άλλους ποικίλους 
τρόπους. 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
ως φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός 
Σύνδεσμος, στηρίζει τη λειτουργία του 
στο κίνημα των εθελοντών του που δρα σε 
όλες τις επαρχίες και συνεχώς επιδιώκει 
να προσελκύσει υποψήφιους εθελοντές 
που θέλουν να διαθέσουν χρόνο και 
να αφοσιωθούν στο να προσφέρουν 
σε συνανθρώπους τους. Μέσα από τον 
εθελοντισμό συνειδητοποιεί κάποιος ότι 
το να δίνεις είναι πιο όμορφο από το να 
παίρνεις, είναι πιο δυνατό!

• Για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 
είναι το δεξί του χέρι
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ταν σαν γροθιά στο στομάχι: Η 
εικόνα του Αϊλάντ, τριών χρονών, 
που τον ξέβρασε το κύμα σαν 
άψυχη κούκλα, παιγνίδι στα χέρια 

των μεγάλων που ορίζουν τις τύχες μας.  
Ήταν ο πρώτος. Ύστερα, δυο-δυο, τρία 
τρία, τα βλέπουμε να θαλασσοπνίγονται , 
κάθε τόσο, ε, πόσο πια να μας ταράζουν 
εκείνα τα τρομαγμένα μάτια, εκείνη η θλίψη 
που δεν φεύγει ούτε κι΄ όταν κάνουν να 
ξεχαστούν στο παιγνίδι.

Και να’ ναι Νοέμβρης, και να σε εμπαίζει 
ο ΟΗΕ με τα άρθρα του καταστατικού 
χάρτη των δικαιωμάτων του παιδιού, 
δεκαετίες καταπατημένα: ‘Κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα σε στέγη, τροφή, προστασία, 
ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγία. Ναι, αμέ! 
Κοντά δύο χρόνια τώρα στο τσιμέντο της 
Μυτιλήνης και τα χιονισμένα βουνά της 
μεγαλόψυχης Ευρώπης! Βέβαια! Που 
σιδερόφραξε τις εισόδους της: ‘πρόσφυγες 
δεν γίνονται δεκτοί, sorry!’.  Κι άφησε τη 
φτωχειά την Ελλαδίτσα να πληρώσει κι 
αυτό το έγκλημα της γερμανοκρατούμενης 
ηπείρου με το ελληνικό όνομα (αμάθητη 
είναι;!!!) 

Να’ ναι καλά οι ογδονταπεντάχρονες 
Μυτιληνιές που μόνο βυζί δεν μπούκωσαν 
τα βρέφη που σπάραζαν, θα το ’θελαν μα 
δεν το μπορούσαν.  Να ναι καλά όλοι αυτοί 
που΄, μέσα στην πείνα και τη φτώχεια τους, 
άνοιξαν ντουλάπες και ψυγεία κι αγκαλιά, 
χωρίς να το χουν ακουστά το άρθρο που 
λέει πώς «το παιδί πρέπει να μεγαλώσει 
μέσα σε πνεύμα ειρήνης και παγκόσμιας 
αδελφοσύνης ώστε να αναπτύξει και 
να αφιερώσει τα χαρίσματα του στην 
ανθρωπότητα».  

• Εδώ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να 
καγχάσεις ή να οργιστείς;
Σκύβεις το κεφάλι από ντροπή.  Κι 

έρχονται καπάκι και οι άγιες μέρες! 
«Εγεννήθη ημίν παιδίον νέον», ναι, 
μπροστά σε ανθρώπους στριμωγμένους 
σαν σαρδέλες στο φουσκωτό-κονσέρβα 

των καιρών μας. Να μπορούσες, λες, να 
γιάτρευες μια απ΄ τις ψυχούλες αυτές! 
Κάθε βράδι στο γυαλί παιδιά νηστικά, 
ξεπαγιασμένα, να τρέμουν τα φυλλοκάρδια 
τους, να χουν γίνει εφιάλτης γι’ αυτούς 
που τα  ‘φεραν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. 
Τι σόι άνθρωποι θα βγουν; Τι σόι γονιοί θα 
γίνουν; 

• Πώς θα εξαργυρώσουν την επιταγή 
βαρβαρότητας που εισέπραξαν; 
Ένα βήμα πιο πάνω θ΄ ανέβουν, λέει ο 

κανόνας της ψυχολογίας που οι εξαιρέσεις 
απλώς τον επιβεβαιώνουν. Κι εδώ στη 
γωνιά μας, σύμφωνα με τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία 50,000 παιδιά χρειάζονται 
στήριξη.  Εθελοντές, μέσα στο δικό τους 
αγώνα επιβίωσης παλεύουν να ζεστάνουν 
τις ψυχούλες αυτές που, για καλό δικό 
τους, η μοίρα τις έφερε σ’ εμάς.  Και 

κάνουν θαύματα. Όχι χριστουγεννιάτικα, 
με ξωτικά που αν τα παρακαλέσεις πολύ 
ζωντανεύουν λέει τα όνειρα, αν έχεις.  Αυτά 
είναι για κάποια χορτασμένα, μπουχτισμένα 
παιδιά που δεν λαχταράνε τίποτα αφού ότι 
ζητήσουν το ‘χουν. Σιγά μην μπουν στον 
κόπο να ονειρευτούν.  

Θαύματα αγάπης κάνουν οι εθελοντές, 
γιατί, το λέει κι’ ο Παύλος Σιδηρόπουλος 
στο τραγούδι του «έχε το νου σου στο 
παιδί, γιατί όσο υπάρχει το παιδί υπάρχει 
ελπίδα».  

Κι άντε πες παιδιά υπάρχουν. Ελπίδα να 
μη ζήσουν την υποκρισία, την ασυνειδησία 
των μεγάλων υπάρχει; Ελπίδα να δουν 
μεγαλώνοντας τις ανώδυνες και χωρίς 
κόστος διακηρύξεις πράξη, υπάρχει; Χλομό 
ως κάτωχρο το βλέπω. Ας το κάνουμε 
συνείδηση: Δεν έχουμε παρά ο ένας τον 
άλλο. Και την αγάπη.  Μέσα απ’ αυτήν 
εκδηλώνεται η ανθρωπιά του ανθρώπου. 
Από την αγάπη αρχίζει και σ’ αυτήν 
τελειώνει ο κόσμος μας.  Μόνο μ’ αυτήν 
μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας 
καλύτερο.  Μοναδικό όπλο μας, μοναδική 
μας ελπίδα, η αγάπη. Εδώ είμαστε.

• Η κα Αλέκα Γράβαρη Πρέκα είναι 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων
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Άρθρα ΕΧΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η
Της κας Αλέκας 

ΓΡΑΒΑΡΗ ΠΡΕΚΑ*

• Ας το κάνουμε συνείδηση: Δεν έχουμε παρά 
  ο ένας τον άλλο
• Μοναδικό όπλο μας, μοναδική μας ελπίδα, 
  η αγάπη. Εδώ είμαστε.
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Η εμπλοκή του κάθε πολίτη με 
τον εθελοντισμό τον μετατρέπει 
σε χρήσιμο και ενεργό πολίτη της 
κοινωνίας, δηλώνει ο κ. σε συνέντευξη 
του στο περιοδικό μας. Με δυο λόγια, 
αναφέρει, ο εθελοντισμός «γεμίζει 
την ζωή» του ανθρώπου. 

Ο κ. Δήμος Θωμά εξηγεί ότι ο 
εθελοντισμός αποτελεί ακόμα πιο 
πολύ σήμερα μια βασική αναγκαιότητα 
στην κοινωνία μας. 

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ανάδοχης Οικογένειας 
“Φωλιά Αγάπης”, απάντησε ως εξής 
στο ερωτηματολόγιο μας:

 - Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα 
και ποια η αναγκαιότητα του;
Η κοινωνία στην οποία ζούμε 

σήμερα και ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
χαρακτηρίζεται από κρίση αρχών και 
αξιών. Ζούμε σε μια κοινωνία που το 
πολιτικό και οικονομικό σύστημα προάγει 
και εξάρει ως βασικές αρχές επιτυχίας 
και ευτυχίας του ανθρώπου, τον άκρατο 
υλισμό και τον εύκολο πλουτισμό. 
Διαπιστώνουμε ότι ο ατομικισμός, οι 
ιδιοτελείς επιδιώξεις και προσωπικές 
φιλοδοξίες, έχουν κυριαρχήσει στην 
καθημερινότητα των πλείστων μελών της 
κοινωνίας μας. Ο συνεχής ανταγωνισμός 
για απόκτηση περισσότερων αγαθών και 
υλικών καθορίζουν τον τρόπο σκέψης 
ακόμα και των νεαρών μελών της 
κοινωνίας μας, των αυριανών ενεργών 
πολιτών της. 

Οι αρχές και οι αξίες αλλά και οι 
θεσμοί που αποτελούσαν για χρόνια 
τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας 
μας έχουν αρχίσει να διαβρώνονται 
από ξενόφερτους τρόπους ζωής και η 
παγκοσμιοποίηση τείνει να αλλοιώσει 
τον χαρακτήρα αρκετών κοινωνιών 
στο εξωτερικό αλλά και της Κυπριακής 
κοινωνίας.       

Είναι για τους λόγους αυτούς που ο 
εθελοντισμός αποτελεί ακόμα πιο πολύ 
σήμερα μια βασική αναγκαιότητα στην 
κοινωνία μας. Εθελοντισμός σημαίνει 

υπέρβαση του ατομικισμού και κατάργηση 
του προσωπικού εγώ και αντικατάσταση 
τους, με την  αγάπη και βοήθεια προς τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο. Εθελοντισμός 
σημαίνει ανιδιοτέλεια και περιορισμός 
των προσωπικών φιλοδοξιών, σημαίνει 
άπλετη προσφορά αγάπης και 
κατανόησης. 

Ο εθελοντισμός αποτελεί τρόπο ζωής, 
ο οποίος αποκτάται μέσα από τα νεανικά 
βιώματα αλλά και τις μετέπειτα εμπειρίες 
της ζωής. Η εμπλοκή του κάθε πολίτη 
με τον εθελοντισμό τον μετατρέπει σε 
χρήσιμο και ενεργό πολίτη της κοινωνίας. 

Ο εθελοντισμός προσφέρει 
ταυτόχρονα στο ίδιο τον εθελοντή την 
ηθική ικανοποίηση της προσφοράς, που 
ίσως να μην μπορέσει να απολαύσει με 
όλα τα άλλα αγαθά που πιθανό να έχει 
αποκτήσει στην ζωή του. Με μία φράση 
ο εθελοντισμός «γεμίζει την ζωή» του 
ανθρώπου. 

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον 
εθελοντισμό και τον σύνδεσμο σας;
Ο θεσμός του εθελοντισμού ως 

μια αναγκαιότητα στην κυπριακή 
κοινωνία, πρέπει να μεταλαμπαδευτεί 

στις νέες γενιές για να υπάρχει 
προοπτική συνέχισης και ενδυνάμωσης 
του. Η εμπλοκή με τον εθελοντισμό 
περισσότερων ανθρώπων και ειδικά 
των νέων, αποτελεί μια βασική επιδίωξη 
αλλά και προϋπόθεση για μια καλύτερη 
κοινωνία του αύριο. Ο εθελοντισμός 
χρήζει συνεχούς ανανέωσης με νέα 
άτομα και νέες ιδέες. 

Για το Σύνδεσμο Ανάδοχης 
Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης” η 
εθελοντική προσφορά αποτελεί βασική 
προϋπόθεση, αφού η αναδοχή ως 
θεσμός είναι στην ουσία η εθελοντική 
προσφορά αγάπης, κατανόησης, 
στοργής και οικογενειακής θαλπωρής σε 
παιδιά και έφηβους που στερούνται τα 
σημαντικά αυτά αγαθά. 

Όραμα ως Σύνδεσμος είναι όλα τα 
παιδιά που βρίσκονται σήμερα υπό την 
κηδεμονία του Κράτους, να ενταχθούν 
σε μια ανάδοχη οικογένεια και να βρούν 
μια φωλιά που θα τους δώσει αποδοχή, 
στήριξη, ζεστασιά και ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο.       

• Αποτελεί ακόμα πιο πολύ σήμερα μια βασική 
   αναγκαιότητα στην κοινωνία μας 

• Η αναδοχή ως θεσμός είναι στην ουσία 
   η εθελοντική προσφορά αγάπης

Συνέντευξη με τον κ. Δήμο Θωμά,
πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Ανάδοχης Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης”

Ο εθελοντισμός «γεμίζει 
την ζωή» του ανθρώπου
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Promoting Inclusion Preventing Extremism» 

Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντών (European Volunteer Centre-CEV) στο οποίο 
είναι μέλος το ΠΣΣΕ και τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 13-14 Οκτωβρίου 
στις Βρυξέλλες. 

Το συνέδριο με θέμα «Promoting Inclusion Preventing Extremism» επεδίωκε 
να διερευνήσει το ρόλο εθελοντών στην προώθηση της ένταξης και πρόληψης 
του εξτρεμισμού. Έγιναν παρουσιάσεις πρακτικών από ολόκληρη την Ευρώπη, για 
διαφορετικές ομάδες-στόχους και διαφορετικών μοντέλων έργων εθελοντισμού 
τα οποία και συζητήθηκαν εκτενέστερα. 

Ανοικτός διάλογος με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστο Στυλιανίδη

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και εκπρόσωπος του La Guilde Européenne du Raid, συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου 
στο οποίο συμμετέχει το ΠΣΣΕ ως εταίρος “VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDING ORGANISA-
TIONS” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “EU Aid Volunteers”, συμμετείχαν στις 13/10/2016 στον ανοικτό διάλογο 
των πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. 
Χρήστο Στυλιανίδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο /Εργαστήριο για τη Συγγραφή 
Προτάσεων στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

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

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “VOLUN-
TEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDING ORGAN-
ISATIONS”, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπου 
του συντονιστή του έργου, La Guilde Européenne du 
Raid, στα γραφεία του ΠΣΣΕ μεταξύ 13 - 14 Οκτωβρίου 
2016. Κατά την επίσκεψη, η εκπρόσωπος του La Guilde 
Européenne du Raid ενημερώθηκε για την πρόοδο του 
ΠΣΣΕ σχετικά με τις διαδικασίες που έχει αναπτύξει για 
να συνάδουν με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την αποστολή 
εθελοντών σε τρίτες χώρες για ανθρωπιστική βοήθεια 
και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο 
Ολύμπιο.

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ συμμετείχαν επίσης στην 
3η συνάντηση των εταίρων του έργου η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10-11 Νοεμβρίου 2016 
στην Αθήνα κατά την οποία συζητήθηκε η πρόοδος των 
εταίρων όσο αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης τους από 
την πρωτοβουλία EU AID VOLUNTEERS 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 για βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης εθελοντών σε οργανώσεις που επιθυμούν να 
αποκτήσουν πιστοποίηση για αποστολή εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Η κοινοπραξία 
αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: The European Guild – Γαλλία (συντονιστής εταίρος), Humanitarian Logistics 
Association – Ην. Βασίλειο, FO¬CSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid Hellas – Ελλάδα, Zavod Voluntari-
at – SCI – Σλοβενία, HVSF Hungarian Vol¬unteer Sending Foundation – Ουγγαρία, Esi Labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και 
συνδεδεμένος εταίρος France Volontaires – Γαλλία.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Τριήμερο 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο στα Ευρωπαϊκά 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα για τις ΜΚΟ στις 27 Σεπτεμβρίου, 
4 και 11 Οκτωβρίου  2016 στο «Σπίτι του Εθελοντή» στη 
Λευκωσία. Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το  Γραφείο  
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και τη 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού 
και Ανάπτυξης (Γ.Δ. ΕΠΣΑ). Το σεμινάριο είχε στόχο την 
απόκτηση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των ΜΚΟ  για συγγραφή και υποβολή προτάσεων στα 
Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η ανάγκη κατάρτισης 
των εθελοντικών οργανώσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
και την ευκαιρία συμμετοχής τους σε αυτά, υπήρξε από χρόνια 
πάγια τακτική  του ΠΣΣΕ και των Συνόδων της Κοινωνίας των 
Πολιτών. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

• ΕΣΣΕ Λευκωσίας 
• ΕΣΣΕ Λεμεσού 
• ΕΣΣΕ Λάρνακας  

• ΕΣΣΕ Πάφου 
• ΕΣΣΕ Αμμοχώστου
• ΕΣΣΕ Κερύνειας

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»

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

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]

ΤΟ ΠΣΣΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ:
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