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Βαρυσήμαντο μήνυμα – έκκληση του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου
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Παθήσεων, των Περιβαλλοντικών 
Γεφυρών και του Παγκύπριου Συνδέσμου 
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Σημαντικό το έργο που επιτελούν
οι εθελοντικές οργανώσεις

Τ
ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  
πραγματοποίησε την ετήσια Γε-
νική  Συνέλευση των οργανώσε-

ων μελών του,  στις 5/7/17 στη Λευκωσία. 
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος 

Ολύμπιος, προέβη σε απολογισμό της 
δράσης του ΠΣΣΕ για το 2016 κάνοντας 
αναφορά στους πολλούς και διάφορους 
τομείς των δραστηριοτήτων του ΠΣΣΕ 
που έχουν σχέση με το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων, την επιμόρφωση, την 
προβολή του εθελοντικού κινήματος κτλ. 

Τόνισε ιδιαίτερα τις νέες δραστηριό-
τητες και πρωτοβουλίες του τελευταίου 
έτους, μεταξύ των οποίων, η έκδοση Λευ-
κώματος με την ευκαιρία της επετείου των 
40 χρόνων λειτουργίας του ΠΣΣΕ για την 

ιστορική εξέλιξη του Συμβουλίου από το 
1973 μέχρι σήμερα το οποίο θα παρου-
σιαστεί σύντομα, στον Κώδικα Χρηστής 
Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντο-
λογίας τον οποίο ετοίμασε στα πλαίσια 
της προσπάθειας δημιουργίας ενός πιο 
διαφανούς και αποτελεσματικού συστή-
ματος λειτουργίας για τις ΜΚΟ καθώς και 
στην πρόσφατη πιστοποίηση του από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οργανισμός 
αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες. 

Η έκθεση πεπραγμένων έχει εκτυπωθεί 
και διανεμηθεί στα μέλη και θα αποστα-
λεί σε διάφορους φορείς.

Ο κ. Ολύμπιος ευχαρίστησε τους εκ-

προσώπους των εθελοντικών/μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων για το σημαντικό 
έργο που επιτελούν και την καθημερινή 
μάχη που δίνουν οι εθελοντικές οργα-
νώσεις για επιβίωση και συνέχιση των 
υπηρεσιών και προγραμμάτων που 
προσφέρουν και ευχήθηκε δύναμη και 
κουράγιο να συνεχίσουν το δύσκολο 
έργο τους.  

Στη Γενική Συνέλευση παρέστη ο Επί-
τροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ,  εκπρό-
σωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευ-
ημερίας και  πρόεδροι των παγκύπριων 
εθελοντικών οργανώσεων μελών του 
ΠΣΣΕ. 

• Καθημερινή μάχη για επιβίωση και συνέχιση των 
υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρουν 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συντονιστικού  
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

Εισφορές στα Κουτιά 
συλλογής χρημάτων αεροδρομίων
Τα έσοδα από τις εισφορές στα κουτιά συλλογής χρημά-

των στα αεροδρόμια  Λάρνακας και Πάφου που διατηρεί το 
ΠΣΣΕ  προς όφελος των οργανώσεων μελών του,  ανήλθαν 
στον ποσό  των € 2422,84. Τα έσοδα αυτά διαμοιράστηκαν  
ως οικονομική βοήθεια για τη λειτουργικότητα του Σώματος 
Εθελοντών και των Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθει-
ών των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντι-
σμού.  

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ -2017
Βάσει του νέου αναθεωρημένου Σχεδίου Επιχορήγησης 

για την περίοδο 2017-2018 οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ 
και των ΕΣΣΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγη-
σης για τους τομείς που καλύπτει το Σχέδιο.  

Το Σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.

Διαπίστευση ΠΣΣΕ για υλοποίηση
σχεδίων Ευρωπαϊκής

Εθελοντικής Υπηρεσίας
Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, η οποία 
αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary 
Service) δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να 

παρέχουν, μέσω της 
προσωπικής τους δέ-
σμευσης, υπηρεσία 
πλήρους απασχόλη-

σης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κά-
ποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διαπίστευση του ΠΣΣΕ έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2020 
ως Συντονιστικός Φορέας και Φορέας Αποστολής ή Υποδοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.erasmusplus.cy 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ
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Ο
ι εθελοντές αποτελούν το ευ-
γενέστερο και πολυτιμότερο 
τμήμα της κυπριακής κοινω-
νίας, τόνισε ο Πρόεδρος του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού κ. Σταύρος Ολύμπιος προ-
σφωνώντας την 5η Σύνοδο της Κοινωνί-
ας των Πολιτών. Από το επίσημο βήμα της 
Συνόδου που συνήλθε στην Αίθουσα της 
Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, ο κ. Στ. Ολύμπιος εξήρε την διαχρο-
νική προσφορά του εθελοντικού κινήμα-
τος στην κοινωνία τονίζοντας ότι το τμήμα 
αυτό της κοινωνίας παραμένει άφθορο 
και αμόλυντο μέσα στη σημερινή απαξί-
ωση και των προσώπων και των θεσμών 
που παρατηρείται.  `

Απευθυνόμενος προς τους εκπροσώ-
πους των εθελοντικών οργανώσεων – με-
λών του ΠΣΣΕ, ο κ. Ολύμπιος πρότρεψε 
όλους να κρατήσουμε, όπως είπε, τον 
εθελοντισμό «στις κορυφογραμμές της 
ακεραιότητας και της εντιμότητας και να 
μην επιτρέψουμε σε κανέναν είτε ατομι-
κά είτε οργανωμένα να τον κηλιδώσει, να 
τον μολύνει, να τον συρρικνώσει, να του 
αφαιρέσει την ομορφιά και την ικμάδα 
του».

Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό 
απόσπασμα από την ομιλία του Προέ-
δρου του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου σε 
Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών:

 «Τους ανθρώπους που καταλαμβά-
νουν σήμερα τα έδρανα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων δεν τους συνδέει καμιά 
κομματική ιδεολογία, καμιά συνδικαλιστι-
κή δράση, κανένα οικονομικό συμφέρον.  

Τίποτε από όλα αυτά.  Τους συνδέει μόνο, 
όλους αυτούς σαν μια ανθρώπινη ανθο-
δέσμη, η άδολη, η αφειδώλευτη, η ειλικρι-
νής αγάπη για το συνάνθρωπό τους και 
τον τόπο τους. 
n Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι εκπρό-
σωποι των εθελοντικών/μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων της πατρίδας 
μας οι οποίοι χωρίς καμιά επίδειξη, 
χωρίς καμιά διάθεση προβολής, άο-
κνα, εργάζονται νυχθημερόν για να 
λειτουργήσουν τα διάφορα προ-
γράμματα κοινωνικής προσφοράς.

 Είτε για να προσφέρουν μια βακτηρία 
στους ανθρώπους εκείνους που οι μπό-
ρες και οι καταιγίδες της ζωής τους ανά-
γκασαν να ανεβαίνουν ασθμαίνοντες 
τον ανήφορο της ζωής τους είτε για να 
προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλ-
λον, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την 
πνευματική ζωή του τόπου και γενικά οι 
άνθρωποι οι οποίοι υποστυλώνουν το 
αξιακό μας σύστημα και μάλιστα με τη 
σωστή του ιεράρχηση, με πρώτη αξία 
πάνω απ’ όλες την αγάπη και που το στη-
ρίζουν όχι θεωρητικά ή με κουραστικές 
αναλύσεις αλλά με την προσωπική τους 
παρουσία και την εντατική τους εργασία 
στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών 
αγώνων και αναγκών.  
n Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν 
το ευγενέστερο και πολυτιμότερο 
τμήμα της κυπριακής κοινωνίας.  Οι 
χιλιάδες των εθελοντών που εκπρο-
σωπούνται σήμερα εδώ, που πα-
ραμένει αυτό το τμήμα άφθορο και 
αμόλυντο μέσα στη σημερινή απα-

ξίωση και των προσώπων και των 
θεσμών που παρατηρείται.  

ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Γι’ αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εθε-
λοντές και εθελόντριες, εκπρόσωποι, επι-
θυμώ σήμερα απ’ αυτό το επίσημα βήμα 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σ’ αυτή 
την Πέμπτη Σύνοδο της Κοινωνίας των 
Πολιτών να απευθύνω σε όλους μια εκ 
βαθέων έντονη δυναμική παράκληση. 
n Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό τον 
εθελοντισμό που παραλάβαμε από 
τους πατέρες μας και τους παππούδες 
μας, να τον κρατήσουμε στις κορυ-
φογραμμές της ακεραιότητας και της 
εντιμότητας και να μην επιτρέψουμε 
σε κανέναν είτε ατομικά είτε οργα-
νωμένα να τον κηλιδώσει, να τον 
μολύνει, να τον συρρικνώσει, να του 
αφαιρέσει την ομορφιά και την ικμά-
δα του.

Τιμή, λέει ο ποιητής, σε αυτούς τους 
ήρωες που όρισαν στη ζωή τους να φυλά-
γουν Θερμοπύλες.  Σας παρακαλώ πολύ 
να φυλάξουμε αυτές τις Θερμοπύλες του 
εθελοντισμού και να μην επιτρέψουμε σε 
καμιά ορδή, βάρβαρου ή βαρβάρων να 
περάσει τα στενά και να βεβηλώσει με τα 
όπλα είτε της ιδιοτέλειας είτε κάποιων άλ-
λων ανεπίτρεπτων σκοπιμοτήτων τα ιερά 
και αγιασμένα χώματα του εθελοντισμού 
τον οποίο με τόση ζεστασιά, με τόσο ζήλο 
υπηρετούν χιλιάδες άνθρωποι σ’ αυτό το 
νησί. «Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και ο 
νοών νοείτο».

04

Να φυλάξουμε τις Θερμοπύλες  
του εθελοντισμού και να μην επιτρέψουμε  
σε καμιά ορδή βαρβάρων να βεβηλώσει  

με τα όπλα είτε της ιδιοτέλειας είτε κάποιων  
άλλων ανεπίτρεπτων σκοπιμοτήτων τα ιερά  
και αγιασμένα χώματα του εθελοντισμού

• Προσφώνηση της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών

    Να μην επιτρέψουμε σε κανένα
να κηλιδώσει, να μολύνει  

και συρρικνώσει τον εθελοντισμό

Βαρυσήμαντο μήνυμα – έκκληση του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου
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Οι εθελοντές – γονείς, βασικός
πυλώνας της σχολικής μονάδας

Συνέντευξη 

Πέτρος Κουλέρμος, 
Πρόεδρος της Παγκύπριας  Συνομοσπονδίας  

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Σε μια καθαρά υλιστική κοινωνία και με 
το Κράτος να παλεύει να ανταπεξέλθει 
στα δεινά μίας άνευ προηγούμενου 

οικονομικής κρίσης, ο εθελοντισμός καθί-
σταται σήμερα πιο απαραίτητος από ποτέ, 
τονίζει σε συνέντευξη στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ του ΠΣΣΕ, ο κ. Πέτρος Κουλέρμος, 
Πρόεδρος της Παγκύπριας  Συνομοσπον-
δίας  Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  
Οι εθελοντές γονιοί, μέλη των Συνδέσμων 
Γονέων, των Ομοσπονδιών και της Παγκύ-
πριας Συνομοσπονδίας, προσθέτει, αποτε-
λούν, σήμερα, ένα από τους βασικότερους 
πυλώνες της σχολικής μονάδας. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια, τις απαντήσεις 
του κ. Π. Κουλέρμου στο ερωτηματολόγιο 
μας:

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

Ο Εθελοντισμός σήμερα είναι η μεγαλύ-
τερη ανιδιοτελής προσπάθεια για τη δη-
μιουργία μίας καλύτερης και δικαιότερης 
κοινωνίας. 

Ο Εθελοντής έχει την ευκαιρία να αλλάξει 
τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, συμπε-
ριλαμβανομένης της δικής τους. Έχει την 
ευκαιρία να συμβάλει σε ανθρωπιστικές, 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές και άλλες αλλα-
γές, που συμβάλουν στη βελτίωση της κοι-
νωνίας. 

Σε μια καθαρά υλιστική κοινωνία και με το 
Κράτος να παλεύει να ανταπεξέλθει στα δει-
νά μίας άνευ προηγούμενου οικονομικής 
κρίσης, ο εθελοντισμός καθίσταται σήμερα 
πιο απαραίτητος από ποτέ.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα παιδιά, είναι πιο 
πρόδηλο από ποτέ, η αναγκαιότητα ου-
σιαστικής βοήθειας από ανθρώπους που 
έχουν τάξει τη ζωή τους στην υπηρεσία των 
άλλων.

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον εθε-
λοντισμό;

Οι εθελοντές γονιοί μέλη των Συνδέσμων 
Γονέων, των Ομοσπονδιών και της Παγκύ-
πριας Συνομοσπονδίας αποτελούν, σήμε-
ρα, ένα από τους βασικότερους πυλώνες 
της σχολικής μονάδας. 

Δυστυχώς όμως σε πάρα πολλές περι-
πτώσεις, καλούνται να καλύψουν ανάγκες 
που σε άλλες, ευνοούμενες κοινωνίες, είναι 
ευθύνη της Πολιτείας. Καλούνται να καλύ-

ψουν ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές, 
σε κτιριακές βελτιώσεις, τιμολόγια που δεν 
μπορεί να πληρώσει το κράτος, κλπ. Επίσης 
με δική τους πρωτοβουλία προσφέρουν 
ασφαλιστική κάλυψη στα παιδιά, κάτι για το 
οποίο έπρεπε να έχει μεριμνήσει η Πολιτεία.

Ως Οργανωμένοι Γονείς επιθυμούμε να 
δούμε τα σχολεία μας να είναι χώροι στους 
οποίους να χαίρονται τα παιδιά μας να 
πηγαίνουν.  Nα είναι κτιριακά ασφαλή και 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, 
να είναι άρτια εξοπλισμένα και να δημι-
ουργούν ένα χαρούμενο και δημιουργικό 
περιβάλλον.  Αυτά όλα είναι ευθύνη της 
Πολιτείας.  Δυστυχώς όμως πάρα πολλές 
φορές όλοι οι οικονομικοί πόροι των ορ-
γανωμένων γονιών δίνονται για κάλυψη 
αυτών των αναγκών.

Θα επιθυμούσαμε να μην χρειαζόταν να 
δίνονται όλοι οι πόροι των οργανωμένων 
γονιών για ανάγκες που είναι ευθύνη της 
Πολιτείας. 

Ως Οργανωμένοι Γονείς επιθυμούμε να 
συμβάλουμε στη δημιουργία ενός σχο-
λείου το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να 
γίνουν πιο ευτυχισμένα, πιο χαρούμενα. 
Ως εθελοντές επιθυμούμε να συμβάλου-
με ούτως ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες μόρφωσης, ψυχαγωγίας, 

δημιουργικής απασχόλησης. Οι εθελοντές 
γονείς επιθυμούν και μπορούν, να δρα-
στηριοποιηθούν σε θέματα πολιτιστικά, πε-
ριβαλλοντολογικά, κοινωνικά, με απώτερο 
στόχο να εφοδιαστούν τα παιδιά με τις ανα-
γκαίες δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να 
γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες 
και χρήσιμοι πολίτες. 

Ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία έχουμε 
δώσει αγώνες για μία καλύτερη Παιδεία για 
τα παιδιά μας. Χωρίς να σκεφτούμε κόπους, 
ώρες, μακριά από τις οποιεσδήποτε σκοπι-
μότητες, εργαζόμαστε σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας και τους άλλους 
φορείς της Εκπαίδευσης, για να δώσουμε 
στα παιδιά μας την Παιδεία που τους αξίζει. 
Οι μάχες που κερδήθηκαν είναι πολλές, η 
συμβολή της Συνομοσπονδίας, αναγνωρι-
σμένη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για τα παιδιά μας. Πάντα εθελοντές, πάντα 
στην πρώτη γραμμή. Το όραμά μας είναι 
μια μέρα οι Γονείς να μπορέσουν να συμ-
βάλουν στη δημιουργία ενός συστήματος 
που θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν την 
καλύτερη δυνατή μόρφωση και την καλύ-
τερη δυνατή διαπαιδαγώγηση για να μπο-
ρέσουν να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές 
προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν 
στη σημερινή κοινωνία.

• Απαραίτητος όσο ποτέ σήμερα ο εθελοντισμός

• Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας. Πάντα εθελοντές, 
πάντα στην πρώτη γραμμή
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Η παιδεία έχει ανάγκη
και τους εθελοντές γονείς

Συνέντευξη 

Μορφάκης Σολομωνίδης, 
Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομη-
τικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινω-
νικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, αναφέρει ο κ. Μορφάκης 
Σολομωνίδης, Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο κ. Μορφάκης Σολομωνίδης σε συνέντευξη του στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ τονίζει 
ότι η  παιδεία, για να είναι πραγματική, σωστή και αληθινά άξια της αποστολής της, 
όπως όλοι φιλοδοξούμε να είναι, έχει ανάγκη από το ειλικρινές και αμείωτο ενδιαφέ-
ρον όλων των φορέων της Πολιτείας αλλά και των εθελοντών γονιών.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις απαντήσεις το κ. Μ. Σολομωνίδη στο ερωτηματολό-
γιο μας:

- Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα και ποια είναι η αναγκαιό-
τητα του;

ΜΟΡΦΑΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ: Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με 
την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.  Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολ-
λούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του έκταση και μέθοδο δράσης. Κοινό 
χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η προσπάθεια τους στην θεμελίωση των δικαιωμά-
των όλων των πολιτών.

Στη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του 
κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους 
πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια 
πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πε-
δίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μορφή ιδρύματος, σωματείων 
ή συλλόγων και στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών 
τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά 
στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικο-
νομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ενδυναμώνει την 
κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ο εθελοντισμός συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την 
ένταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική υπόθεση, 
είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία. Η αναγκαιότητα του εθελοντισμού πρέπει 
να είναι δεδομένη γιατί ο εθελοντισμός:

• Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει στο να επιλυθούν αρκετά κοινω-
νικά προβλήματα.

• Αναπτύσσει νέες ικανότητες.
• Ανεβάζει το ηθικό των ατόμων ή ομάδων που χρειάζονται βοήθεια.
• Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία.
• Aποτελεί τρόπο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχό-

ληση.
• Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετε-

ξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης.
Το κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών. O 

εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης 
και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που 
ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συ-
νύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας χώρας!!

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον εθελοντισμό;
ΜΟΡΦΑΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ: Ως Πρόεδρος ενός από τους μεγαλύτερους 

εθελοντικούς οργανισμούς της χώρας μας, ο οποίος εκπροσωπεί όλα τα δημοτι-
κά σχολεία της Κύπρου, πέραν των 60000 χιλιάδων μαθητών αλλά και πέραν των 
110000 χιλιάδων γονιών το όραμα μου για τον εθελοντισμό δεν θα μπορούσε να ήταν 
άλλο από το να έχει άμεση σχέση με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων. Το όρα-
μα μου λοιπόν είναι να εμπεδωθεί όσο το δυνατό περισσότερο στην συνείδηση των 
γονιών αλλά και των μαθητών ο εθελοντισμός και η ειλικρινής προσφορά προς τον 
συνάνθρωπο μας, να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότεροι γονείς στους Τοπικούς 
Συνδέσμους αλλά και γενικότερα στις υπόλοιπες εθελοντικές οργανώσεις της χώρας 
μας.

 Η παιδεία, για να είναι πραγματική, σωστή και αληθινά άξια της αποστολής της, 
όπως όλοι φιλοδοξούμε να είναι, έχει ανάγκη από το ειλικρινές και αμείωτο ενδιαφέ-
ρον όλων των φορέων της Πολιτείας αλλά και των εθελοντών γονιών. 

Οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω 
στόχων επιτυγχάνεται με τις αμέτρητες ώρες που τα μέλη των Οργανωμένων γονιών 
αφιερώνουν καθημερινά σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από τους Τοπικούς Συνδέ-
σμους, τις Επαρχιακές Ομοσπονδίες και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία και τη συλ-
λογική προσπάθεια όλων μας ΥΠΠ, γραφείο ΔΔΕ, Βουλή, ΠΟΕΔ μέσα από μια στενή, 
συνεχή, αποδοτική και ειλικρινή συνεργασία.      

Όπως όλοι γνωρίζουμε και γενικά αναγνωρίζεται, ο εθελοντισμός αποτελεί επένδυ-
ση κάθε  χώρας γιατί σε αυτή βασίζεται η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της.



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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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Σταυροειδές Ειδώλιο από κέρματα

Το Γυμνάσιο Σταυρού παρέδωσε 
στις 20/6/17,  κατά τη διάρκεια 
σεμνής τελετής, σε αντιπροσω-

πεία του ΠΣΣΕ, σταυροειδές ειδώλιο 
από ξένα κέρματα που προσφέρθηκαν 
από το ΠΣΣΕ.   Η προσφορά των κερ-
μάτων έγινε μετά από απόφαση του 
ΠΣΣΕ να αξιοποιήσει ξένα κέρματα που 
συλλέγονται από τα Κουτιά Συλλογής 
Χρημάτων στα αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου και δεν έχουν αγοραστική 
αξία, σε σχολείο που συμμετείχε στο 
πρόγραμμα που υλοποιεί το ΠΣΣΕ «Νεολαία και Εθελοντισμός».  

Το ειδώλιο κατασκευάστηκε από ομάδα μαθητών του σχολείου με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. 
Μάρκου. 

Στην προσφώνηση της η βοηθός διευθύντρια του σχολείου κ. Παπακυριακού, ευχαρίστησε το ΠΣΣΕ για 
την προσφορά των κερμάτων και την ευκαιρία που δόθηκε στο σχολείο να κατασκευάσουν το σταυρο-
ειδές ειδώλιο.  Συνεχάρη επίσης το ΠΣΣΕ για τη δράση του και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για τον 
εθελοντισμό.

Ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Δημητρίου ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές για το εθελοντικό τους έργο  και 
τους καθηγητές που μεταλαμπάδευσαν το αίσθημα του εθελοντισμού στα παιδιά.  

Κλείνοντας την εκδήλωση η διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρού  κ. Χαπελή  ευχαρίστησε το διδακτικό 
προσωπικό και τους μαθητές για την εθελοντική τους δράση και ευχήθηκε στο ΠΣΣΕ να συνεχίσει την πο-
λύπλευρη δράση του.

Εβδομάδα Εθελοντισμού 2017
Πρόσκληση για διοργάνωση εθελοντι-
κών δραστηριοτήτων και προβολή στο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδο-
μάδας Εθελοντισμού
Ενόψει της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού, 
η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιείται μετα-
ξύ 1–8  Δεκεμβρίου και συντονίζεται από το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού, καλούμε όλους τους φορείς (οργα-
νώσεις, κυβερνητικοί και ημικρατικοί φορείς, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, άτυπα δίκτυα, κτλ) 
να οργανώσουν εθελοντικές δραστηριότητες 
κατά την Εβδομάδα αυτή.  
Οι φορείς που θα πραγματοποιήσουν εθελο-

ντικές δραστηριότητες θα προβληθούν και θα 
αναγνωριστεί η συμβολή τους στο πρόγραμμα 
Δραστηριοτήτων  της Εβδομάδας Εθελοντι-
σμού το οποίο θα προωθηθεί σε διάφορα ηλε-
κτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Στόχος 
όλων είναι να προωθήσουμε το μήνυμα του 
εθελοντισμού.  
Στείλετε μας τη δραστηριότητα σας:  
Εάν επιθυμείτε να προβάλουμε την εθελοντική 
δραστηριότητα που θα οργανώσετε,  μπορείτε 
να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ 
www.volunteerism-cc.org.cy συμπληρώνο-
ντας σχετικό έντυπο που θα αναρτηθεί το Σε-
πτέμβριο του 2017 στην κεντρική σελίδα. 

Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων πινακίδας διάκρισης 
στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων  στις 6/2/17

Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών
 «Όλα τα παιδιά με σχολικά»

Χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά εκατοντάδων 
εθελοντών, τα Σώματα Εθελοντών σε όλες τις 
πόλεις κατάφεραν και φέτος, για 3η συνεχόμενη 

χρονιά, να προμηθεύσουν με σχολικά είδη όλα τα 
παιδιά των οικογενειών που απευθύνθηκαν στα 
Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού σε 
όλες τις πόλεις. Είναι για όλους μεγάλη ικανοποίηση 
ότι τα παιδιά αυτά θα αρχίσουν τη νέα χρονιά με 
χαμόγελο και αισιοδοξία.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και φέτος, 

καθώς με το πρώτο κάλεσμα του ΠΣΣΕ για την 
έναρξη της εκστρατείας τέλος Μαΐου, τόσο άτομα σε 
προσωπικό επίπεδο όσο και ομάδες εργαζομένων σε 
εταιρείες και οργανισμούς συνέλεξαν σχολικά είδη και 
τα προσέφεραν στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν 
σε αυτά τα παιδιά στο πλαίσιο της εκστρατείας. 
Ακόμη και  σχολεία, πριν τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς, ζήτησαν από τους μαθητές τους πριν 
κλείσουν, να προσφέρουν σχολικά είδη τα οποία 
είναι σε καλή κατάσταση και δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσουν για να δοθούν για το σκοπό 
αυτό. Η συγκίνηση είναι μεγάλη κάθε χρονιά που 
ανοίγοντας την πόρτα των Σωμάτων Εθελοντών 
αντικρίζουμε χαμόγελα από ανθρώπους που μπορεί 
να προσέφεραν από ένα αντικείμενο μέχρι πολύ 
περισσότερα αλλά πάντα με την ίδια χαρά για την 
προσφορά στο συνάνθρωπο τους, πολλές φορές 
και από το υστέρημα τους. Κι από την άλλη, έχουμε 
την τύχη να αντικρίζουμε την ευτυχία στα μάτια 
των παιδιών που λαμβάνουν αυτά τα είδη τα οποία 
η οικογένεια τους δεν μπορεί να τους προσφέρει. 
Μπορούν όμως κι αυτά, χάρη σε εσάς, να χαρούν και 
να αντικρίσουν με αισιοδοξία τη ζωή αλλά και τη νέα 
σχολική χρονιά που αρχίζει.  
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το ΠΣΣΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό
«Νεολαία και Εθελοντισμός» 2017-2018

Το ΠΣΣΕ προκηρύσσει για 13η συνεχή χρονιά με 
τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού, το Πρόγραμμα και το Διαγωνισμό «ΝΕΟ-

ΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2017 - 2018.  

Το Πρόγραμμα και ο Διαγωνισμός, είναι πρωτο-
βουλία του ΠΣΣΕ και εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης με στόχο την ανάληψη εθελο-
ντικών έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής/
ακαδημαϊκής χρονιάς και την  ανάπτυξη του πνεύ-
ματος της εθελοντικής συνείδησης ανάμεσα στους 
μαθητές και φοιτητές  των εκπαιδευτηρίων μας. 

• Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν το 
Σεπτέμβριο του 2017 στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ 
www.volunteerism-cc.org.cy

 Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι πρωτο-
βουλία του ΠΣΣΕ η οποία εφαρμόζεται από το 2005 
με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. Βασικοί στόχοι είναι η ετή-
σια κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 
ανάληψη εθελοντικών έργων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς και η ανάπτυξη του πνεύματος 
της εθελοντικής συνείδησης ανάμεσα στους μαθητές 
των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δημοτικής, 
μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης και στους φοιτητές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα πρωτοποριακά εθελοντικά έργα που υλοποιούν 
τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περι-
λαμβάνει δράσεις σε διάφορους τομείς. Η όλη δρα-
στηριότητα προβάλλεται με διάφορους τρόπους και 
μέσα συμπεριλαμβανομένου και του Ενημερωτικού 
Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τομείς εθελοντικών έργων: 
• Εθελοντισμός σε κοινωνικά προγράμματα 
[π.χ. κοινωνική προσφορά σε εθελοντικές οργα-

νώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού, 
ή κρατικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν ευάλωτες/
κοινωνικές ομάδες, κ.ά.]

• Εθελοντισμός για προαγωγή της κοινωνικής ευ-
ημερίας 

[π.χ. εθελοντικό έργο κοινοτικής ανάπτυξης ή βελ-
τίωσης της ποιότητας ζωής μελών της κοινωνίας, 
κ.ά.]

• Εθελοντισμός σε άτομα/οικογένειες 
[π.χ.  ηθική, κοινωνική (συντροφιά, ψυχαγωγία) ή 

οικονομική στήριξη σε περιπτώσεις ευάλωτων ομά-
δων ή οικογενειών που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό]

• Πολιτιστικός Εθελοντισμός 
[π.χ. συντήρηση αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνι-

κών, εκκλησιαστικών χώρων, καταγραφή και αξιο-

ποίηση λαογραφικού υλικού, δραστηριότητα προ-
αγωγής της μουσικής, της τέχνης, της λογοτεχνίας, 
της θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης, κ.ά.]  

• Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός 
[π.χ. δεντροφύτευση, δημιουργία/βελτίωση 

πάρκων, περιβαλλοντικά έργα στην κοινότητα για 
προστασία/ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθαρισμός χώρων, προστασία και φροντίδα των 
ζώων, δραστηριότητα ανακύκλωσης, κ.ά.]   

• Εκστρατεία ενημέρωσης για κάποιο θέμα 
 • Εθελοντικές αθλητικές δραστηριότητες για ενί-

σχυση ευάλωτων ομάδων 
• Άλλες δραστηριότητες

Διαγωνισμός προγράμματος ‘Νεολαία και Εθε-
λοντισμός’

Τα σχολεία που διακρίνονται στο διαγωνισμό του 
προγράμματος του ΠΣΣΕ Νεολαία & Εθελοντισμός 
βραβεύονται με χρηματικό βραβείο από τον εκά-
στοτε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στο Προεδρικό 
Μέγαρο προς τιμή των εθελοντών και για αναγνώρι-
ση του έργου τους πραγματοποιούν εκδηλώσεις στο 
χώρο τους κατά τις οποίες τοποθετούνται πινακίδες 
διάκρισης στο προαύλιο τους στην παρουσία εκπρο-
σώπων του ΠΣΣΕ.

Εθελοντισμός στα σχολεία

Στα Γραφεία του Πα-
γκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) έφθασαν επιστολές 
από Σχολεία, που περιγρά-
φουν εθελοντικές δράσεις. 
Παραθέτουμε αυτούσιες δύο 
από αυτές.:
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων πινακίδας διάκρισης 
στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων  στις 6/2/17

(Περίοδος Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2017)

Συνάντηση ΠΣΣΕ 
με την Αστυνομία Κύπρου

Ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου και ο ταμίας 
κ. Πέτρου συναντήθηκαν στις  20/6/17 με εκπροσώπους 
του Αρχηγού Αστυνομίας για να συζητήσουν τρόπους 

συνεργασίας για την πάταξη των παράνομων εράνων και πε-
ραιτέρω συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε όπως ετοιμαστεί Μνη-
μόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΠΣΣΕ και της Αστυνομίας.

Συνάντηση με Υπουργό 
Εργασίας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος και ο αντι-
πρόεδρος κ. Ηλίας Δημητρίου συναντήθηκαν στις 
27/7/17 με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, για να συζητήσουν την προώθηση θε-
μάτων και αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην τελευταία σύνο-
δο της Κοινωνίας των Πολιτών την οποία οργάνωσε το ΠΣΣΕ 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο η Υπουργός κα Ζέτα Αι-
μιλιανίδου υπέβαλε εισηγήσεις, στον τομέα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου της, όσον αφορά την κατάρτιση και την ασφάλεια 
κατά τη διάρκεια της εθελοντικής προσφοράς των εθελοντών 
καθώς και άλλων ζητημάτων που έχουν σχέση με το εθελοντι-
κό κίνημα της πατρίδας μας.

Ο Περί Σωματείων 
και Ιδρυμάτων Νόμος

Μετά από πολύχρονες προσπάθειες για εκσυγχρονισμό 
του νομικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία 
των σωματείων και των ιδρυμάτων, στις οποίες το ΠΣΣΕ 

είχε ενεργό συμμετοχή και άποψη για διάφορα θέματα, έχει ψη-
φιστεί Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2017.

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (Αρ. 4613) στις 14/7/17.   Το ΠΣΣΕ παρα-
κολούθησε πολύ στενά την όλη διαδικασία τροποποίησης του 
νόμου, με τη συμμετοχή του σε όλες τις συνεδρίες της αρμόδι-
ας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής όπου υπέβαλε συγκεκριμένες 
εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν και προσπάθησε να μην 
συμπεριληφθούν ορισμένες πρόνοιες που θεωρεί ότι δεν είναι 
απολύτως συμβατές με το πνεύμα του εθελοντισμού, χωρίς να 
το επιτύχει πλήρως.   Η κάθε οργάνωση πρέπει να μεριμνήσει 
για την πιστή εφαρμογή του. 

Ασφάλεια εθελοντών

Το θέμα της ασφάλειας των εθελοντών έναντι κινδύνων 
έχει τεθεί κατ’ επανάληψη στις Συνόδους της Κοινωνίας 
των Πολιτών που διοργανώνει κάθε έτος το ΠΣΣΕ στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων.  Το θέμα αυτό συζητήθηκε και σε 
ειδική συνάντηση του προέδρου και του αντιπροέδρου του 
ΠΣΣΕ με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου στις 27/7/17.    Το νομικό 
πλαίσιο που προσφέρεται για την ασφάλεια των εθελοντών 
είναι:

• Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, ο οποί-
ος διευκρινίζει ότι  στον όρο «εργοδοτούμενος» περιλαμβάνει 
και τους εθελοντές που εκτελούν εργασία.   

• Η  Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη, φαίνεται επίσης να μπορεί 
να καλύψει και τους εθελοντές που προσφέρουν εθελοντική 
εργασία.  

Συμμετοχή ΠΣΣΕ 

σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
- Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των (12/6/17) με θέμα: Ο Περί Διενέργειας Εράνου Νόμος 

- Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας (27/6/16)  με 
θέμα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ
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Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων πινακίδας διάκρισης 
στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων  στις 6/2/17

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων 

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων είναι 
ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύ-
θηκε στις 2 Ιουνίου 2010. Σκοπός της είναι να 

παρέχει μια δυναμική και ενιαία φωνή στους 60,000 
περίπου ασθενείς με σπάνιες παθήσεις που εντοπίζο-
νται σήμερα στην Κύπρο.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των αρμόδιων 
φορέων για την επίλυση των πολλών και εκτεταμένων 
προβλημάτων του τομέα της Υγείας, υπάρχει ακόμα έλλειψη 
υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης για τους σπάνιους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το Κέντρο «Φωλιά» αποτελεί 
πρότυπο κέντρο για την εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς 
πρόκειται για   υπηρεσίες που συμπληρώνουν και ενισχύουν 
σημαντικά το έργο των αρμόδιων κρατικών φορέων:

1. Παρέχει γραμματειακή στήριξη στους σπάνι-
ους ασθενείς και ιδίως στα μεμονωμένα περιστατικά 
ασθενών, ή στους εκπροσώπους των οργανωμένων 
συνόλων ασθενών ή στους γονείς μικρών (ηλικιακά) 
παιδιών με σπάνια νοσήματα

2. Παρέχει έγκυρη και ενημερωμένη πληροφόρηση 
για τις πολιτικές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που 
αφορούν άμεσα και έμμεσα τους σπάνιους ασθενείς

3. Επικοινωνεί με τους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί 
την έκβαση των αιτημάτων και των σχετικών επιστολών των 
ασθενών

4. Παρεμβαίνει δυναμικά και προωθεί την επιτάχυνση της επί-
λυσης των προβλημάτων των ασθενών

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΣΣΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρινε στις 
13 Ιουνίου 2017 τις  αιτήσεις της Παγκύπριας 
Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων, των Περιβαλ-

λοντικών Γεφυρών και του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μονα-
δικά Χαμόγελα» να καταστούν μέλη του ΠΣΣΕ.

Περιβαλλοντικές Γέφυρες

Οι Περιβαλλοντικές Γέφυρες είναι 
νεοσύστατη οργάνωση η οποία 
δραστηριοποιείται κυρίως  στην 

προστασία και ανάπτυξη του αστικού 
πρασίνου ως μέτρου αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής. 

Τα κυριότερα προγράμματα της οργά-
νωσης είναι σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δασών «Καταγράφω, ενδυναμώνω και 
προστατεύω τα σημαντικά δέντρα του 
χωριού ή της πόλης μου».  Άλλο σημα-

ντικό πρόγραμμα είναι σε συνεργασία με 
το Δήμο  Αγλαντζιάς και άλλες ΜΚΟ με το 
Antwnis Project για αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος της περιοχής των οδικών 
έργων. Υπάρχει και ανοιχτή συνεργασία 
με το Δήμο Στροβόλου ως ομάδα παρα-
τηρητής του Urban Proof για την αντι-
μετώπισή της κλιματικής αλλαγής στην 
πόλη.

Επίσης συνεργάζεται με Δήμους και 

Κοινότητες για εφαρμογή σχετικών προ-

γραμμάτων και με επιχειρήσεις για περι-

βαλλοντικές δράσεις.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 
«Μοναδικά Χαμόγελα»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετι-
κών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», 
από την ίδρυσή του τον Φεβρουάριο του 

2014 μέχρι και σήμερα – και παρόλο το σχετικά 
μικρό διάστημα λειτουργίας του – έχει καταφέρει 
να διατελέσει ένα σημαντικό έργο / συνεισφορά 
για τα άτομα με σπάνιες γενετικές παθήσεις και 
τις οικογένειές τους. 

Η έδρα του Συνδέσμου είναι  στη Λευκωσία και 
παράλληλα λειτουργεί άλλο χώρο για την εξυπηρέτηση των με-
λών του. 

Στο ΔΣ του Οργανισμού συμμετέχουν σήμερα 7 άτομα τα 
οποία προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Απώτερος σκοπός και λόγος σύστασης του Οργανισμού είναι 
η στήριξη των ατόμων τα οποία πάσχουν από Σπάνιες Γενετικές 
Παθήσεις, όπως και των οικογενειών τους.

Οι επί μέρους γενικότεροι στόχοι του Οργανισμού, περιλαμ-
βάνουν:

• Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τις Σπάνιες Παθήσεις 
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των κυβερνη-

τικών φορέων/ σωμάτων και άλλων ενδιαφερόμε-
νων μερών, για τα σπάνια γενετικά νοσήματα 

• Ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι ασθενείς και περιλαμβάνουν: τη 
διάγνωση, την περίθαλψη, την ανακουφιστική θε-
ραπευτική αντιμετώπιση και  την ένταξη στο κοινω-
νικό σύνολο

• Διερεύνηση,  διεκδίκηση και  διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών και ατόμων με Σπάνιες 

Γενετικές Παθήσεις
• Επικοινωνία, συνεχής επαφή και συνεργασία με άλλα ενδια-

φερόμενα μέρη και άλλες αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της 
ευημερίας και της υγείας των ατόμων με Σπάνιες Γενετικές Πα-
θήσεις

• Υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές και η λήψη 
μέτρων για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου 

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε προγράμματα  Ψυχοκοι-
νωνικής Στήριξης και Ενιαίας Ειδικής Εκπαίδευσης, τα οποία 
απευθύνονται σε ασθενείς με σπάνιες γενετικές παθήσεις και σε 
χρόνιους ασθενείς. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

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, συγχρη-

ματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, χρηματοδοτήσεις από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας, 
κτλ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του ΠΣΣΕ.

Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Volunteering 
in Humanitarian Aid – Sending Organisations»

EΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο 
ευρωπαϊκό έργο VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN 
AID, συμμετείχε στην 4η και τελευταία συνάντηση της 

κοινοπραξίας που έλαβε χώρα στο Παρίσι μεταξύ 21-23 Ιου-
νίου 2017. 

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν η πρόοδος των εμπλεκομέ-
νων οργανισμών τα τελευταία 2 χρόνια, οι διαδικασίες τους 
στην διαχείριση αποστολών και εθελοντών αλλά και το εν-
δεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών είτε μέσω της πρωτο-
βουλίας EU Aid Volunteers, είτε μέσω άλλων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στον τομέα του εθελοντισμού και της ανθρω-
πιστικής βοήθειας. 

Η κοινοπραξία VolinHA χρηματοδοτείται από την πρωτο-
βουλία EU Aid Volunteers και αποτελείται από τις εξής οργα-
νώσεις αποστολής εθελοντών: The European Guild – Γαλλία 
(συντονιστής εταίρος), Humanitarian Logistics Association 
– Ην. Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, 
ActionAid Hellas – Ελλάδα, Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβε-
νία, HVSF Hungarian Volunteer Sending Foundation – Ουγ-
γαρία,  Esi-labs – Λετονία, ΠΣΣΕ – Κύπρος και ο συνδεδεμένος 
εταίρος France Volontaires – Γαλλία.

Το ΠΣΣΕ που έχει πιστοποιηθεί ως οργανισμός αποστολής 
εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού - EACEA), δύ-
ναται να συμμετέχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας 
είτε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers είτε στα 
πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας EU Solidarity Corps. 

Ως εκ τούτου, διευρύνονται σημαντικά οι ευκαιρίες για συμ-
μετοχή σε εθελοντικές αποστολές που προσφέρονται στους 
εθελοντές μέσω του ΠΣΣΕ.   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

ΙΔΡΥΜΑ ΜέτικΑλέρτ Κύπρου                     
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΛΑΙΟΝΣ 

Ο Διεθνής Πρόεδρος των Λεσχών 
Λάϊονς Bob Corlew και η σύζυ-
γος του Dianne, συνοδευόμενοι 

από τον πρώην Διεθνή Σύμβουλο Γιώρ-
γο Παπά, τον Κυβερνήτη του Θέματος 
117Β Βόρειας Ελλάδας  και  Κύπρου Αν-
δρέα Παπαδόπουλο και άλλους αξιωμα-
τούχους των Λάϊονς , επισκέφτηκαν τα 
γραφεία του Ιδρύματος ΜέτικΑλέρτ στη 
Λευκωσία  στις 13/6/17. 

Τον Διεθνή Πρόεδρο των Λάϊονς και 
τη συνοδεία του υποδέχθηκε αντιπρο-
σωπεία του ΔΣ του Ιδρύματος ΜέτικΑ-

λέρτ και τον ενημέρωσαν για τις πολλές 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε συ-

νανθρώπους μας με προβλήματα υγείας 
ή αλλεργίες και την υποστήριξη και βοή-
θεια που προσφέρουν προς το Ίδρυμα, 
οι Λέσχες Λάϊονς της Κύπρου. 

 Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για περαι-
τέρω βοήθεια και συμπαράσταση των 
Λάϊονς προς το φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
ΜέτικΑλέρτ και την δραστηριοποίηση 
του με την οργάνωση διαφόρων εκ-
δηλώσεων και συνεχή ενημέρωση του 
κοινού για την ωφελιμότητα της μεταλ-
λικής ταυτότητας ΜέτικΑλέρτ που «Σώζει 
Ζωές».



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

21X28_ThinkBig.pdf   1   20/07/2017   12:54


	01_85 ED
	02_85 ED
	03_85 ED
	04_85 E
	05-MAVROMMATIS
	06_ED_ ELENA
	07_ED_ELENA
	08
	09
	10_ED-ELENA NEW
	11_ED_ELENA NEW
	12_ED_ELENA
	13_ED_ELENA
	14_ED- ELENA
	15_ED_elena NEW
	16



