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EΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Επιτυχία του ΠΣΣΕ  
στη διαχείριση εθελοντών

Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του 
ως εταίρος στο έργο 

VOLUNTEERING IN HUMANI-
TARIAN AID, αξιολόγησε, με-
ταξύ άλλων τις διαδικασίες του 
για τη διαχείριση εθελοντών, σε 
σχέση με τα πρότυπα/κριτήρια 
του μηχανισμού της πρωτο-
βουλίας EU Aid Volunteers και 
ανέπτυξε αλλά και βελτίωσε δι-
άφορες διαδικασίες σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του μηχανι-
σμού της ΕΕ.  

Για την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή των πιο πάνω διαδικα-
σιών το ΠΣΣΕ εργάστηκε για 
17 μήνες και υπέβαλε αίτηση 
για να πιστοποιηθεί ως οργα-
νισμός αποστολής εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
τρίτες χώρες.  Τον Απρίλιο του 
2017 το ΠΣΣΕ πέτυχε να πιστο-
ποιηθεί ως οργανισμός απο-
στολής εθελοντών σε τρίτες 
χώρες από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Εκτελεστικό Οργα-
νισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοα-
κουστικών Θεμάτων και Πολιτι-
σμού - EACEA). Η πιστοποίηση 

του ΠΣΣΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποτελεί ορόσημο 
για το Συμβούλιο και διευρύνει 
τους τομείς εθελοντικής προ-
σφοράς που προσφέρονται 
στους εθελοντές.   

Βασικές διαδικασίες και νέο 
πλαίσιο πρακτικών που ανέ-
πτυξε το ΠΣΣΕ: 

• Πολιτική Ασφαλείας για Απο-
στολές Εθελοντών του ΠΣΣΕ

• Σχέδιο διαχείρισης ασφάλει-

ας και εκκένωσης

• Εγχειρίδιο Τυποποιημένων 
Λειτουργικών Διαδικασιών 
ΠΣΣΕ και Γενικές Πληροφορίες 
για ασφάλεια των εθελοντών 

• Έκθεση εκτίμησης κινδύνων

• Πρόγραμμα κατάρτισης σε 
θέματα ασφαλείας 

• Εσωτερικοί κανονισμοί πρό-
σληψης προσωπικού και επιλο-
γής εθελοντών 

• Εσωτερικοί κανονισμοί εισα-

γωγής και διαχείρισης εθελο-
ντών 

• Πολιτική ίσων Ευκαιριών- 
Κατά των Διακρίσεων

• Εσωτερικοί κανονισμοί λει-
τουργίας Σωμάτων Εθελοντών

• Πολιτική κατά της κακοποίη-
σης 

• Πολιτική υγείας και προστα-
σίας για τους εθελοντές του 
ΠΣΣΕ 

• Πολιτική προστασίας προσω-
πικών δεδομένων

• Πλάνο προετοιμασίας εθελο-
ντή

• Σχέδιο μάθησης και ανάπτυ-
ξης εθελοντών 

• Σχέδιο Αυτοαξιολόγησης 
εθελοντών 

• Πλάνο και Έντυπο αξιολόγη-
σης επίδοσης των εθελοντών 

• Έντυπο αξιολόγησης υποψή-
φιων εθελοντών 

• Κώδικας ακεραιότητας, συ-
μπεριφοράς και δεοντολογίας 
εθελοντών 

• Έντυπο διαδικασίας απολο-
γισμού και στήριξης εθελο-
ντών

Ευρωπαϊκό έργο “VOLUNTEERING IN  
HUMANITARIAN AID - SENDING ORGANISATIONS”

Το ΠΣΣΕ ως εταίρος στο ευρω-
παϊκό έργο «VOLUNTEERING IN 
HUMANITARIAN AID - SENDING 

ORGANISATIONS», διάρκειας δύο ετών, το 
οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 
2017 και χρηματοδοτείται από το ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα EU AID VOLUNTEERS  έχει 
επιτύχει να πιστοποιηθεί ως οργανισμός 
αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια της διαδικασίας της πιστο-
ποίησης το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε επίσης 
παγκύπριο συνέδριο με θέμα τον «Εθε-
λοντισμό και την ανθρωπιστική βοήθεια 
εντός και εκτός Κύπρου» με τη στήριξη της 
πρωτοβουλίας «Εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ» (EU Aid Volunteers) και 
πραγματοποίησε έκθεση φωτογραφίας με 
θέμα την ανθρωπιστική βοήθεια.

Μεταξύ 8-12 Μαΐου το ΠΣΣΕ συμ-
μετείχε στη διαδικτυακή εκστρατεία 
για προβολή των αποτελεσμάτων του 
έργου και ενημέρωσης για τις ευκαι-
ρίες που προσφέρει η πρωτοβουλία 
«EU AID VOLUNTEERS». Η κοινοπραξία 
VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID 
- SENDING ORGANISATIONS αποτελείται 
από τις εξής οργανώσεις: The European 
Guild – Γαλλία (συντονιστής εταίρος), 
Humanitarian Logistics Association – Ην. 
Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, Comhlamh 
– Ιρλανδία, ActionAid Hellas – Ελλάδα, 
Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF 
Hungarian Volunteer Sending Foundation 
– Ουγγαρία, Esi Labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και 
συνδεδεμένος εταίρος France Volontaires 
– Γαλλία. 

• Πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα την ανθρωπιστική βοήθεια, 
στα πλαίσια του 26ου παγκύπριου του συνεδρίου. 

Έκθεση φωτογραφίας
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Με το φετινό σύνθημα του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών 
«Οι εθελοντές ενεργούν πρώτοι. 

Εδώ και παντού» γιορτάζουμε και φέτος 
τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών» αναφέρει 
σε μήνυμα του για τη Διεθνή Ημέρα Εθε-
λοντών, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος 
Ολύμπιος.

Η μέρα αυτή, προσθέτει, είναι μια ευ-
καιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 
χιλιάδες εθελοντές του τόπου μας, οι οποί-
οι βρίσκονται πάντοτε σε ετοιμότητα για 
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση μιας 
καταστροφής, για να βοηθήσουν τον άν-
θρωπο της διπλανής πόρτας που χρειά-
ζεται βοήθεια, ή για να συμβάλουν στην 
ευημερία των πολιτών, στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος και την καλλιέργεια της πο-
λιτιστικής μας ταυτότητας.  

Οι εθελοντές είναι πάντοτε εκεί, για να 
προσφέρουν χαρά, ανακούφιση, συ-
ντροφιά, για να ‘χτίσουν’ ένα καλύτερο 
αύριο. Οι εθελοντές είναι παντού. Όλοι 
πρέπει να είμαστε εθελοντές, άλλοι ενερ-
γώντας μέσω οργανωμένων συνόλων, 

δηλαδή μέσω των χιλιάδων εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες 
εργάζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό 
και άλλοι μέσα από την καθημερινότητα, 
προσφέροντας ένα πιάτο φαγητό στον 
παππού που είναι μόνος, βοηθώντας ένα 
φίλο που αντιμετωπίζει πρόβλημα ανα-

πηρίας να κάνει τα ψώνια του, βοηθώντας 
σε μια αναδάσωση μετά από μια πυρκα-
γιά και τόσα άλλα παραδείγματα που δεν 
μπορούν να καταγραφούν σε αυτές τις λί-
γες γραμμές. 

• Ας βάλουμε όλοι στην καθημερινό-
τητα μας τις διαχρονικές αξίες της αγά-
πης, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, 
της δικαιοσύνης, της ισότητας, που απο-
τελούν τον πλούτο και την παράδοση 
του λαού μας.

Σε όλους τους εθελοντές που διαθέτουν 
το χρόνο και τον κόπο τους, θυσιάζοντας 
τον προσωπικό τους χρόνο και εργάζο-
νται για ένα καλύτερο αύριο για όλους, 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.  

Εύχομαι στον καθένα από εσάς να βρεί-
τε χρόνο, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, να 
περπατήσετε τα μαγευτικά και ανεπανάλη-
πτα μονοπάτια της εθελοντικής προσφο-
ράς και να ανακαλύψετε τη μαγεία στην 
οποία ο κάθε δρόμος θα σας οδηγήσει.

Εύχομαι να ζήσετε κι εσείς αυτή τη μα-
γική εμπειρία του εθελοντισμού η οποία 
γεμίζει καρδιές και ανασταίνει ψυχές.
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Μήνυμα του Προέδρου του ΠΣΣΕ  
κ. Σταύρου Ολύμπιου για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών

«Οι εθελοντές ενεργούν
πρώτοι. Εδώ και παντού»

Εβδομάδα Εθελοντισμού
«Η 5η Δεκεμβρίου ορίστηκε ως Δι-

εθνής Ημέρα Εθελοντών το 1985 από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών καλώντας τις κυβερνήσεις των 
κρατών να λάβουν μέτρα για την αύξη-
ση της ευαισθητοποίησης για την τόσο 
σημαντική προσφορά των εθελοντών 
και την κινητοποίηση περισσότερων 
ανθρώπων να προσφέρουν εθελοντικά. 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), καθιέρωσε 
από το 1994 την Εβδομάδα Εθελοντι-
σμού (1-8 Δεκεμβρίου) με σκοπό την 
αναγνώριση της Διεθνούς Ημέρας Εθε-
λοντών και την προβολή της συμβολής 
της εθελοντικής προσφοράς στην κοι-
νωνία. Βασικός στόχος της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού είναι η κινητοποίηση 
όλων των φορέων της κοινωνίας στη 
διοργάνωση εθελοντικών δραστηρι-
οτήτων αλλά και της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
σημαντική κοινωνική προσφορά των 
εθελοντών και των εθελοντικών οργα-
νώσεων/ΜΚΟ. 

Στην Κύπρο μας, το μεγαλείο της 
εθελοντικής προσφοράς έχει αναδει-
χθεί αναρίθμητες φορές σε διάφορες 
περιπτώσεις. Εκατοντάδες είναι οι εγ-
γεγραμμένοι εθελοντές του Σώματος 
Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες, δεκά-
δες είναι επίσης οι εθελοντές οι οποίοι 
προσφέρουν σε διάφορες εθελοντικές/
μη κυβερνητικές οργανώσεις και χιλιά-
δες οι εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν 
στην καθημερινότητα τους. Ένα μικρό 
και σημαντικό δείγμα των χιλιάδων εθε-
λοντικών πρωτοβουλιών που πραγμα-
τοποιούνται ολόχρονα, αποτελούν οι 
εκατοντάδες εθελοντικές δράσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της Εβδομά-
δας Εθελοντισμού και περιλαμβάνονται 

στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της 
Εβδομάδας το οποίο είναι αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.
volunteerism-cc.org.cy. 

Εθελοντικές πρωτοβουλίες για την ευ-
ημερία, την αντιμετώπιση της φτώχειας, 
τη διαφώτιση των πολιτών για διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την προαγωγή του 
αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινω-
νικής ανάπτυξης και γενικά όλους τους 
τομείς της ζωής μας. Εθελοντικές δράσεις 
που αναλαμβάνονται από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κρατικούς, ημικρατικούς και 
άλλους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και δι-
άφορους άλλους οργανισμούς.
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Η έναρξη της φετινής Εβδομάδας Εθελο-
ντισμού κηρύχθηκε από την επίτιμη Πρόε-
δρο του ΠΣΣΕ κα Άντρη Αναστασιάδη και 
τον Πρόεδρο του κ. Σταύρο Ολύμπιο σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη στις 28/11/17.  
Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής 
διάσκεψης, μεταξύ άλλων, ο κ. Ολύμπιος, 
παρουσίασε  τις δραστηριότητες της εβδο-
μάδας εθελοντισμού 2017 και τον  «Κώδι-

κα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ»,. 

Επίσης έκανε αναφορά στην  εκστρατεία 
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστού-
γεννα η οποία υλοποιείται για 4η χρονιά 
από το ΠΣΣΕ.   

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα των διαγωνισμών του προ-
γράμματος «Νεολαία και Εθελοντισμός»  

2016 – 2017  και της « Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης στον τομέα του Εθελοντι-
σμού » 2017.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, υπογρά-
φηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του ΠΣΣΕ 
με σκοπό να εφαρμόσουν ένα κοινό πρό-
γραμμα δράσης σε περιβαλλοντικά θέμα-
τα με τη συμβολή του εθελοντικού τομέα.
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Σε δημοσιογραφική διάσκεψη του ΠΣΣΕ

Η κήρυξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προε-
δρικού Μεγάρου, ήταν κατάμεστη στις 
4 Δεκεμβρίου, από πλήθος εθελοντών 
από όλη την Κύπρο, στο πλαίσιο της κα-
θιερωμένης δεξίωσης που παραθέτει το 
προεδρικό ζεύγος προς τιμή των εθελο-
ντών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών. 

Η εκδήλωση άρχισε με το δυναμικό 
μουσικό πρόγραμμα των μαθητών 
«Sampa Drummers» από το American 
International School, υπό την διεύθυν-
ση της μουσικού  τους κας Κate Jarrold. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, χαιρέτησε την εκδήλωση, 
αναγνωρίζοντας και τονίζοντας τη 
διαχρονική προσφορά του ΠΣΣΕ και 
των εθελοντικών-μη κυβερνητικών 
οργανώσεων αλλά και συγχαίροντας 
το ΠΣΣΕ για την πολυδιάστατη δράση 
που αναπτύσσει. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τίμησε 
τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρο Ολύ-
μπιο, ως ένδειξη εκτίμησης για τη βαρυ-
σήμαντη προσφορά και το πλούσιο και 
πολυσχιδές έργο που επιτελεί για χρό-

νια στον τομέα του εθελοντισμού.
Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σ. Ολύμπι-

ος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, αναφέροντας ότι μετακυλύει 
αυτή την τιμή στις δεκάδες εκατοντάδες 
χιλιάδες εθελοντών, συνεργατών, που 
συγκροτούν το Παγκύπριο Συντονιστι-
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού και παρέ-
δωσε στον Πρόεδρο, το πρώτο αντίτυ-
πο του Λευκώματος που έχει εκδώσει το 
ΠΣΣΕ με την  ευκαιρία των 40 και πλέον 
χρόνων από την ίδρυση του το οποίο 
ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, ως έν-
δειξη τιμής αλλά και ευχαριστιών για 

τη συνεχή στήριξη του στο εθελοντικό 
κίνημα του τόπου μας.

Στη συνέχεια, βραβευτήκαν από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που διακρίθηκαν στο διαγω-
νισμό του προγράμματος εθελοντικής 
εργασίας Νεολαία και Εθελοντισμός 
2016-2017. Η εκδήλωση έκλεισε με τη 
βράβευση των εταιρειών που διακρί-
θηκαν στον 3ο διαγωνισμό Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του 
εθελοντισμού που προκήρυξε το ΠΣΣΕ 
το 2017.  

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο  
προς τιμήν των εθελοντών
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Κατά τη διάρκεια εκ-
δήλωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 4 

Δεκεμβρίου, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, με την ευκαιρία της 
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών 
(5 Δεκεμβρίου), ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, τίμησε τον 
Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, κύριο 
Σταύρο Ολύμπιο, ως ένδειξη 
εκτίμησης για τη βαρυσήμα-
ντη προσφορά και το πλούσιο 
και πολυσχιδές έργο που επιτε-
λεί για χρόνια στον τομέα του 
εθελοντισμού. 

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφε-
ρε ότι «η δράση του όπως και 
όλων των εθελοντών πρέπει να 
αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση, αφυπνίζοντας στον 
καθένα από εμάς παγκόσμι-
ες αξίες, αρχές και πρακτικές, 
όπως αυτές της ανιδιοτελούς 
προσφοράς, της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και του αλτρουι-
σμού». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας, συνεχάρη επίσης το ΠΣΣΕ, 
για την πολύτιμη προσφορά 
του στο κράτος και στους συ-

νανθρώπους μας.
Ο κ. Ολύμπιος, ευχαρίστησε 

για την τιμή, την οποία όπως 
ανέφερε, μετακυλύει στις δε-
κάδες εκατοντάδες χιλιάδες 
εθελοντών, συνεργατών, που 
συγκροτούν το Παγκύπριο Συ-

ντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού, οι οποίοι έκαναν την 
εθελοντική προσφορά στον 
συνάνθρωπο, στο περιβάλ-
λον, στην κοινωνία, στον πο-
λιτισμό, βίωμα και πεμπτουσία 
στην καθημερινή τους ζωή. 

Ο κ. Ολύμπιος, σε ένα πολύ 
μικρό αντίδωρο αυτής της 
τιμής προς τους εθελοντές, 
παρέδωσε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, το πρώτο αντί-
τυπο του Λευκώματος που έχει 
εκδώσει το Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού με την  ευκαιρία των 40 
και πλέον χρόνων από την 
ίδρυση του το οποίο ακόμα 
δεν έχει κυκλοφορήσει.

Ο κ. Ολύμπιος, ανέφερε ότι 
μετροφυλλώντας τις σελίδες 
του Λευκώματος, μπορεί να 
ψηλαφήσει  ο κάθε ένας τις δι-
αχρονικές και ακατάλυτες αξίες 
της έμπρακτης αγάπης, της αλ-
ληλεγγύης, της δικαιοσύνης, 
της ισότητας, της ανθρωπιάς, 
που αποτελούν τον πλούτο και 
παράδοση του λαού μας.
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Για τη διαχρονική προσφορά του στο εθελοντικό κίνημα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε
τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο

Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2018 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού απέστειλε Υπόμνημα σε όλους τους 
υποψήφιους προέδρους της Δημοκρατίας για 
να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του κατά τον 
καταρτισμό των προεκλογικών τους προγραμ-
μάτων. 

Στο υπόμνημα καταγράφεται το έργο και η 
συμβολή των ΜΚΟ σε κάθε τομέα της κοινω-
νίας, τονίζοντας ότι αυτό δημιουργεί μεγάλη 
υποχρέωση να φροντίσουμε όλοι συλλογικά 
να στηρίξουμε τις οργανώσεις και να τους δώ-
σουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνε-
χίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν.  

Το Υπόμνημα συγκεντρώνει τις πάγιες από-
ψεις και θέσεις, τα οράματα, τις επιδιώξεις και 
ανάγκες του εθελοντικού κινήματος το οποίο 

συντονίζεται από το θεσμοθετημένο με νόμο 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού.    Καταγράφει επίσης προτάσεις για το 
τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση που θα 
αναλάβει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018 
για να βοηθήσει το ΠΣΣΕ και τις ΜΚΟ να επιτύ-
χουν περισσότερα στο έργο τους.

Υπόμνημα Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ
για τον καταρτισμό των προεκλογικών 

προγραμμάτων ενόψει  
των προεδρικών εκλογών του 2018

Ζήσε την 
εμπειρία 

του 
εθελοντισμού
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- Τι είναι ο Εθελοντισμός σήμερα και ποια  
η αναγκαιότητα του;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο εθελοντισμός 
στη σύγχρονη κοινωνία είναι η κοινωνική συ-
μπεριφορά όπου το άτομο ενεργεί προσφέρο-
ντας τον κόπο και το χρόνο του χωρίς υλική αντα-

μοιβή για κάποιο κοινωφελή 
σκοπό, είτε από ατομική του 
πρωτοβουλία είτε ως μέλος 
μιας ομάδας ή φορέα.    

Η αναγκαιότητα του εθε-
λοντισμού είναι τεράστια 
αφού αντισταθμίζει την 
τάση της σύγχρονης εποχής, 
όπου όλα αξιολογούνται με 
βάση την αξία τους σε λεφτά.

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον εθελοντι-
σμό;

Α.Κ.: Αν η εξίσωση «Εθελοντισμός = κοινωνική 
αλληλεγγύη», τότε έχουμε, ως κοινωνία την υπο-
χρέωση να ενδυναμώσουμε τον εθελοντή, παρέ-
χοντας του εκπαίδευση, υποστήριξη, επίβλεψη 
και καθοδήγηση.

Ο  ενδυναμωμένος εθελοντής θα μπορεί τότε 
να παρέμβει στα κοινωνικά δρώμενα χωρίς σκο-
πιμότητες, και ενδεχομένως να αποτελέσει τον 
μοχλό πίεσης για σημαντικές και θετικές κοινωνι-
κές αλλαγές.      
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«Εθελοντισμός =  
κοινωνική αλληλεγγύη»

Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτι-
κών Προγραμμάτων www.fundingprogrammesportal.gov.cy

Η Πύλη περιέχει πληροφορίες, μέσω εργαλείων αναζήτη-
σης, για ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, χρηματοδοτήσεις από τους 
Μηχανισμούς ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας, κτλ. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με το γραφείο του ΠΣΣΕ.

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018

Το 2018 έχει καθοριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς με κύριους στόχους: να προωθήσει την πολι-
τισμική πολυμορφία, το διαπολιτισμικό διάλογο και την κοι-
νωνική συνοχή, να επισημάνει την οικονομική συμβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και 

της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και περιφερεια-
κή ανάπτυξη και να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση 
μετά από συγκρούσεις και την αποκατάσταση κατεστραμ-
μένης πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισκεφθείτε τον πιο κάτω 
σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για ότι αφορά το Ευρωπαϊκό 
Έτος: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_en

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για 
όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργα-
στούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς 
όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Περισσό-
τερες πληροφορίες: https://europa.eu/youth/SOLidarity_el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων  
και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

κ. Σάββας Χριστοδούλου
Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Ο Εθελοντισμός  
είναι αναγκαίος για να  
καλυφθούν αδυναμίες  
της πολιτείας

- Τι είναι ο εθελοντισμός σήμε-
ρα και ποια η αναγκαιότητα του;

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Η 
έννοια του Εθελοντισμού συνδέ-
εται με την αλληλεγγύη και την 
ενσυνείδητη προσφορά του κα-
θενός μας ξεχωριστά προς τους 
συνανθρώπους μας. Είναι στάση 
ζωής και έχει κίνητρο την αγάπη 
που πηγάζει από την ανθρώπινη  
ψυχή. 

Ο Εθελοντισμός προσφέρει 
υπηρεσίες χωρίς ανταλλάγμα-
τα, χωρίς αμοιβή ή  προβολή. Ο 
κάθε εθελοντής λειτουργεί πάντα 
με ελεύθερη βούληση με  κοινό 
όμως χαρακτηριστικό τη συνδρο-
μή του στην προάσπιση των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων. 

Στην εποχή που ζούμε , ο Εθε-
λοντισμός είναι αναγκαίος για να 
καλυφθούν αδυναμίες της πο-
λιτείας που λόγω οικονομικών 
δεδομένων δεν επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίηση επαγγελματιών, 
όπως επίσης και να βελτιώσουν 
τις  ήδη προσφερόμενες υπηρεσί-
ες του δημοσίου.

Παράλληλα ο Εθελοντισμός εί-
ναι αναγκαίος για την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού σε κοινωνικά 
προβλήματα και η ενημέρωση 
τους για διάφορους φορείς και 
οργανώσεις. Τέλος ο Εθελοντι-
σμός μπορεί να καλύψει την εσω-
τερική ανάγκη προσφοράς του 
ατόμου προς τον συνάνθρωπο 
του ή την κοινωνία γενικότερα. 

- Ποιο είναι το όραμα σας για 
τον εθελοντισμό;

Σ.Χ.: Το όραμα μου είναι να 
δημιουργηθούν θεμέλια για ευ-
ημερία και ανάπτυξη στο τομέα 
της Υγείας. Επίσης θεωρώ ότι η 
ανάμειξη των νέων μας στον εθε-
λοντισμό και ιδιαίτερα των ασθε-
νών, θα συμβάλει δραματικά στη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Κώδικας Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς
και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ

Mήνυμα προέδρου ΠΣΣΕ για τη νέα 
έκδοση του ΠΣΣΕ «Κώδικας Χρηστής 
Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντο-
λογίας για τις ΜΚΟ»: 

Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και 
η πιστή εφαρμογή κανόνων που να 
διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώ-
πινου δυναμικού των ΜΚΟ, δηλαδή 
των εθελοντών και του προσωπικού 
τους, αποτελούσαν πάντοτε διαχρονι-
κούς στόχους για τον εθελοντισμό στο 
νησί μας. Η χρηστή διοίκηση, η διαφά-
νεια και η ποιότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώ-
σεων/ΜΚΟ στους συνανθρώπους μας 
και γενικότερα την κοινωνία εξασφαλί-
ζουν την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, 
την αντικειμενικότητα, το κύρος και 
την αναγνώρισή τους από το κοινό και 
την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεσή 
τους για να συνδράμουν το έργο που 
επιτελούν.

Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα των 
εθελοντικών οργανώσεων, προτεραι-

ότητα πρέπει να έχει η τήρηση της νο-
μιμότητας, η διαφάνεια, η αμεροληψία, 
η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η υπευθυ-
νότητα, η ίση μεταχείριση, ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξιο-
πρέπεια και η αντικειμενικότητα.

Κάθε εθελοντής, είτε μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου είτε του οργα-
νισμού και κάθε μέλος του έμμισθου 
προσωπικού οφείλει να εφαρμόζει τις 
βασικές αυτές αρχές οι οποίες πρέπει 
να τον καθοδηγούν και να τον εμπνέ-
ουν. Είμαι βέβαιος ότι η κάθε οργάνω-
ση και το κάθε μέλος της θα τηρήσουν 
πιστά τον Κώδικα αυτό και να συμβά-
λουν ώστε να καταστεί ένα δυναμικό 
εργαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας με 
συνεχή εφαρμογή.

Η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες 
όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση είναι 
βαθιά ριζωμένες, στην ιστορία του εθε-
λοντικού κινήματος. Χρειάζεται απλά 
να δώσουμε μια νέα δυναμική στην 

άγραφη αυτή παράδοση και να την με-
τατρέψουμε σε ένα έγγραφο το οποίο 
θα καθοδηγεί εμάς και τους επόμενους 
εθελοντές στην ορθή και αποτελεσμα-
τική μας προσφορά.

H παρουσίαση του Κώδικα έγινε στις 28 
Νοεμβρίου 2017 από τον πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο, στα πλαίσια 
της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για την 
Εβδομάδα Εθελοντισμού.

Το ΠΣΣΕ για 24η συνεχή χρονιά , στο πλαίσιο των εορ-
τασμών της Εβδομάδας Εθελοντισμού και σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προ-
κήρυξε διαγωνισμό έκθεσης ιδεών μεταξύ των τριών 

τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄και Β’ Λυκείου και των 
Τεχνικών Σχολών με θέμα : Η συμβολή των εθελοντών 
νέων, για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς. 

Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών στα σχολεία

Συνεργασία με Επίτροπο 
Περιβάλλοντος

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, υπέγραψε στις 28 Νοεμβρί-
ου 2017, μνημόνιο συνεργασίας με την 
Επίτροπο Πε-
ριβάλλοντος 
με σκοπό να 
εφαρμόσουν 
ένα κοινό 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
δράσης σε πε-
ριβαλλοντικά 
θέματα με τη συμβολή του εθελοντικού 
τομέα και να εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο 
συνεργασίας και  ένα πρόγραμμα κοινών 
δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών.

Εγχειρίδιο καλής λειτουργίας και 
βασικών διαδικασιών ποιότητας για τις 

ΜΚΟ (στη βάση του ISO 9001:2015) 
Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του ΠΣΣΕ για βελ-

τίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των ΜΚΟ, έχει αρχίσει με τη 
συνεργασία ειδικών συμβούλων, το σχεδιασμό «Εγχειριδίου καλής 
λειτουργίας και βασικών διαδικασιών ποιότητας για τις ΜΚΟ (στη 
βάση του ISO 9001:2015)» το οποίο θα αποτελεί ένα βασικό εργα-
λείο για την ποιοτική αναβάθμιση των ΜΚΟ ώστε να βελτιώσουν 
τον τρόπο λειτουργίας τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον το-
μέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, βάσει των προδιαγραφών και 
βασικών διαδικασιών ποιότητας του προτύπου ISO 9001:2015.   Το 
εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί από ΜΚΟ που είτε επιθυμούν να 
αξιολογηθούν βάσει των απαιτήσεων του ISO 9001:2015 με στόχο 
να πιστοποιηθούν, είτε όχι.  Για στήριξη των ΜΚΟ στην εφαρμογή 
του εγχειριδίου θα πραγματοποιηθούν και προγράμματα κατάρτι-
σης.  
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Πρόγραμμα «Νεολαία  
και Εθελοντισμός»  

2016-2017
Τα διακριθέντα σχολεία στο διαγωνισμό του  προ-

γράμματος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και Εθελο-
ντισμός» 2016 – 2017, βραβεύτηκαν στις  4 Δεκεμβρί-
ου 2017 στην καθιερωμένη δεξίωση που παράθεσε 
το  προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την ευκαιρία 
της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών. Τα βραβεία αθλο-
θέτησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η 
απονομή των τιμητικών πλακετών στα σχολεία που 
διακρίθηκαν έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. 
Σταύρο Ολύμπιο ως ακολούθως:

1ο βραβείο εξίσου : 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, 

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κα-
κογιάννης» Λάρνακας και Αγγλική Σχολή Λευκωσίας 

2ο βραβείο εξίσου : Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακί-
ου, Λύκειο Κύκκου Πάφου και Λύκειο Κοκκινοχωρίων 
Φώτη Πίττα

3ο βραβείο εξίσου :  Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκή-
που και Γυμνάσιο Σταυρού

Έπαινοι : Δημοτικό Σχολείο Μαλούντας, Δ΄ Δημοτι-
κό Σχολείο Λατσιών, ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 
και The Grammar School.

Διαγωνισμός ΠΣΣΕ «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού»

Στα πλαίσια της περαιτέρω προώθησης 
της πρακτικής της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στην Κύπρο, το ΠΣΣΕ προκήρυ-
ξε και ολοκλήρωσε διαγωνισμό εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθε-
λοντισμού. Ο διαγωνισμός ανέδειξε εται-
ρίες που αξιολογήθηκαν ότι υποστήριξαν 

με κοινωνικές τους δράσεις και στον με-
γαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό 
οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ. 
Οι εταιρίες που διακρίθηκαν βάσει των 
κριτηρίων του διαγωνισμού είναι:

• Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ 

• Lidl Κύπρου
• Thanos Hotels 
Απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στις 

εταιρίες που έχουν επιτύχει στο διαγωνι-
σμό στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο 
με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελο-
ντών.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, υλο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία, για 4η 
συνεχόμενη χρονιά, την εκστρα-
τεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια 
τα Χριστούγεννα μέσω των Επαρ-
χιακών Συντονιστικών Συμβου-
λίων Εθελοντισμού/Σωμάτων 
Εθελοντών. Στόχος της εκστρα-
τείας ήταν να μην μείνει καμία 
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς 
τα απαραίτητα που βοηθούν να  
νιώσουν τη χαρά των Χριστου-
γέννων.

Κύριος υποστηρικτής της εκ-
στρατείας υπήρξε η Συνεργατι-
κή Κυπριακή Τράπεζα, η οποία 
προσέφερε τα απαραίτητα για 
το γιορτινό Τραπέζι, σε 150 οι-
κογένειες. Επίσης, βασικοί υπο-
στηρικτές της εκστρατείας ήταν 
η Κοινοτική Αστυνόμευση, οι 
Φούρνοι Ζορπάς, τα βιβλιοπω-
λεία Μαυρομμάτης και η εταιρεία 
GCC COMPUTERS οι οποίοι με την 
προσφορά τους συνέβαλαν στην 
επιτυχία της εκστρατείας και τους 
ευχαριστούμε θερμά. 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, 
μέσα από τη  γενναιόδωρη προ-
σφορά απλών πολιτών, ομάδων 
ατόμων, εταιρειών, οργανισμών 
και άλλων φορέων έχουν προ-
σφερθεί χριστουγεννιάτικα πα-

κέτα με τρόφιμα, χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα, παιχνίδια για τα 
παιδιά και πολλά άλλα είδη σε 
ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών 
παγκύπρια για να βοηθήσουν να 
νιώσουν τη χαρά των γιορτινών 
αυτών ημερών.  

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
που με τόση αγάπη έχουν αγκα-
λιάσει αυτές τις εκστρατείες του 
ΠΣΣΕ χαρίζοντας τα απαραίτητα 
στις οικογένειες που έχουν την 
ανάγκη της στήριξης και βοήθειας 
μας. Η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΠΣΣΕ εύχεται σε όλους υγεία και 
δύναμη για τον καινούριο χρόνο

Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια 
οικογένεια τα Χριστούγεννα

Παράδοση κουπονιών από την Συ-
νεργατική Κυπριακή Τράπεζα και 
από την εταιρεία GCC COMPUTERS
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Μια συγκινητική χωρίς προηγούμενο χειρονομία 
φιλανθρωπίας στα σχολεία του κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου

Μια συγκινητική και χωρίς προ-
ηγούμενο έκπληξη ανέμενε 
την αντιπροσωπεία του Πα-

γκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στα σχολεία του 
κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου. Οι εγκλω-
βισμένοι μαθητές σε μια χειρονομία φι-
λανθρωπίας, έδωσαν δώρα στην αντι-
προσωπεία που συγκέντρωσαν στα 
πλαίσια της εκστρατείας «Υιοθετήστε 
μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα» 
για να δοθούν σε άπορα παιδιά στις 
ελεύθερες περιοχές!

Παραθέτουμε στη συνέχεια τη σχετι-
κή ανακοίνωση του ΠΣΣΕ: 

«Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελο-
ντισμού, μέλη της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), επι-
σκέφθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2017 
τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του 
Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνάσι-
ου του Ριζοκαρπάσου.

Κατά την επίσκεψη, ο αντιπρόεδρος 
του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι «είναι χαρά μας που 
βρισκόμαστε και φέτος στο σχολείο στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού 
και είναι υποχρέωση μας να είμαστε 
κοντά στα παιδιά αυτά που είναι πραγ-
ματικοί εθελοντές και το αποδεικνύουν 
καθημερινά στα σχολεία του Ριζοκαρ-
πάσου».  Η διευθύνουσα του Γυμνασί-
ου Ριζοκαρπάσου, κα Μορφία Ζάουρα, 
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του 
ΠΣΣΕ για την επίσκεψη καθώς όπως 

ανέφερε σκέφτονται πάντα το σχολείο. 
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του 

ΠΣΣΕ παρέδωσαν στους μαθητές 
δώρα, γλυκά και άλλα χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα. Τα δώρα που δόθηκαν 
στους μαθητές προσφέρθηκαν από 
τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ, τα Βιβλιοπω-
λεία Μαυρομάτης και εθελοντές τους 
οποίους και ευχαριστούμε θερμά.   

ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή 
όπου οι μαθητές του Γυμνασίου παρέ-
δωσαν στους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ 
παιχνίδια και άλλα δώρα, τα οποία συ-
νέλεξαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού, για να διατεθούν σε παι-
διά άπορων οικογενειών στο πλαίσιο 
της εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια οικο-
γένεια τα Χριστούγεννα. 

Τα δώρα μεταφέρθηκαν στις ελεύθε-
ρες περιοχές από τους εκπροσώπους 

του ΠΣΣΕ και προσφέρθηκαν μέσω 
του Σώματος Εθελοντών σε παιδιά που 
έχουν ανάγκη για να νιώσουν τη χαρά 
των γιορτινών αυτών ημερών. 

Την εκτίμηση και την αγάπη τους 
για την επίσκεψη, έδειξαν με έμπρακτο 
τρόπο και τα παιδάκια του Νηπιαγωγεί-
ου και Δημοτικού σχολείου τα οποία 
προσέφεραν στους εκπροσώπους του 
ΠΣΣΕ κατασκευές που έφτιαξαν και που 
ξεχειλίζουν από αγάπη. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διοι-
κούσας Επιτροπής εκφράζουν θερμά 
συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά όσο και 
στους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση 
των σχολείων για τον δικό τους αγώνα 
που δίνουν καθημερινά, για το ήθος και 
τα φιλάνθρωπα αισθήματα που διακα-
τέχονται, την αγάπη για την πατρίδα, το 
σχολείο τους και τους συνανθρώπους 
τους που ξεχειλίζει και τους εύχεται δύ-
ναμη και κάθε καλό για το νέο έτος».  

Δώρα από εγκλωβισμένους μαθητές
για άπορα παιδιά στις ελεύθερες περιοχές!
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19η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού και το Συ-
ντονιστικό Σώμα της Βουλής των 

Γερόντων πραγματοποίησε την 19η Σύ-
νοδο της Βουλής των Γερόντων στις  29 
Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα της Βου-
λή των Αντιπροσώπων με θέμα: «Γερνάω 
Αλλιώς».

Στην 19η Σύνοδο της Βουλής των Γε-
ρόντων προήδρευσε ο πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης 
Συλλούρης. Απηύθυναν χαιρετισμούς ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστι-
κού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του 
Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των 
Γερόντων κ. Σταύρος Ολύμπιος, εκ μέ-
ρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας 
Ασσιώτης, εκ μέρους του Υπουργού Υγεί-
ας η Ιατρική Λειτουργός Πρώτης Τάξης Δρ. 
Στάλα Κιούπη και ο Επίτροπος Εθελοντι-

σμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
κ. Γιάννης Γιαννάκης. 

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας και διεξή-
χθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλο-
γος για αντιμετώπιση προβλημάτων που 
απασχολούν τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα 

σε θέματα ιατρικής περίθαλψης, συντάξε-
ων, επιπέδου διαβίωσης, ψυχαγωγίας κτλ. 

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημα-
σία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων 
και συνεχάρη το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια 
οργάνωση της. 

Παρουσιάσεις  
στην Αστυνομική Ακαδημία

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού, πραγματοποί-
ησε ενημερωτικές παρουσιάσεις για 
τον εθελοντισμό, το ρόλο του ΠΣΣΕ, 
του Σώματος Εθελοντών και των εθε-
λοντικών μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων στην Αστυνομική Ακαδημία στις 
17/10/17 σε μέλη της Αστυνομίας στο 

πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης «Κοινοτική 
Αστυνόμευση» και στις 16 και 17/11/17 στους 241 νε-
οπροσληφθέντες αστυφύλακες.

Περιοδική Έκθεση Κύπρου 
προς Επιτροπή Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού

Το ΠΣΣΕ  υπέβαλε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευη-
μερίας, τη συμβολή του στην 5η και 6η Περιοδική Έκ-
θεση της Κύπρου προς την Επιτροπή του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με 
βάση το άρθρο 44 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού.

την περίοδο Σεπτέμβριου -Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εκστρατεία «Εθελοντισμός
για πράσινες κοινότητες» 

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 ενημερωτική συνά-
ντηση στη Ξυλοτύμβου, με θέμα τις κλιματικές αλλαγές από την Επί-
τροπο Περιβάλλοντος, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Λάρνακας, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού 
Ξυλοτύμβου. 

Η ενημερωτική συνάντηση, εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκύπριας 
εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες», η οποία υλοποι-
είται με τη συνεργασία του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, με 
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση διάφορων κοινοτήτων, 
μέσω περιφερειακών συναντήσεων για περιβαλλοντικά θέματα.

Οι κάτοικοι της κοινότητας Ξυλοτύμβου είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από το λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος, κ. Μάριο Ευθυμίου, για το θέμα των κλιματικών αλλαγών και 
τις διάφορες ενέργειες στις οποίες ο καθένας μπορεί να προβεί για την 
προστασία του περιβάλλοντος μας.
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Ο εθελοντισμός σήμερα
και η αναγκαιότητα του

Η λέξη Εθελοντισμός προέρχεται 
από το ρήμα «εθέλω» που σημαί-
νει «θέλω πολύ». Σύμφωνα με το 

Χάρτη για την Εθελοντική Εργασία που 
συνέταξε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέ-
σεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι 
όροι «Εθελοντική Δράση» και «Εθελοντική 

Συμβολή» αναφέρο-
νται σε εκείνα τα έργα 
και τους ρόλους, που 
αναλαμβάνονται και 
εκτελούνται από τους 
πολίτες με την ελεύ-
θερη βούλησή τους 
για κάποιο κοινωνικά 
ωφέλιμο και χωρίς οι-
κονομικό αντίκρισμα 
σκοπό. Είναι προσφο-
ρά υπηρεσιών χωρίς 
ανταλλάγματα και 
έχει ως κίνητρο, από 
την πλευρά των εθε-
λοντών, την ευημερία 

του κοινωνικού συνόλου.
Αναγνωρίζοντας, ως όφειλε, η Γενική Συ-

νέλευση του ΟΗΕ την προσφορά  του εθε-
λοντισμού, καθιέρωσε το 1985 την 5η Δε-
κεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού 
για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυ-
ξη. Η απόφαση είχε σκοπό να τιμήσει τα 
εκατομμύρια εθελοντών που έταξαν τη ζωή 
τους στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση 
κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο 
χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής 
προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα 
κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτο-
βουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φο-
ρέα. Ο εθελοντισμός έρχεται, με άλλα λόγια 
να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί 
στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται 
όλα σύμφωνα με την χρηματική τους αξία. 
Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα 
από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλαν-
θρωπία, αλληλοβοήθεια) και περικλείει μια 
δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελο-
ντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργα-
νώσεις. Σε κάθε εποχή προκύπτουν ή ανα-
φύονται  προβλήματα, έκτατες καταστάσεις 
και ανάγκες που αδυνατεί το Κράτος να κα-
λύψει και που δοκιμάζουν τα όρια αντοχής 
και συνοχής μιας κοινωνίας. Από το βαθμό 
ανταπόκρισής της σε αυτές τις δοκιμασίες, 
αποδεικνύεται και η ανθεκτικότητά της στο 
πέρασμα του χρόνου, η σφυρηλάτηση κοι-
νωνικής και εθνικής συνοχής και συνείδη-
σης  (πχ. θεομηνίες, πόλεμοι, εθνικές συμ-
φορές ή προκλήσεις, περίοδοι φτώχειας, 

μετανάστευση κλπ).
Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμ-

βούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθη-
κε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντι-
κών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον 
τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας 
και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμό-
διες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το 2006 ψηφίστηκε ο ‘Περί Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμος με τον οποίο το Συμβούλιο μετονο-
μάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε και-
νούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας 
αλλά και καινούριες ευθύνες.

Σήμερα στο Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι εγγεγραμ-
μένες 71 Παγκύπριες εθελοντικές Οργανώ-
σεις και 337 Τοπικές εθελοντικές Οργανώ-
σεις.  

Οι μορφές της εθελοντικής δράσης είναι 
ποικίλες γιατί αναπτύσσονται σε διαφορετι-
κούς τομείς:

• Η Ανθρωπιστική δράση περιλαμβά-
νει την προσφορά υλικών αγαθών ή χρη-
μάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών όπως για παράδειγμα φυσικές 
καταστροφές, την αποστολή ιατροφαρμα-
κευτικού υλικού και την παροχή ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης, την αιμοδοσία, τη 
δωρεά οργάνων και τη συμμετοχή σε ομά-
δες διάσωσης ανθρώπων.

• Η Κοινωνική δράση εντοπίζεται στην 
προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συλ-
λόγους και σε ιδρύματα για την προστασία 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (παιδιών, 
εξαρτημένων ατόμων, ηλικιωμένων, ατό-
μων με ειδικές ανάγκες). Συμπεριλαμβάνει 
δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση 
των συγκοινωνιών, στην καθαριότητα των 
πόλεων, στην προστασία των πεζών και 

στην προάσπιση των δικαιωμάτων των κα-
ταναλωτών.

• Η Περιβαλλοντική δράση σχετίζεται με 
την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας 
και της πανίδας, τις αναδασώσεις, την καθα-
ριότητα των ακτών, την ανακύκλωση των 
απορριμμάτων, τις εφαρμογές εναλλακτι-
κών πηγών ενέργειας κ.τ.λ.

• Η Πολιτιστική δράση περιλαμβάνει την 
οργάνωση και διεξαγωγή διάφορων καλλι-
τεχνικών, θεατρικών, μουσικών, ποιητικών, 
εικαστικών παραστάσεων που δεν απο-
σκοπούν στην απόκτηση κέρδους αλλά 
γίνονται για να ενισχύσουν και να υποστη-
ρίξουν την επίλυση διαφόρων κοινωνικών 
προβλημάτων.

• Η Διεθνής δράση έγκειται στην προσφο-
ρά αλληλεγγύης και γνώσης προς τις χώρες 
του Τρίτου Κόσμου αλλά και στην παροχή 
ανθρωπιστικών υπηρεσιών σε χώρες που 
ταλανίζονται από εμπόλεμες συγκρούσεις.

Οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη 
της εθελοντικής δραστηριοποίησης των πο-
λιτών οφείλονται:

• Στην όξυνση των κοινωνικών προβλη-
μάτων και στη συνειδητοποίησή τους από 
την πλευρά των πολιτών. Η οικονομική κρί-
ση, η διόγκωση της ανεργίας, η εξαθλίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των διάφορων 
κοινωνικών στρωμάτων και η απειλή ενός 
ανασφαλούς μέλλοντος ώθησαν τους πολί-
τες σε οργάνωση για να υποστηρίξουν ηθι-
κά και υλικά όσους συνανθρώπους τους 
κινδύνευαν να συνθλιβούν κάτω από τις 
νέες συνθήκες.

• Στην αλλοτρίωση των ανθρώπινων 
σχέσεων μέσα στα αστικά κυρίως περι-
βάλλοντα εγκλώβισε αρκετές κοινωνικές 
ομάδες σε ένα αδιέξοδο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και επέβαλε ως απάντηση τη 

Άρθρο από 
τον κ. Ντίνο 
Ολύμπιο, Πρόεδρο 
Παγκύπριας 
Οργάνωσης 
Πολυτέκνων
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συνειδητοποίηση της αξίας της συλλογι-
κής δράσης, της ενεργοποίησης των πο-
λιτών και της αλληλεγγύης.

• Στην απογοήτευση από το σύγχρονο 
τρόπο ζωής που συνδέθηκε με τον κατα-
ναλωτισμό, τον ατομικισμό, την ανταγω-
νιστική διάθεση, την αλαζονεία και την 
δημιουργία επίπλαστων αναγκών.

• Στην ενοχοποίηση των ευαισθητοποι-
ημένων ατόμων που θεωρούσαν ότι δεν 
ήταν δυνατό να έχουν θέση παρατηρη-
τών της ανθρώπινης δυστυχίας και του 
κοινωνικού δράματος που υπήρχε γύρω 
τους. 

• Στις αναζητήσεις των ανθρώπων για 
το βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα 
της ζωής μέσα από την ανθρώπινη επικοι-
νωνία και την εκούσια προσφορά προς το 
κοινωνικό σύνολο. 

• Στην οικονομική και τεχνική ικανότη-
τα των μέσων πολιτών να οργανώνονται 
και να συγκροτούν και μη κυβερνητικούς 
πόλους εξουσίας που διέπονται από τη 
λογική της ανιδιοτελούς προσφοράς 
προς τους συνανθρώπους.

• Στη συνδρομή των σύγχρονων μέ-
σων επικοινωνίας που προβάλλουν την 
ανθρώπινη δυστυχία και γνωστοποιούν 
στο ευρύ κοινό τις παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κόσμο 
που έχει τα χαρακτηριστικά της σκληρό-
τητας, της ανομίας και της βιαιότητας.

 Οι ιδιαιτερότητες που μπορούμε να επι-
σημάνουμε αφορούν:

• την οργανωτική του μορφή: επιδίω-
ξη και από την πλευρά των οργανώσεων 
μεγαλύτερης κοινωνικής επαγγελματικό-
τητας (π.χ. κατάρτιση εθελοντών )

• τον τρόπο παρέμβασης που συνδυ-
άζει τόσο τους παραδοσιακούς τρόπους 
όπως την οικονομική και υλική βοήθεια 
σε άτομα/ομάδες που χρήζουν βοήθειας 
όσο και νέους τρόπους με προγράμματα 
εθελοντικής εργασίας και πιο δημιουργι-
κές και δυναμικές κοινωνικές παρεμβά-
σεις.

• τους  τομείς παρέμβασης που αφο-
ρούν θέματα όπως καταπολέμηση της 
φτώχειας, βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες 
ή άλλες δυσκολίες, υποστήριξη προσφύ-
γων και μεταναστών, κακοποιημένων 
παιδιών και γυναικών, προστασία του 
περιβάλλοντος, ανθρώπινα δικαιώματα, 
προστασία καταναλωτή κ.ά.

• τα κοινωνικά κίνητρα των εθελοντών 
που όλο και λιγότερο έχουν να κάνουν με 
την φιλανθρωπία.

• την πολιτική διάσταση που απουσία-
ζε από παλιότερες μορφές εθελοντισμού 
ενώ σήμερα εκφράζεται πιο δυναμικά.

Τομείς εθελοντισμού:
• Ανθρώπινα δικαιώματα

• Ενημέρωση – πρόληψη – ευαισθητο-
ποίηση 

• Κοινωνική αλληλεγγύη (μετανάστες 

- πρόσφυγες -  άνθρωποι που ζουν σε 
κατάσταση φτώχειας, κακοποιημένες γυ-
ναίκες, θύματα οικογενειακής ή άλλης 
βίας κ.ά.)

• Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

• Φυσική - Περιβαλλοντική προστασία

• Πολιτισμός

• Αθλητισμός

• Δράσεις για νέους – παιδιά – ηλικιω-
μένους 

• Υγεία – Πρόνοια

• Προβλήματα τοπικών κοινωνιών

• Πολιτική προστασία (σε φυσικές κατα-
στροφές)

• Ανθρωπιστική Βοήθεια στο εξωτερικό
 Ο εθελοντής έχει δικαίωμα: 
• να βρίσκεται σε ένα ασφαλές & υγιές 

περιβάλλον

• να έχει γνώση για την εργασία που θα 
παράσχει

• να αποφασίζει πότε & πόση ώρα θα 
διαθέσει

• να έχει εκπαίδευση, υποστήριξη, επί-
βλεψη και καθοδήγηση

• να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του 
και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο της ομάδας.

Υποχρεώσεις εθελοντή:
• να σέβεται τις αρχές-κανόνες της ομά-

δας / φορέα που συμμετέχει

• να κάνει όσο πιο καλή δουλειά μπορεί

• να έχει συνέπεια σε ότι αναλαμβάνει

• να έχει συνεργασία με την ομάδα

• να έχει σεβασμό προς τους άλλους

• να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει και τι 
μπορεί να προσφέρει.

Συμπερασματικά, ο Εθελοντισμός στη-
ρίζεται στην  ιδέα της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης στις καλές μας προθέσεις, στην 
συνέπεια και στο σεβασμό. Ως ενεργοί 
εθελοντές σε μια ομάδα χρειάζεται να 
είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, να αξιο-
ποιούμε την εμπειρία που αποκτούμε, να 
αναγνωρίζουμε όσα καταφέρνουμε αλλά 
και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Συνεπώς ο εθελοντισμός δεν έρχεται 
να επιλύσει τα πολυσύνθετα προβλήμα-
τα των σύγχρονων κοινωνιών. Αποτελεί 
όμως ένα μοχλό πίεσης προς τις κυβερ-
νήσεις των κρατών ώστε να αλλάξουν πο-
λιτικές σε ζωτικά θέματα. Για τους πολίτες 
είναι ένας ενεργός τρόπος παρέμβασης 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι που αναπτύσσε-
ται πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες. Σε 
μια αισιόδοξη προοπτική θα λέγαμε ότι οι 
ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
αποτελούν την ελπίδα για σημαντικές αλ-
λαγές γύρω μας.

Ανάμεσα στις αξίες και τα ιδανικά που 
μας δίδαξαν οι γονείς και οι δάσκαλοί μας, 
είμαι σίγουρος πως είναι και το μήνυμα 
του «δίνω χωρίς να παίρνω». Γιατί όπως 
όλοι γνωρίζουμε  «όταν παίρνουμε γεμί-
ζουν τα χέρια μας ενώ όταν δίνουμε γεμί-
ζει η καρδιά μας».

Έφτασε λοιπόν η στιγμή να κάνουμε 
πράξη όλα αυτά, να παραμερίσουμε κάθε 
επιφύλαξη και να υλοποιήσουμε το μεγά-
λο αυτό έργο, έφτασε  η στιγμή να ξεπερά-
σουμε τον εαυτό μας και να διαθέσουμε 
από το λιγοστό ελεύθερο χρόνο μας για 
να προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια. 

Ο εθελοντισμός προχωρά ένα βήμα 
παρά κάτω για να φέρει ανθρώπους μαζί. 
Βοηθά να αντιληφθούν τις πραγματικές 
διαστάσεις του προβλήματος. Μας βοηθά 
να ξυπνάμε μέσα από το λήθαργο που μας 
βυθίζουν όλα τα υλικά αγαθά καθημερι-
νά. Μας αφήνει άφωνους να μαθαίνουμε 
ότι υπάρχουν στην Κύπρο του 2017 άτο-
μα που ζουν ολομόναχα, που δεν έχουν 
φροντίδα, που έχουν ανάγκη από μια 
καλημέρα, που θέλουν φίλους που δεν 
ντρέπονται λόγω της αναπηρίας τους. Αν-
θρώπους  που ξέρουν πως μια βόλτα στην 
πα ιδική χαρά με ένα παιδάκι της παιδικής 
στέγης μπορεί να τους χαρίσει τόση χαρά 
που θα διαρκέσει για πολύ καιρό.

Είναι κάτι τέτοιες στιγμές στη ζωή μας 
που μας προσγειώνουν στην πραγματι-
κότητα, που μας αναγκάζουν να αντιλη-
φθούμε ότι λάθος καταλάβαμε τις αξίες 
της ζωής. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που 
οι στόχοι και οι επιδιώξεις της καθημερι-
νότητας αποδεικνύονται χωρίς σημασία, 
χωρίς νόημα. Είναι τότε που μας αρκεί να 
ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχουμε και 
έχουμε την υγεία μας.

Να κάνουμε πράξη το «αγαπάτε αλ-
λήλους», τότε θα αναδειχθεί η αξία και ο 
πραγματικός πλούτος της ψυχής.

Τα τόσα ασήμαντα για μας είναι πραγ-
ματικά σημαντικά γι’ αυτούς που τα χρει-
άζονται. Άλλωστε αυτό είναι και το σύν-
θημά μας: Το ελάχιστο είναι τεράστιο για  
αυτούς που το χρειάζονται !

Ο εθελοντισμός όμως, δε βρίσκει εφαρ-
μογή μόνο στις μεγάλες λύπες και στον 
ανθρώπινο πόνο. Πολλοί εθελοντές δου-
λεύουν για την πραγματοποίηση μιας 
εκδήλωσης εθελοντικής οργάνωσης, 
πολλοί προστατεύουν το περιβάλλον βο-
ηθώντας στη φύτευση δένδρων και στην 
καθαριότητα ενός πάρκου. Ο εθελοντι-
σμός είναι λοιπόν παντού.

Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, αρκεί να 
μην κλείνουμε τα μάτια μας, φτάνει να 
μη γυρίζουμε το πρόσωπο αλλού, κάνο-
ντας τους ανήξερους και τους ανυποψί-
αστους. Ας γίνουμε χέρια, πόδια, καρδιά, 
ψυχή χαμόγελο γι’ αυτούς που το έχουν 
στερηθεί. Ας γίνουμε επιτέλους πολλοί, ας 
εργαστούμε συλλογικά, ομόφωνα με ένα 
στόχο, μια δύναμη.

Ας κάνουμε το Δήμο μας, τη κοινότη-
τα, τη γειτονιά, το σπίτι μας, πιο πλούσιο, 
πιο γεμάτο, πιο ανθρώπινο. Ας κάνουμε 
πραγματικότητα όλους τους στόχους μας.

Αυτό πρέπει να είναι το όραμα μας για 
τον εθελοντισμό.
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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρι-
νε στις 23 Οκτωβρίου 2017 τις  αιτήσεις του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Παλαιών Προ-
σκόπων και Οδηγών, της Οργάνωσης Πρε-
σβυτέρων Πολιτών Κύπρου, του Συνδέ-
σμου Μωρά Θαύματα και του Συνδέσμου 
Κοινωνιολόγων Κύπρου να καταστούν 
μέλη του ΠΣΣΕ.

 

Παγκύπριος  
Σύνδεσμος Παλαιών
Προσκόπων και Οδηγών 

  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παλαιών 
Προσκόπων και Οδηγών  ισότιμο Μέλος 
του Διεθνούς Οργανισμού, «International 

Scout and Guide 
Fellowship» γνωστού 

σαν ISGF σκοπό 
έχει την διατήρη-
ση, αναζωογόνηση 

και διαφύλαξη του 
Πνεύματος της Υπό-

σχεσης και του Νόμου 
της Προσκοπικής και Οδηγικής  Κίνησης 
Κύπρου και των άλλων Αξιών της, μεταξύ 
των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών, 
την άμεση συμπαράσταση στο έργο των 
Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. και του Σ.Κ.Ο., την παροχή 
ηθικής και υλικής βοήθειας προς άλλα Κοι-
νωφελή και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και 
την εκπροσώπηση της Κύπρου στο διεθνή 
χώρο όπως στο International Scout And 
Guide Fellowship.

Οργάνωση Πρεσβυτέρων 
Πολιτών Κύπρου 

Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 
Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 με πρωτοβου-
λία του τότε Προέδρου του ΔΗΣΥ και νυν 
ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη.

Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Πρεσβυτέρων 
(European Seniors’ 
Union ESU).  Συμ-
μετέχουν  27 Ευ-
ρωπαϊκές Χώρες  με 
41 Οργανώσεις.  Η 

Οργάνωση  Πρεσβυτέρων Πολιτών  Κύ-
πρου , κατόπιν εκλογής   συμμετέχει με 
τον Πρόεδρο Αντώνη Δημητριάδη στο 
Προεδρείο σε μία από τις 12 θέσεις του 
αντιπροέδρου, και επίσης στο Εκτελεστικό 
(Executive Committee) με δυο αντιπρο-
σώπους.

Με απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας 
πρόσφατα ανακήρυξε τον ΠτΔ σε Υψηλό 
Προστάτη της Οργάνωσης. Μερικοί  από 
τους βασικούς  σκοπούς  της Οργάνωσης 
σύμφωνα με το Καταστατικό  τους είναι:

• Η διάδοση της ιδεολογίας του κοινω-
νικού φιλελευθερισμού 

• Η ενίσχυση της ιδέας της Ενωμένης 
Δημοκρατικής Ένωσης

• Η άνετη και αξιοπρεπής διαβίωση των 
Πρεσβυτέρων  και άλλα  

Είναι η τέταρτη  φορά από την ίδρυση 
της που η Οργάνωση Πρεσβυτέρων με 
την συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρεσβυτέ-
ρων  ESU, πραγματοποιεί Περιφερειακό 
Συνέδριο  στους χώρους  του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου  των 5 χωρών του Νότου 
Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρο.  
Το φετινό  θέμα του ήταν  πολύ επίκαιρο 
παρμένο από την καθημερινή ζωή των 
Πολιτών και επιλέγει  με μεγάλη ευαισθη-
σία και αφορά όλα τα  στρώματα των αν-
θρώπων, την  κοινωνία, την πολιτεία και 
τα οργανωμένα σύνολα.  Το θέμα του Συ-
νεδρίου ήταν: «Γήρανση και Τεχνολογία> 
Ageing and Technology».

Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 
Κύπρου έχει σαν αποστολή την εξασφάλι-
ση για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας 
της χώρας μας μια όσο τον δυνατό ποι-
οτική ζωή, συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης των ηλικιωμένων του Υπουργεί-
ου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Επίσης συμμετέχει στο Συντονιστικό 
Σώμα της  Βουλής των Γερόντων και εκ-
προσωπείτε στη Βουλή των Γερόντων με 
δύο Βουλευτές.    

Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα 
Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα είναι 

ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που 
δημιουργήθηκε το 
2015 με σκοπό τη 
στήριξη της Μονά-
δας Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών και 
Πρόωρων (ΜΕΝΝ) 
του Νοσοκομείου 

Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία. Το όρα-
μα του Συνδέσμου είναι η ανέγερση νέας, 
σύγχρονης και Ευρωπαϊκών Προδιαγρα-
φών Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεο-
γνών (ΜΕΝΝ).

Σύνδεσμος 
Κοινωνιολόγων Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου 
στελεχώνεται από οκταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το 
Σώμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του κάθε τρία χρόνια και ασκεί τα καθή-
κοντά του άνευ απολαβών. Διαχρονικός 

στόχος του Συν-
δέσμου Κοινωνι-
ολόγων Κύπρου, 
είναι η επαγγελ-
ματική αποκατά-
σταση και κατο-

χύρωση της Κοινωνιολογίας στην Κύπρο, 
όπου τυγχάνει μιας σταδιακής υποβάθμι-
σης ως αντικείμενο σε αντίθεση με χώρες 
του εξωτερικού. Προς τούτο, γίνονται διά-
φορα διαβήματα σε επίσημους κρατικούς 
φορείς, αλλά και δημόσιες δράσεις για 
ανάδειξη της χρησιμότητας της Κοινωνιο-
λογίας, ως επιστήμης στην κυπριακή κοι-
νωνία. Η κοινωνική δράση του Συνδέσμου 
Κοινωνιολόγων Κύπρου ως επιστημονικού 
και ανεξάρτητου φορέα περιλαμβάνει:

Κεντρικοί πυλώνες δραστηριοποίησης

• Η διάδοση της κοινωνιολογικής σκέ-
ψης στην κυπριακή κοινωνία

• Η επιμόρφωση των μελών του Συνδέ-
σμου καθώς και η προαγωγή της χρησιμό-
τητας των μελών προς όφελος του κοινωνι-
κού συνόλου.

• Η συνεργασία με κέντρα ερευνών,  
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλους φορείς σε θέματα κοινωνιολογικού 
ενδιαφέροντος.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

• Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέ-
δρια, σεμινάρια, συμπόσια και διαλέξεις.

• Προβολή θεμάτων και προβλημάτων 
κοινωνικού ενδιαφέροντος μέσω των ΜΜΕ

• Ενημέρωση για διεθνή κοινωνικά δρώ-
μενα και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια 
και επιστημονικούς φορείς

• Συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία 
ερευνητικών κέντρων, οι ερευνητικοί το-
μείς των οποίων παρουσιάζουν κοινωνιο-
λογικό ενδιαφέρον

• Η έκδοση ή/και συμμετοχή σε εκδόσεις 
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος

• Η συνεργασία με άλλους Κοινωνιολο-
γικούς Συνδέσμους του εξωτερικού καθώς 
και με συναφείς με το επάγγελμα υπηρεσί-
ες ή οργανισμούς που μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν τους σκοπούς του Συνδέσμου 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΣΕ
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