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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα που 
έσφυζε από νεολαία και όχι 
μόνο, πραγματοποιήθηκε στις 7 
Μαρτίου 2018 το 27ο ετήσιο πα-

γκύπριο συνέδριο του Παγκύπριου Συ-
ντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) σε συνεργασία με το Επαρχιακό 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΕΣΣΕ) Κερύνειας με θέμα την εμπλοκή 
των νέων στον εθελοντισμό. 

Το ΠΣΣΕ, αναγνωρίζοντας τη μακρά 
παράδοση της συμμετοχής των νέων σε 
όλες τις πτυχές της κοινωνίας και τη μεγά-
λη σημασία της εμπλοκής τους στον εθε-
λοντισμό καθώς αποτελούν το μέλλον 
του τόπου μας, αφιέρωσε το φετινό του 
συνέδριο στο θέμα αυτό. 

Πλήθος κόσμου, μαθητές, φοιτητές, 
εκπρόσωποι εθελοντικών-μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων, εθελοντές, αξιωμα-
τούχοι και άλλοι, είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις 
του δημοσιογράφου  κ. Σταύρου Κυ-
πριανού, του προέδρου της εθελοντικής 
οργάνωσης «Γκολ στη Ζωή» και πρώην 
αρχηγού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαί-
ρου κ. Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη και 
της Προέδρου του Ομίλου Εθελοντών 
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου κας 
Έλενας Κελίρη. 

Στο συνέδριο δόθηκε επίσης φωνή 
στους δεκάδες νεαρούς συνέδρους που 

συμμετείχαν, οι οποίοι κατάθεσαν τις 
εμπειρίες τους για τον εθελοντισμό. Το 
κοινό είχε την ευκαιρία μέσα από εποι-
κοδομητική συζήτηση να θέσει τους 
προβληματισμούς/ερωτήματά του στους 
εισηγητές και να αναπτυχθούν διάφο-
ρές πτυχές του θέματος οι οποίες θα 
αξιολογηθούν/αξιοποιηθούν τόσο από 

το ΠΣΣΕ όσο και από τις εθελοντικές/μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη και βελτίωση τους όσο αφορά 
την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ
Μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική 

Νεανική ζωντάνια
 και προβληματισμός

27ο  Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΣΕ

•  Η παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ, ξύπνησε 
μνήμες από την ανεκτίμητη συμβολή και προσφορά 
του εθελοντικού τομέα σε σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας του τόπου μας
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στιγμή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
υπήρξε η παρουσίαση του Λευκώμα-
τος του ΠΣΣΕ για την περίοδο 1973-
2015 από τον πρόεδρο του, κ. Σταύρο 
Ολύμπιο, καθώς μέσα από αυτή την 
ανασκόπηση ξύπνησαν μνήμες από την 
ανεκτίμητη συμβολή και προσφορά του 
εθελοντικού τομέα σε σημαντικές στιγ-
μές της ιστορίας του τόπου μας αλλά 
γενικότερα, αναδείχθηκε για ακόμη μια 
φορά το μεγαλείο και η αξία του εθελο-
ντισμού.  

Ως έκφραση τιμής και ευχαριστιών, ο 
πρόεδρος του ΠΣΣΕ επίδωσε το Λεύκω-
μα στην πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του 
ΠΣΣΕ, τους πρώην προέδρους και επίτι-
μους προέδρους του.

Στο συνέδριο το οποίο ήταν υπό την 
αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοι-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Ζέ-
τας Αιμιλιανίδου απονεμήθηκαν επίσης 
τιμητικές πλακέτες στους μαθητές που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Έκθεσης 
Ιδεών για το 2017 στα σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης με θέμα «Η συμβολή των 
εθελοντών νέων για την προστασία της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς». 

Χαιρετισμούς  απεύθυναν ο πρόε-
δρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο 
πρόεδρος του ΕΣΣΕ Κερύνειας, κ. Ηλίας 

Δημητρίου, ο Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Κυρηνείας, κ. Χρυσόστομος, ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κ. 
Γιάννης Γιαννάκη και η μαθήτρια του 
Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, Αι-
κατερίνη Παπαϊωάννου.

Χαιρετισμοί στο 27ο ετήσιο παγκύπριο συνέδριο του ΠΣΣΕ

Πρόεδρος ΠΣΣΕ  
κ. Σταύρος Ολύμπιος                   

Πρόεδρος ΕΣΣΕ Κερύνειας  
κ. Ηλίας Δημητρίου

Μητροπολίτης Κυρηνείας  
κ. Χρυσόστομος          

Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ  
κ. Γιάννης Γιαννάκης

Αικατερίνη Παπαϊωάννου, μαθήτρια του 
Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα

Εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας ο γενικός δι-
ευθυντής του υπουργείου κ. Ανδρέας Ασσιώτης
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Σ
το 27ο ετήσιο συνέδριο του 
ΠΣΣΕ στις 7 Μαρτίου 2018 έγι-
νε η επίσημη παρουσίαση του 
Λευκώματος του ΠΣΣΕ από τον 

πρόεδρο του κ.Σταύρο Ολύμπιο.  Το 
Λεύκωμα καλύπτει την περίοδο 1973 μέ-
χρι το 2015 και το περιεχόμενο του είναι 
εμπλουτισμένο με κείμενα, φωτογραφί-
ες, αποσπάσματα πρακτικών συνεδρίων, 
αντίγραφα εφημερίδων, γνωμικά και 
πολλά άλλα.

Το περιεχόμενο του Λευκώματος πα-
ρουσιάζει με μοναδικό τρόπο την ιστο-
ρία ενός από τους πιο ισχυρούς θεσμούς 
του πολιτισμού και της κοινωνίας μας σε 
κάθε τομέα προσφοράς, την ευημερία, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περι-
βάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κοινοτική ανάπτυξη.  Αναμφίβολα το 
Λεύκωμα γίνεται πρόκληση δημιουργίας 
πολλών συναισθημάτων και καταφύγιο 
αναμνήσεων, αλησμόνητων στο χρόνο. 

Στον χαιρετισμό του κατά την παρου-
σίαση του Λευκώματος, ο πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ κ.Σταύρος Ολύμπιος ανέφερε τα 
ακόλουθα: 

 «Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συ-
γκίνηση γιατί το Παγκύπριο Συντονιστι-
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού παραδίδει 
στους εθελοντές αλλά και στο κοινό γε-

νικότερα το Λεύκωμα αυτό που περιλαμ-
βάνει τη σαραντατριάχρονη δράση και 
προσφορά του. Μέσα από τις σελίδες 
του ακούεται ο παλμός της καρδιάς εκα-
τοντάδων/χιλιάδων ανθρώπων

που έκαναν την εθελοντική προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο, στο περιβάλλον, 
στον πολιτισμό και γενικότερα στην κοι-
νωνία, βίωμα και πεμπτουσία της καθη-
μερινής ζωής τους. Μετροφυλλώντας τις 
σελίδες του Λευκώματος αυτού μπορεί 

να ψηλαφίσει ο αναγνώστης τις διαχρο-
νικές αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, 
της ανιδιοτέλειας, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας, που απετέλεσαν τον πλούτο και 
την παράδοση του λαού μας. Στις φωτο-
γραφίες θα συναντήσει πρόσωπα που 
σημάδεψαν με το έργο τους την ανοδική 
πορεία του εθελοντισμού στο νησί μας, 
την ποσοτική αύξηση και ποιοτική του 
βελτίωση. Το Λεύκωμα αποτελεί το από-
σταγμα της πλούσιας και πολυδιάστατης 
δράσης του ΠΣΣΕ ως συντονιστικού ορ-
γάνου και πηγής έμπνευσης και καθο-
δήγησης των εθελοντικών οργανώσεων 
αλλά και στενού συνεργάτη του κράτους 
στη χάραξη και εκτέλεση των διαφόρων 
πολιτικών του που αφορούν την πρόοδο 
και ευημερία της κοινωνίας.

Για τους εθελοντές, το Λεύκωμα, είμαι 
βέβαιος ότι θα αποτελεί έναυσμα για 
ανασύνταξη των ψυχικών και πνευμα-
τικών τους δυνάμεων ώστε να προσ-
δώσουμε στον εθελοντισμό μας νέα 
δυναμική για να επιτελέσει τον αναντι-
κατάστατο προορισμό του. Για τον κάθε 
αναγνώστη, εύχομαι να είναι μια ισχυρή 
πρόκληση για να αποφασίσει να περπα-
τήσει τους φωτεινούς δρόμους του εθε-
λοντισμού, ανάλογα με τις ευαισθησίες 
και τα ενδιαφέροντα που διαθέτει ».
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Η ιστορία του εθελοντισμού
μέσα από το Λεύκωμα του ΠΣΣΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: Για τους εθελοντές, το Λεύκωμα θα αποτελεί έναυσμα  
για ανασύνταξη των ψυχικών και πνευματικών τους δυνάμεων

Παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ 
από τον πρόεδρο του κ. Σταύρο Ολύμπιο
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Επίδοση Λευκώματος  
του ΠΣΣΕ

Με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ, επιδόθηκε 
ένα αντίτυπο του Λευκώματος ως ένδειξη τιμής και ευχαριστιών για τη συμβολή τους 
στον εθελοντισμό, στα μέλη της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής ή σε εκπροσώπους 
τους, σε όλους τους πρώην προέδρους και τις επίτιμες προέδρους του Συμβουλίου ή 
σε εκπροσώπους τους.
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“Γερνάω Αλλιώς”
σημαίνει γερνάω με αξιοπρέπεια

Τ ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού και το Συντονιστικό Σώμα 
της Βουλής των Γερόντων πραγματοποί-

ησε την 19η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων 
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα της 
Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα: «Γερνάω 
Αλλιώς».

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος 
αναλύοντας το θέμα της Συνόδου ανέφερε τα 
ακόλουθα:

 «Το φετινό θέμα της Βουλής των Γερόντων 
“Γερνάω Αλλιώς”, είναι περίεργο έως αινιγματι-
κό.  Τι σημαίνει “Γερνάω Αλλιώς”;  Χωρίς άσπρα 
μαλλιά;   Χωρίς ρυτιδωμένα πρόσωπα;  Χωρίς 
ευάλωτη υγεία;   Σίγουρα όχι.  “Γερνάω Αλλιώς”, 
σημαίνει γερνάω με αξιοπρέπεια, γερνάω με 
τιμή, γερνάω με αναγνώριση, γερνάω με αυ-
τάρκεια όσον αφορά τις ανάγκες μου, χωρίς να 
χρειάζομαι τον εξοργιστικό οίκτο, την ενοχλη-
τική ανοχή ή την επιδεικτική φιλανθρωπία είτε 
του κράτους είτε των πολιτών.  

“Γερνάω Αλλιώς”, σημαίνει ότι δεν είμαι ούτε 
παροδίτης της ζωής ούτε «άχθος αρούρης», 
βάρος της γης. Έχω κάθε δικαίωμα να έχω 
χώρο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να 
μου δίνεται ακόμα η δυνατότητα και σήμερα 
να έχω πρόσβαση στην τεχνολογία για να έχω 
την ευκαιρία και τη δυνατότητα να είμαι ενερ-
γός πολίτης.  Γιατί ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν 
είναι ούτε παρελθόν, ούτε εξοφλημένος. 

Στην ηλικία που βρίσκονται σήμερα οι βου-
λευτές που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους 
του τόπου μας, συνοψίζεται ή συνδυάζεται το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου 
μας.  

Το παρελθόν γιατί οι ηλικιωμένοι μας είναι, 
πρέπει να είναι για όλους σημείο αναφοράς, 
γιατί αυτοί με το μόχθο τους άνοιξαν τις αυλα-
κιές και με τον ιδρώτα τους τις πότισαν για να 
σπαρεί μέσα ο σπόρος της ανάπτυξης αυτού 
του μικρού βασανισμένου νησιού, της πατρί-
δας μας. Είναι σημείο αναφοράς γιατί οι άνθρω-
ποι αυτοί έγραψαν το έπος του ’55-’59, αυτοί 
δημιούργησαν το “οικονομικό θαύμα” όπως 
ονομάστηκε τότε μετά τη φοβερή τραγωδία του 
’74 και αυτοί είναι που σήμερα με το μεστωμένο 
νου τους, αλλά και την πληρότητα των αισθη-
μάτων τους στηρίζουν την οικογένεια, αλλά και 
ευρύτερα είναι το σταθερό θεμέλιο της κοινω-
νίας. Γιατί ακόμα μέσα από τις αυλακιές αυτών 
των ρυτιδωμένων προσώπων είναι που κύ-
λησαν και διαφυλάχθηκαν μέσα στην κιβωτό 
που οι ίδιοι έστησαν, οι διαχρονικές αξίες της 
φυλής μας και οι βάσεις του πολυδύναμου 
πολιτισμού μας.   Γι’ αυτό, όταν σήμερα οι ηλι-
κιωμένοι σε αυτή τη 19η Σύνοδο λένε ότι, ναι, 
θέλουμε να γηράσκομεν αλλιώς, σημαίνει ότι 

θέλουμε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα 
που μας απασχολούν να βρουν την αναγκαία 
απήχηση και από την εκτελεστική και από τη νο-
μοθετική εξουσία.  Και έχουν δικαίωμα οι ηλικι-
ωμένοι μας να έχουν αυτή την απαίτηση.  Γιατί, 
όπως πολύ σωστά μόλις προ ολίγου ο Πρόε-
δρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει πει, 
αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει τον κόπο 
τους και το μόχθο τους, έχουν καταθέσει στην 
τράπεζα της κοινωνίας τεράστιες καταθέσεις 
και δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ζητούν και 
από το κράτος και από τους πολίτες να κάμουν 
μια μικρή ανάληψη αυτών των καταθέσεων για 
να μπορούν να περάσουν τα τελευταία χρόνια 
της ζωής τους με αξιοπρέπεια και τιμή.  

Και οι ηλικιωμένοι μας, όταν ζητούν κάτι 
δεν το ζητούν ούτε με διαδηλώσεις, ούτε με 
εξάρσεις, ούτε με ακρότητες.  Το ζητούν σεμνά 
και ταπεινά, άλλα ένθερμα και δυναμικά. Και 
ζητούν σήμερα τα θέματα που θα αναδείξουν 
οι δύο επιτροπές, της Πρόνοιας και της Υγείας, 
που μερικά χρονίζουν, αρκετά έχουν επιλυθεί, 
να τύχουν της αναγκαίας κατανόησης από τους 
φορείς που χειρίζονται αυτά τα θέματα.  

Δεν επιθυμώ να κουράσω περισσότερο ή να 
καταχραστώ το χρόνο της σημερινής Βουλής. 
Αυτό που επιθυμώ να καταθέσω είναι πώς το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού που έχει αναλάβει την οργάνωση αυτού 
του θεσμού και το Συντονιστικό Σώμα της Βου-

λής των Γερόντων με τη συνδρομή όλων των 
βουλευτών, θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν 
τα προβλήματα, θα συνεχίσουν να κρούουν τις 
πόρτες των αρμοδίων και θα ζητούν «ευήκοoν 
ους» για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι στη 
ζωή τους έδωσαν φωτεινά παραδείγματα, που 
μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός, η σημερινή μας 
κοινωνία που μαστίζεται από την υποβάθμιση 
των πνευματικών, κοινωνικών και άλλων αξιών 
από την απαξίωση προσώπων και θεσμών, να 
ξαναβρεί τον εαυτό της βαδίζουσα στα βήματα 
της προηγούμενης γενιάς την οποία εκπροσω-
πούν σήμερα οι πενήντα έξι βουλευτές της Βου-
λής των Γερόντων.  

Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων που παρά το 
φόρτο των εργασιών του διαθέτει σήμερα το 
χρόνο του για να είναι εδώ μαζί μας, να ευχα-
ριστήσω όλους τους επίσημους καλεσμένους 
μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 
και θα έχουμε είτε το χαιρετισμό είτε τις απόψεις 
τους, και ιδιαίτερα, επιτρέψετέ μου θέλω να ευ-
χαριστήσω τη διευθύντρια και τους λειτουρ-
γούς της Βουλής των Αντιπροσώπων που μας 
βοήθησαν και φέτος να έχουμε όλες τις διευκο-
λύνσεις για να λειτουργήσει η Βουλή των Γερό-
ντων με τις διαδικασίες και τους ρυθμούς που 
λειτουργεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και εύ-
χομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της φετινής 
19ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων ». 

• …γερνάω με αυτάρκεια όσον αφορά τις ανάγκες μου, χωρίς 
να χρειάζομαι τον εξοργιστικό οίκτο, την ενοχλητική ανοχή ή 
την επιδεικτική φιλανθρωπία είτε του κράτους είτε των πολιτών 

• Θέλουμε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα που μας 
απασχολούν να βρουν την αναγκαία απήχηση και από την 
εκτελεστική και από τη νομοθετική εξουσία  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΣΣΕ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
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Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, αποτε-
λούμενη από τον αντιπρόεδρο, κ. 
Ηλία Δημητρίου και τη γραμματέα 

κ. Γιαννούλα Κυριακίδου, πραγματοποί-
ησε στις 13/2/18  ξεχωριστές συναντήσεις 
με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντι-
προσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη και τον 
Υπουργό Υγείας, Δρ Γιώργο Παμπορίδη. 

Σκοπός των συναντήσεων, ήταν η ενη-
μέρωση για τον «Κώδικα Χρηστής Διοί-
κησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 
για τις ΜΚΟ» τον οποίο έχει εκδώσει το 
ΠΣΣΕ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκ-
συγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε 
πρακτικές χρηστής διοίκησης. 

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του 
ΠΣΣΕ «η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια, 
η ορθή συμπεριφορά και η δεοντολογία 
αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στό-
χους για τον εθελοντισμό στο νησί μας.  Ο 
Κώδικας προτρέπει κάθε ΜΚΟ να έχει ως 
προτεραιότητα της, μεταξύ άλλων, την τή-

ρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την 
αμεροληψία, την υπευθυνότητα, την ίση 
μεταχείριση και την αντικειμενικότητα.  
Αυτές οι αρχές και πρακτικές πρέπει να 
καθοδηγούν και να εμπνέουν τις ΜΚΟ και 
πρωτίστως να εφαρμόζονται σε κάθε επί-
πεδο της διοίκησης τους, από τα στελέχη 
των συμβουλίων, το προσωπικό αλλά και 
τους εθελοντές.»

Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε 
την αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ για τη συ-
νάντηση αναφέροντας ότι η Βουλή θα με-
λετήσει τρόπους στήριξης του κώδικα και 
περαιτέρω εφαρμογής του.  Ο κ. Δημητρί-
ου ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής 
για τη συνεργασία και στήριξη των πρω-
τοβουλιών του εθελοντικού τομέα και ιδι-
αίτερα για τη διοργάνωση της Συνόδου 
της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία φέτος 
θα διοργανωθεί στις 18 Απριλίου 2018 
και θα έχει θέμα τη «Χρηστή Διοίκηση των 
ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρε-
άζει».   

Ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη το ΠΣΣΕ 
για αυτή την πρωτοβουλία και ακολούθη-
σε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων σχετικά με τις χορηγίες 
προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις από το Υπουργείο Υγείας αλλά 
και τις προσπάθειες συντονισμού των χο-
ρηγιών από τις διάφορες υπηρεσίες.

Συναντήσεις για τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ

Συνάντηση 
με το Διοικητή 
της Πολιτικής 
Άμυνας

Στα πλαίσια του Μνημο-
νίου Συνεργασίας μεταξύ 
του ΠΣΣΕ και της Δύνα-
μης της Πολιτικής Άμυνας, 
πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του ΠΣΣΕ συνά-
ντηση της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΣΣΕ και 
του Διοικητή της Πολιτι-
κής Άμυνας με σκοπό τη 
συζήτηση για ανάπτυξη 
δράσεων κοινού ενδιαφέ-
ροντος.

Το ΠΣΣΕ, συνέβαλε στην προσπάθεια της Νομικής Υπη-
ρεσίας να συλλέξει καλές πρακτικές για την προαγωγή και 
προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποστέλλοντας δρά-
σεις/πρωτοβουλίες του οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν 
ως καλές πρακτικές αφού συμβάλλουν στην προάσπιση και 
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ενέργεια 
αυτή γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της υπεπιτροπής 
CDDH-INST του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία προτί-
θεται να προετοιμάσει μια Συλλογή Καλών Πρακτικών στην 
εφαρμογή νομοθεσιών, πολιτικών και εθνικών πρακτικών σε 
ότι αφορά τις δραστηριότητες των οργανισμών της κοινωνί-
ας των πολιτών, των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και των εθνικών οργανισμών για την προάσπιση και 
προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καλές πρακτικές για την 
προαγωγή και προστασία 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο περί Ιδιωτικών 
Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας 
(ΙΟΚΩ) 
(Πιστοποίηση) Νόμος 
του 2017

Στα πλαίσια της συμμετοχής 
του ΠΣΣΕ στις εργασίες Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής της Βου-
λής των Αντιπροσώπων που 
χειρίζεται το νομοσχέδιο ΙΟΚΩ, 
ζητήθηκε εκ νέου από τις ορ-
γανώσεις μέλη να υποβάλουν 
τυχόν νέες απόψεις ώστε να 
προωθηθούν στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή όταν συνε-
δριάσει ξανά για το θέμα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Αποκαλυπτήρια πινακίδων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό του Προγράμματος Νε-

ολαία και Εθελοντισμός του ΠΣΣΕ για το 2016-2017
Για αναγνώριση της διάκρισης του εθελοντικού έργου των 

μαθητών που διακρίνονται στο διαγωνισμό του Προγράμματος 
Νεολαία και Εθελοντισμός που υλοποιεί το ΠΣΣΕ, τοποθετού-
νται πινακίδες διάκρισης στο χώρο των σχολείων.  Τα αποκαλυ-
πτήρια των πινακίδων γίνονται στα πλαίσια σεμνής τελετής.  

12

Αποκαλυπτήρια πινακίδων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Διάκριση της Αθηένου 
ως Πόλη Καλής Πρακτικής

Με γνώμονα την προσφορά στον 
άνθρωπο το ΣΚΕ Αθηένου, η 
Δημοτική Στέγη (Κλεάνθειος Κοι-

νοτική Στέγη Ηλικιωμένων και Κωνστα-
ντινελένειον Κέντρον Ενηλίκων), ο Βρε-
φοπαιδοκομικός Σταθμός Αθηένου και η 
Κοινωνική Πρόνοια και Φροντίδα τιμά τον 
εθελοντισμό, μια αξία που εμπεριέχει την 
αγάπη, την ανθρωπιά και την ανιδιοτελή 
προσφορά. Λόγω των καινοτόμων δράσε-
ων στον τομέα του εθελοντισμού που εδώ 
και χρόνια υλοποιούμε, ο Δήμος Αθηένου 
με θέμα «Ο εθελοντισμός στο Δήμο Αθηέ-
νου» υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα 
URBACT για την ανάδειξη καλών πρακτι-
κών που εκτελούνται σε πόλεις της Ευρώ-
πης. Ο Δήμος Αθηένου βραβεύτηκε ως 
Πόλη Καλής Πρακτικής και το βραβείο δό-
θηκε στο Τallinn της Εσθονίας στις 5 Οκτω-
βρίου 2017. 

Αυτό το πετύχαμε λόγω των καινοτόμων 
δράσεων στον τομέα της ψυχαγωγίας και 
απασχόλησης των ενοίκων της Κλεάνθει-
ου Κοινοτικής Στέγης Ηλικιωμένων όσο 
και των μελών του Κωνσταντινελένειου 
Κέντρου Ενηλίκων για να μην νιώθουν 
κοινωνικά απομονωμένοι αλλά να αποτε-
λούν μέρος του κοινωνικού συνόλου. Επι-
πλέον, από την αρχή της λειτουργίας της 
Στέγης συνδυάσαμε το δυναμικό μοντέλο 
λειτουργίας με ένα σταθερό πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων από εθελοντές όλων των 

ηλικιών και με τη συνεργασία με όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρωτοπορή-
σαμε στην ανάπτυξη του εθελοντισμού 
από μικρής ηλικίας ώστε να κατανοήσουν 
τις ανάγκες και τα συναισθήματα της Τρί-
της Ηλικίας  καθώς και τη χαρά της προ-
σφοράς, προσφέροντας νόημα και χρώμα 
στην καθημερινότητα των ενοίκων μας. 

Σημαντική είναι και η προσφορά της 
ομάδα των εθελοντών του Κωνσταντινελέ-
νειου Κέντρου Ενηλίκων και της Κλεάνθει-
ου Κοινοτικής Στέγης για την παρασκευή 
εδεσμάτων, χωριάτικων μακαρονιών και 
τη βοήθεια στην διοργάνωση των διαφό-
ρων εκδηλώσεων π.χ. Πορεία «Περπατώ 
με τους Ηλικιωμένους», Παζαράκια, Πρω-
τοχρονιάτικη Εκδήλωση κ.ά. από τα οποία 
τα έσοδα στηρίζουν το Κέντρο. Επίσης, ο 
Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Αθηένου 
με τη στήριξη πάντα των εθελοντών, δι-
οργανώνει εκδηλώσεις και παζαράκια. 

Το τρίτο πρόγραμμα του ΣΚΕ Αθηένου 
είναι η Κοινωνική Πρόνοια και Φροντίδα. 
Δημιουργήθηκε το  2013 από τους εθε-
λοντές θέλοντας να ανακουφίσουν τους 
συμπολίτες τους από τις δυσκολίες και τα 
ποικίλα προβλήματα της καθημερινότητας 
που επέφερε η οικονομική κρίση προσφέ-
ροντας δωρεάν προϊόντα και είδη πρώτης 
ανάγκης. Τα μέλη της επιτροπής προσφέ-
ρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και  
αγωνίζονται για το κοινό καλό. Ο κόσμος 
έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, 
προσφέροντας απλόχερα και με ανιδιο-
τελή αγάπη στις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και της Κοινωνικής Πρό-
νοιας.

Είμαστε περήφανοι για την σπουδαία 
ομάδα των εθελοντών μας γιατί στηρίζουν 
ποικιλόμορφα το φιλανθρωπικό μας έργο. 
Η μόνη τους αμοιβή είναι η χαρά της προ-
σφοράς προς τους συνανθρώπους μας. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Αποκαλυπτήρια πινακίδας  
Β΄ Δημοτικού Σχολείου  

Γεροσκήπου

Αποκαλυπτήρια πινακίδας  
Περιφερειακό Γυμνάσιο  

Ακακίου

Αποκαλυπτήρια πινακίδας στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης  

Κακογιάννης» , Λάρνακας
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Ο  εθελοντισμός αναπτύσσει 
την αξία και το ιδεώδες της 
ανθρωπιστικής προσέγ-

γισης, τονίζει σε συνέντευξη του 
στο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» του 
ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Παλαιών Προ-
σκόπων και Οδηγών κ. Χρίστος 
Κούζης.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τη 
συνέντευξη:

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

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΖΗΣ: Η σημα-
σία του τι είναι Εθελοντισμός είναι 
ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο και 
χρειάζεται αρκετός χρόνος να 
αναπτυχθεί.

Γενικά Εθελοντισμός είναι μία 
οργανωμένη προσφορά υπηρε-
σιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς 
να περιμένει οικονομικά ή άλλα 
ανταλλάγματα. Η ανάγκη των χω-
ρών όπου πληθυσμοί μετακινού-
νται από μία χώρα σε άλλη, οι οι-
κονομικές ή φυσικές καταστροφές 

αλλά και άλλες ανάγκες συμπολι-
τών μας, δημιουργούν καταστά-
σεις όπου το κράτος αδυνατεί να 
καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες 
πού δημιουργούνται και εδώ έρ-
χεται ο Εθελοντισμός να τις καλύ-
ψει. Ο προσκοπισμός θεωρείται 

αριθμητικά ως η μεγαλύτερη εθε-
λοντική οργάνωση στον κόσμο 
και  μυούμεθα στον Εθελοντισμό 
από μικρή ηλικία. Δίνομε υπόσχε-
ση να βοηθούμε κάθε άνθρωπο 
σε κάθε περίσταση και το  άρθρο 
3 του Νόμου αναφέρει «Ο πρό-

σκοπος είναι χρήσιμος και βοηθά 
κάθε άνθρωπο». Οι πρόσκοποι 
της Κύπρου  το έχουν αποδείξει 
πολλές φορές,  1974 στήσιμο αντί-
σκηνων στους προσφυγικούς κα-
ταυλισμούς, κατασβέσεις πυρκα-
γιών, αναδασώσεις και συλλογή 
τροφίμων, φαρμάκων κ.λ.π. στην 
πρόσφατη οικονομική κατάρρευ-
ση.

ΕΡ.:Ποιο είναι το όραμα σας 
για τον εθελοντισμό;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΖΗΣ: Όραμα 
μου είναι η ιδέα του Εθελοντισμού 
να αναπτυχθεί τόσο στα σχολεία 
μας όσο και στις άλλες οργανώσεις 
και με το παράδειγμά μας να ανα-
δείξομε την αξία της συμμετοχής 
αλλά και του ενδιαφέροντος προς 
τον συνάνθρωπό μας. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο εθελοντι-
σμός αναπτύσσει την αξία και το 
ιδεώδες της ανθρωπιστικής προ-
σέγγισης του κόσμου με άλλη 
νοοτροπία, αντίθετα προς την 
εγωπάθεια, τον ατομικισμό και την 
ιδιοτέλεια.

Βοηθούμε κάθε άνθρωπο 
σε κάθε περίσταση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χρίστος Κούζης, Πρόεδρος Παγκύπριου 
Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών:

Το ΠΣΣΕ με τη συνεργασία του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού, προ-
κηρύσσει κάθε χρόνο τον καθιερω-

μένο διαγωνισμό έκθεσης ιδεών , κατά τη 
διάρκεια της Εβδομάδας Εθελοντισμού, 
αρχές Δεκεμβρίου, μεταξύ των  τριών τάξε-
ων του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών των δημοσίων και ιδι-
ωτικών σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκπαί-
δευσης.  Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με τους 
όρους του διαγωνισμού επιλέγει τις καλύ-
τερες εκθέσεις των γυμνασίων και λυκείων.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγω-
νισμό Έκθεσης Ιδεών  2017 του ΠΣΣΕ στα 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα:  « Η 
συμβολή των εθελοντών νέων, για την προ-
στασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»  
είναι:

Οι νικητές μεταξύ των γυμνασίων: 
1ο βραβείο:  Ανδρέας Αγγελή,  Γυμνάσιο 

Πόλεως Χρυσοχούς
 2ο βραβείο: Παναγιώτα Γεωργίου,  Γυ-

μνάσιο Γερίου
 3ο βραβείο: Νικολέτα Ευσταθίου, Γυμνά-

σιο Ανθουπόλεως
 Έπαινος: Αλεξάνδρα Μάνου, Γυμνάσιο 

Αγίας Βαρβάρας
Οι νικητές μεταξύ των λυκείων:
1ο βραβείο:  Αλέξανδρος Θεοφάνους, 

Λύκειο Κύκκου Πάφου
 2ο  βραβείο: Σώζος Κούλας, Λύκειο Αρα-

δίππου
 3ο βραβείο:  Σοφία Σιδηροπούλου, Λύ-

κειο Γεροσκήπου

• Τιμητικές πλακέτες στους μαθητές 
επιδόθηκαν στο 27ο ετήσιο συνέδριο 
του ΠΣΣΕ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών στα σχολεία
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To Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυ-
ξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ σε συνερ-
γασία με τα Επαρχιακό Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού, 
Λάρνακας και Αμμοχώστου πραγ-
ματοποίησε σεμινάρια κατάρτισης 
διάρκειας 100 ωρών με θέμα: «Εκ-
παίδευση Φροντιστών  Κατ΄ Οίκον 
Φροντίδας». Οι θεματικοί τομείς και η 

διάρκεια του προγράμματος κατάρ-
τισης καλύπτουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτουν οι Υπηρε-
σίες Κοινωνικής Ευημερίας για την 
εκπαίδευση των φροντιστών στην 
παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φρο-
ντίδας.   Τα σεμινάρια άρχισαν τέλος 
του 2017 και ολοκληρώθηκαν αρχές 
του 2018.
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Σεμινάρια 100 ωρών κατάρτισης  
για τους κατ’ οίκον φροντιστές

Ευρωπαϊκό συνέδριο 
για τον εθελοντισμό 
στον πολιτισμό

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντών 
(European Volunteer Centre-CEV) στο οποίο 
είναι μέλος το ΠΣΣΕ διοργανώνει μεταξύ 19-
20 Απριλίου 2018 στην Κροατία συνέδριο 
με θέμα «Εθελοντισμός στον πολιτισμό» 
(Volunteering in culture)  στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς 2018. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.europeanvolunteercentre.org/
volunteering-in-culture

Σεμινάριο ΚΕΑΕ :  
«Οργάνωση και Διαχείριση γραφείου» στη Λευκωσία

Σεμινάριο ΚΕΑΕ  για την εκπαίδευση φροντιστών  
κατοίκον  φροντίδας, στη Λεμεσό, με τη συνεργασία  

του ΕΣΣΕ Λεμεσού

Σεμινάριο ΚΕΑΕ  για την εκπαίδευση φροντιστών κατοίκον  
φροντίδας στη Λάρνακα, με τη συνεργασία του ΕΣΣΕ Λάρνακας  

και Αμμοχώστου

Σεμινάριο 
ΚΕΑΕ : 
«Πρώτες 
βοήθειες 
στην εργασία  
-Επείγοντα 
Περιστατικά» 
στη Λευκωσία

Ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ως στόχο να εξασφα-
λίσει νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα για τους πολίτες. Χωρίζεται σε 3 
κύριες κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιοι 
όροι εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από κοινού τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και η υλοποίηση των αρχών και δικαιωμάτων που ορί-
ζει ο πυλώνας αποτελεί κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρα-
τών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el. Για οποιεσδή-
ποτε πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του ΠΣΣΕ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σεμινάριο ΚΕΑΕ  «Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης   
από τις ΜΚΟ» στη Λευκωσία
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ
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