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5η  Ετήσια Συνάντηση  
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Εργασίας, Πρόνοιας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
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Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε τη 
Γενική  Συνέλευση των οργανώσεων μελών 
του,  την Τετάρτη  27 Ιουνίου 2018  στη 
Λευκωσία.  Κατά τις αρχαιρεσίες εξελέγη 
η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ για 
την επόμενη διετία 2018 - 2020, η οποία 
στη συνέχεια  καταρτίστηκε σε σώμα. Νέος 
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ηλίας Δημητρίου. 
Η  Γενική Συνέλευση  ανακήρυξε τον κ. 
Σταύρο Ολύμπιο ως επίτιμο πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ για τη μακρόχρονη και καθοριστική 
προσφορά του στο ΠΣΣΕ και στον 
εθελοντισμό του τόπου μας.

Εκτενέστερα στις σελίδες 04 – 05 

Εκστρατείες ΠΣΣΕ 
- «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»  
- «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής 
και βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα»

Χαιρετισμός νέου 
Προέδρου του ΠΣΣΕ  
κ. Ηλία Δημητρίου

σελ. 15

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι νομικό πρόσωπο 
και αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς με 
βάση το νόμο 61(1)/2006 που διέπει τη λειτουργία του. Μέλη του είναι: 

• 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
• 73 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
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Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Επιμέλεια – Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση: 

Γραφεία: Λουτρακίου 3, 

2027 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

E_mail: epikerignosi@cytanet.com.cy 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 

«Επίκαιρη Γνώση Λτδ»

Τηλ. 22315786 Φαξ: 22 316793 

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Τυπογραφείο: Printco Manufacturing 

                      a
nd Trading ltd
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Χαιρετισμός νέου Προέδρου
 του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου

Mε αισθήματα ιδιαίτερης χαράς 
αλλά και ευθύνης έχω την τιμή 
να προσφέρω τις υπηρεσίες 

μου ως πρόεδρος στη νέα Διοικούσα 
Επιτροπή του Παγκύπριου Συντονιστι-
κού Συμβουλίου Εθελοντισμού, μετά 
την εκλογική Γενική Συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 
2018.   

Ευχαριστώ από καρδιάς τη Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή μου σε αυτή 
την τιμητική θέση στην οποία θήτευσαν 
πολύ σημαντικά πρόσωπα τα οποία 
έδωσαν το δικό τους στίγμα στην πο-
ρεία του εθελοντισμού στην Κύπρο, και 
ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Ολύμπιο, τον 
οποίο διαδέχομαι μετά την 20χρονη 
θητεία του στη θέση του Προέδρου του 
ΠΣΣΕ και σας διαβεβαιώνω ότι θα κατα-
βάλω κάθε προσπάθεια για να ανταπο-
κριθώ στις προσδοκίες όλων. 

Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα είναι 
πολλές.   Με τη συνεργασία όλων, θα 
πράξουμε τα καλύτερα για να διασφα-
λίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον 
για τον εθελοντικό τομέα και να ενδυ-
ναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και 
τις αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα 
από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολι-
τισμού και της κοινωνίας μας. 

Κοινό μας όραμα είναι σίγουρα 
η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση 
της ποιότητας του εθελοντισμού της 
Κύπρου μας και η μεγιστοποίηση της 
συμβολής του στην αντιμετώπιση των 
σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων 
της κοινωνίας μας.  Θα καταβάλουμε 
επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για να συνεχίσουν το εξαιρετικά 
σημαντικό έργο που επιτελούν.   

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ 
θα επικεντρωθεί στους γενικούς άξονες 
του προγράμματος δράσης του ΠΣΣΕ 
για το 2018-2019 όπως έχουν εγκριθεί 
στη Γενική Συνέλευση:
•  Περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση 

του εθελοντικού τομέα και των ΜΚΟ
•  Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περι-

βάλλοντος για τις ΜΚΟ

•  Επισήμανση προβλημάτων και ανα-
γκών στις ΜΚΟ

•  Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων

•  Ενίσχυση του συστήματος διαφά-
νειας και χρηστής 
διοίκησης στις ΜΚΟ 
μέσω του   Κώδικα  
χρηστής διοίκησης, 
συμπεριφοράς και 
δεοντολογίας 

•  Βελτίωση των επιπέ-
δων ποιότητας των 
οργανώσεων μελών 
του ΠΣΣΕ – μέσω 
του  υλικού που 
ετοιμάστηκε στη βάση των απαιτήσε-
ων του διεθνούς προτύπου ποιότητας   
ISO 9001:2015

•  Ενίσχυση του διαλόγου με τα αρμό-
δια Υπουργεία και τους αξιωματού-
χους του κράτους

•  Επέκταση όλων των καθιερωμένων 
ετήσιων δραστηριοτήτων του ΠΣΣΕ  

•  Ενίσχυση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει το ΠΣΣΕ στις οργανώσεις μέλη 
του

•  Συντονισμός των δραστηριοτήτων 

των οργανώσεων μελών

•  Εφαρμογή όλων των μνημονίων συ-
νεργασίας που υπέγραψε το ΠΣΣΕ με 
αρμόδιες   κρατικές υπηρεσίες 

•   Περαιτέρω προώθηση του εθελοντι-
σμού και ενίσχυση του 
Σώματος Εθελοντών

Για επίτευξη των 
πιο πάνω στόχων 
αλλά και για όποια νέα 
δράση θα χρειαστεί να 
αναπτυχθεί  το ΠΣΣΕ 
θα συνεχίσει να συ-
νεργάζεται στενά με τις 
οργανώσεις μέλη του 
αλλά και με όλους τους 

αρμόδιους κρατικούς και ημικρατικούς 
φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον 
ιδιωτικό τομέα και όλους όσους μπο-
ρούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
του εθελοντισμού.

Το ΠΣΣΕ είναι ένα συλλογικό σώμα 
το οποίο λειτουργεί από το 1973.  Το 
ΠΣΣΕ ήταν και θα  είναι πάντοτε ανοιχτό 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους εν-
διαφερόμενους φορείς για συνεργασία, 
εισηγήσεις και προτάσεις, για ενίσχυση 
του ρόλου και του έργου του.  
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Το Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

πραγματοποίησε τη Γενική  
Συνέλευση των οργανώ-
σεων μελών του,  την Τε-
τάρτη  27 Ιουνίου 2018  στη 
Λευκωσία.   
Τη Συνέλευση χαιρέτησαν 
εκ μέρους της Υπουργού 
Εργασίας ο κ. Χρίστος Μα-
ληκκίδης και ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. 
Γιάννης Γιαννάκη.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. 
Σταύρος Ολύμπιος προέβη 
σε απολογισμό της δράσης 
της απερχόμενης Διοικού-
σας Επιτροπής και κατέθεσε 
το ετήσιο πρόγραμμα δρά-
σης, στρατηγικής και προ-
ϋπολογισμού του ΠΣΣΕ τα 
οποία εγκρίθηκαν από τη 
Γενική Συνέλευση. 

Βασικοί άξονες του νέου 
ετήσιου προγράμματος δρά-
σης του ΠΣΣΕ είναι:

• Περαιτέρω στήριξη και εν-
δυνάμωση του εθελοντικού 
τομέα και των ΜΚΟ

• Ανάπτυξη ενός ευνοϊκό-
τερου περιβάλλοντος για τις 
ΜΚΟ

• Επισήμανση προβλημά-
των και αναγκών στις ΜΚΟ

• Συμμετοχή στα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων

• Ενίσχυση του συστήματος 
διαφάνειας και χρηστής δι-
οίκησης στις ΜΚΟ μέσω του 
Κώδικα  χρηστής διοίκησης, 
συμπεριφοράς και δεοντο-
λογίας 

• Βελτίωση των επιπέδων 
ποιότητας των οργανώσεων 
μελών του ΠΣΣΕ – μέσω του 
υλικού που ετοιμάστηκε στη 
βάση των απαιτήσεων του 
διεθνούς προτύπου ποιότη-

τας ISO 9001:2015
• Ενίσχυση του διαλόγου 

με τα αρμόδια Υπουργεία 
και τους αξιωματούχους του 
κράτους

• Επέκταση όλων των καθι-
ερωμένων ετήσιων δραστη-
ριοτήτων του ΠΣΣΕ  

• Ενίσχυση των υπηρεσιών 
που προσφέρει το ΠΣΣΕ στις 
οργανώσεις μέλη του

• Συντονισμός των δραστη-
ριοτήτων των οργανώσεων 
μελών

• Εφαρμογή όλων των μνη-
μονίων συνεργασίας που 
υπέγραψε το ΠΣΣΕ με αρμό-
διες κρατικές υπηρεσίες 

• Περαιτέρω προώθηση του 
εθελοντισμού και ενίσχυση 
του Σώματος Εθελοντών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: 
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Ο πρόεδρος  καταλήγοντας 
στον απολογισμό του μετα-
ξύ άλλων ανέφερε:  

«Παρακολουθώντας την 
επικαιρότητα μας καταλαμ-
βάνει ένα αίσθημα απαισιο-
δοξίας και προβληματισμού 
όταν ακούμε για όλα αυτά 
που συμβαίνουν στον τόπο 
μας. Όμως ο εθελοντής σε 
όλη αυτή την κατάσταση 

έχει ένα αντίβαρο έχει ένα 
αντιφάρμακο έχει τη δύναμη 
την οποία καταλαγιάζει όλα 
τα αρνητικά αισθήματα που 
δημιουργεί η επικαιρότητα. 
Τί είναι το αντιφάρμακο και 
το αντίβαρο;  Είναι απλό, εί-
ναι το γεγονός ότι είναι εθε-
λοντής, είναι αυτή η άλλη 
ζωή που έχει ο ίδιος, είναι η 
άλλη καθημερινή κατάστα-
ση που βιώνει, είναι η χαρά 
που νοιώθει όταν επιτελεί 
αυτό το υψηλό και θεάρεστο 
έργο του εθελοντή.

Ο καθένας έχει πολλούς 
λόγους για να νοιώθει περή-
φανος, έχουμε όλοι πολλούς 

Αλλαγή σκυτάλης
στο εθελοντικό κίνημα

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς

• ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

Κατά τη  Γενική  Συνέλευση των οργανώσεων μελών 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
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λόγους για να νοιώθου-
με περήφανοι, ένας όμως 
ακόμα λόγος για τον οποίο 
πρέπει να νοιώθουμε περή-
φανοι είναι η εθελοντική μας 
προσφορά.  Γι’ αυτό παρα-
καλώ όλους να παραμείνετε 
στη ζωή σας μέχρι τέλους 
εθελοντές.

Ο εθελοντής δεν έχει ούτε 
αφυπηρέτηση ούτε σύντα-
ξη. Μπορεί να μην κατέχει 
καμία θέση στη δομή του 
εθελοντισμού στον τόπο μας 
αλλά δεν παύει ποτέ και δεν 
μπορεί να παύσει να είναι 
εθελοντής. Γιατί ο εθελοντι-
σμός είναι η πηγή της περη-
φάνιας του, της χαράς του, 
για αυτό και θέλω σήμερα 
να εκφράσω την ιδιαίτερη 
χαρά και ικανοποίηση μου 
γιατί αυτή η αίθουσα έχει γε-
μίσει από εσάς τους εκπρο-
σώπους οργανώσεων που 
παράλληλα εκπροσωπείτε 
τόσους άλλους ανθρώπους. 
Σας εύχομαι ο Θεός να σας 
δίνει δύναμη, κουράγιο για 
να υπάρχει αυτός ο εθελο-
ντισμός που όλοι εμείς έχου-
με κτίσει.  

Με την ευκαιρία επιθυμώ 
να σας αναφέρω ότι σήμερα 
είναι η τελευταία Γενική Συ-
νέλευση την οποία έχω την 
τιμή να εκθέσω τα πεπραγ-
μένα του συμβουλίου.  Το 
ΠΣΣΕ είναι ένας σημαντικός 
σταθμός στη ζωή μου. 
• Ο εθελοντισμός και το 
ΠΣΣΕ θα είναι πάντα στην 
καρδιά μου θα είναι πά-
ντα στο μυαλό μου θα 
είναι πάντα σε οποιεσδή-
ποτε ενέργειες και μελλο-
ντικές μου δραστηριότη-
τες γιατί ο εθελοντισμός 
είναι το παρελθόν μου 
είναι το παρόν μου είναι 
το μέλλον μου. Ο εθελο-
ντισμός είναι η ίδια η ζωή 
μου.   

Σας ευχαριστώ όλους για 
την εικοσάχρονη συνεργα-
σία μας και εύχομαι να συνε-
χίσετε το πολύτιμο έργο που 
αναλαμβάνει ο κάθε ένας 
από εσάς. 

Ευχαριστώ για την τιμή που 
μου έχετε κάνει να συνεχί-
σω να προσφέρω στη θέση 
του επίτιμου προέδρου του 

ΠΣΣΕ. 
O εθελοντισμός είναι ότι 

ευγενέστερο και πολυτιμό-
τερο έχει αυτός ο τόπος είναι 
το αντίβαρο και το αντιφάρ-
μακο σε οποιαδήποτε φθο-
ρά ή απαξίωση παρατηρεί-
ται στην εποχή μας.  

Ο εθελοντισμός αυξάνεται 
και ποσοτικά και βελτιώνεται 
ποιοτικά. Για να συνεχιστεί 
αυτή η πορεία χρειάζεται ο 
ενθουσιασμός μας χρειάζε-

ται η αγάπη μας στο συνάν-
θρωπο μας και τον τόπο μας, 
χρειάζεται η εσωτερική μας 
καλλιέργεια και ο εσωτερι-
κός μας πλούτος ο οποίος να 
μεταφράζεται σε εθελοντική 
προσφορά  εκεί και όπου 
χρειάζεται.  

Θέλω να ευχαριστήσω τον 
Επίτροπο Εθελοντισμού που 
είναι πάντα ένας στενός συ-
νεργάτης, το νέο διευθυντή 
κ. Μαληκκίδη Γενικό Διευθυ-

ντή του Υπουργείου Εργασί-
ας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, την Υπουργό 
και τη Διευθύντρια των ΥΚΕ 
κα Τούλα Κούλουμου.»
• Ακολούθως η  Γενική Συ-
νέλευση  ανακήρυξε τον κ. 
Σταύρο Ολύμπιο ως επίτι-
μο πρόεδρο του ΠΣΣΕ για 
τη μακρόχρονη και καθο-
ριστική προσφορά του στο 
ΠΣΣΕ και στον εθελοντισμό 
του τόπου μας.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

Ακολούθως έγιναν αρχαιρεσίες και εξε-
λέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του 

ΠΣΣΕ για την επόμενη διετία 2018 - 2020, 
η οποία  καταρτίστηκε σε σώμα ως ακο-
λούθως:
• Πρόεδρος: Ηλίας Δημητρίου
• Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Σεργίου
• Γραμματέας: Γιαννούλα Κυριακίδου
• Ταμίας:Πέτρος Πέτρου
• Οργανωτικός γραμματέας: Χρύσω Αργυ-
ρού
• Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέ-
σεων: Μαρία Άζινου
• Βοηθός Γραμματέας: Κωστάκης Μιχαήλ

• Βοηθός Ταμίας: Ευανθία Παπασάββα
• Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας: Μα-
ρία Σταύρου 
ΜΕΛΗ: Χρύσω Αδάμου, Ανδρέας Αν-
δρέου, Δήμος Θωμά, Λευτέρης Κόκκι-
νος, Πέτρος Μάρκου, Μενέλαος Μενε-
λάου, Μαρία Μότη, Γιώτα Νικολαϊδου, 
Γιάννης Ξενίδης, Χρίστος Παπαδόπου-
λος, Ανδρούλλα Πασχαλίδου, Κλαίλια 
Σουρμελή Σκοτεινού, Κωνσταντίνος 
Χατζηαναστάση, Ρένος Χατζηβασίλη, 
Λιάνα Χατζημηνά και Βάσος Χριστο-
δούλου
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Η πολιτική ποιότητας του ΠΣΣE      
Η ποιότητα στις μέρες 

μας έχει γίνει αναπό-
σπαστο μέρος κάθε 

κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητας. Οι απαιτή-
σεις για ποιότητα συνεχώς 
αυξάνονται και διευρύνονται 
καλύπτοντας όλους τους το-
μείς, συμπεριλαμβανομένου 
και του τομέα του εθελοντι-
σμού.

Με την συνεχή ανάπτυξη 
του ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια, 
με την ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας, την αύξηση των απαιτή-
σεων των ενδιαφερομένων 
μερών και γενικά τα νέα δε-
δομένα στα οποία καλείται 
το ΠΣΣΕ να εργαστεί και να 
ανταποκριθεί δημιουργείται 
η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός 
αποτελεσματικού συστήμα-
τος οργάνωσης, διοίκησης 
και λειτουργίας που να στο-
χεύει στη συνεχή βελτίωση 
του επιπέδου των δραστηρι-
οτήτων και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του και του εργα-
σιακού του περιβάλλοντος. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την 
ανάγκη το ΠΣΣΕ έχει αποφα-
σίσει και προχώρησε στην 
εφαρμογή συστήματος δια-
χείρισης Ποιότητας σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001: 2015. 

Μέσα από την εφαρμογή 
του συστήματος το ΠΣΣΕ δε-
σμεύεται με την ακόλουθη 

πολιτική στη βάση της οποίας 
θα θέσει στόχους ποιότητας. 
Οι στόχοι αυτοί θα αξιολο-
γούνται και επανακαθορίζο-
νται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. Αυτό συνάδει με τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων 
παραγράφων του προτύπου 
ISO 9001:2015. 

Πολιτική του ΠΣΣΕ είναι 
στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των του, να προωθεί και να 
αναπτύσσει τον Εθελοντισμό 
μέσα από τον συντονισμό και 
την υποστήριξη των μελών 
του και άλλων ενδιαφερομέ-
νων μερών και να δημιουργεί 
ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον 

για τη λειτουργία των ΜΚΟ 
αλλά και υποστήριξης της 
εθελοντικής προσφοράς γενι-
κότερα. 

Η φιλοσοφία του ΠΣΣΕ 
βασίζεται στην ποιοτική ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών του 
και στη καλή συνεργασία του 
με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Για να επιτύχουμε τους 
στόχους μας δεσμευόμαστε 
να υλοποιούμε συγκεκριμένη 
πολιτική, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο «Σκοποί ΠΣΣΕ» 
στον Περί Παγκυπρίου Συ-
ντονιστικού Συμβουλίου Εθε-
λοντισμού Νόμο που διέπει 
τη λειτουργία μας. 

Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του συστήματος 
λειτουργίας του ΠΣΣΕ είναι 
υποχρεωτική και δεσμευτική 
για όλο το προσωπικό και τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτρο-
πής. Η ευαισθητοποίηση για 
ποιότητα και επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια είναι ευ-
θύνη όλων στο ΠΣΣΕ. 

Αυτή η πολιτική αναθεωρεί-
ται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα και είναι διαθέσιμη σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριου  

Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
ΠΣΣΕ στη βάση του ISO 9001

Σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της 
λειτουργίας του ΠΣΣΕ, αποφασίστηκε η εισαγω-
γή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύ-
που ISO 9001:2015. Η διαδικασία διαμόρφωσης 
και εφαρμογής του συστήματος ποιότητας στο 
ΠΣΣΕ άρχισε τέλος του 2017 και ολοκληρώθηκε 
τον Μάρτιο του 2018. Ως αποτέλεσμα το ΠΣΣΕ 
έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και λει-
τουργεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πεδίο 
εφαρμογής «Συντονισμός και ανάπτυξη του εθε-
λοντισμού και υποστήριξη των ΜΚΟ» με βάση τις

προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς 
προτύπου ISO 9001:2015.

Τον Μάιο του 2018 πιστοποιήθηκε το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας του ΠΣΣΕ βάσει των απαι-
τήσεων του προτύπου CYS EN ISO 9001:2015.

Στις 11 Ιουνίου 2018 ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση ποιότητας που 
οργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίη-
σης και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, κατά 
την οποία απονεμήθηκε στο ΠΣΣΕ η πιστοποίηση 
του από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέ-
τος η καθιερωμένη ετήσια συ-
νάντηση μεταξύ της Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου και 
των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η 5η συνάντηση οργανώθηκε από το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, την Πέμπτη 24 Μαΐου 
2018 και ώρα 11 π. μ. στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικο-
νομικών. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, ο Επί-
τροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννά-
κη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κ. Χρίστος Μαληκκίδης και 
η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας κα Τούλα Κούλουμου.

 Μετά από προσφώνηση του Προέδρου 
του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου και σύ-
ντομη τοποθέτηση της Υπουργού, εκπρό-
σωποι των ΜΚΟ από όλες τις επαρχίες 
υπέβαλαν θέματα που απασχολούν τις 
οργανώσεις.

 Η Υπουργός άκουσε με προσοχή τις 
απορίες /εισηγήσεις των εκπροσώπων 
των ΜΚΟ και σε πνεύμα εποικοδομητι-
κού διαλόγου έδωσε τις αναγκαίες απα-
ντήσεις συμβάλλοντας στην επίλυση 
πολλών προβλημάτων τους.

 Η Υπουργός συνεχάρη τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ για το δύσκολο έργο 
το οποίο επιτελούν. Επεσήμανε ότι ο δι-
άλογος με τις εθελοντικές οργανώσεις 
είναι σημαντικός και δίνει την ευκαιρία 
της προσωπικής επαφής του κράτους με 
τις οργανώσεις, συμβάλλει στη συζήτη-
ση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι 

οργανώσεις, στην επίλυση πολλών προ-
βλημάτων αλλά και στην ενίσχυση του 
φρονήματος των εθελοντών. 

Δεσμεύτηκε ότι θα είναι σε συνεχή 
επαφή με το ΠΣΣΕ για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αναφύονται κατά την 
επιτέλεση του έργου των εθελοντικών 
οργανώσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επί τάπητος θέματα που απασχολούν
τις οργανώσεις–μέλη του ΠΣΣΕ

• Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 5η Ετήσια Συνάντηση
• Διάλογος μεταξύ της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΚΟ

Το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το 
Γραφείο της Επιτρόπου Προ-
στασίας Δεδομένων Προσω-

πικού Χαρακτήρα διοργάνωσε 
ενημερωτική παρουσίαση για 
το νέο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, ο οποίος ψηφί-
στηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στις 16/4/2016 και τέθηκε 

σε εφαρμογή στις 25/05/2018.   
Η παρουσίαση πραγματοποι-

ήθηκε στις 14 Μαΐου 2018 στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκω-
σία.  Στην παρουσίαση συμμετεί-
χαν οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ 
και των ΕΣΣΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ, 
με την ερμηνεία του νέου αυτού 
κανονισμού και τις ερωτήσεις 

των συμμετεχόντων συνέβαλε 
στην ουσιαστική ενημέρωση 
των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ  για το νέο αυτό κανονισμό 
ο οποίος αφορά την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΣΤΟ ΠΣΣΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ 
ενέκρινε στις 15/1/18 και 26/2/18  
αντίστοιχα,  τις  αιτήσεις του Συλ-
λόγου «Πηγή Ζωής» και του 
Κυπριακού  Συνδέσμου για τη 
Νόσο Huntington,  να  καταστούν 
μέλη του ΠΣΣΕ.

Έκθεση  
Πεπραγμένων 

ΠΣΣΕ 
2017-2018

Το ΠΣΣΕ έχει εκδώσει την νέα 
του Έκθεση Πεπραγμένων η 
οποία  καταγράφει με συνο-

πτικό τρόπο τη δραστηριότητα του 
Συμβουλίου κατά την υπό επισκό-
πηση περίοδο 2017-2018.  

Μέσα από την έκθεση αυτή δια-
φαίνεται η πολύπλευρη προσπά-
θεια του Συμβουλίου  στην προστα-
σία και στήριξη του εθελοντισμού 
μας για να επιτελεί απρόσκοπτα τον 
αναντικατάστατο προορισμό του.  

Το πολυσχιδές έργο που καταγρά-
φεται στην έκθεση είναι αναμφίβο-
λα ο καρπός της εθελοντικής συλλο-
γικής προσπάθειας των μελών της 
Διοικούσας Επιτροπής και της στή-
ριξης των οργανώσεων μελών του .  

Πολιτική  ΠΣΣΕ για το για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

Κύρια σημεία πολιτικής:
Το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού αναγνωρίζει 
ότι ο σεβασμός και η προστασία 
του περιβάλλοντος είναι πρωτίστης 
σημασίας και δεσμεύεται στα εξής:
• την κατανόηση της επίδρασης που 
τυχόν να έχουν οι δραστηριότητές μας 
στο περιβάλλον
• την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του 
ΠΣΣΕ στο περιβάλλον 
• κατανόηση και συμμόρφωση με 
το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και 
άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή 
δεσμεύσεις (όπου ισχύει)

• τον καθορισμό περιβαλλοντικών 
στόχων για τις δραστηριότητές μας με 
στόχο την προώθηση του σεβασμού 
και την προστασία του περιβάλλοντος
• τη διασφάλιση ότι η πολιτική, 
εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του 
προσωπικού μας και τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής
• επέκταση της συνεργασίας που 
έχει αναπτυχθεί με την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος στη βάση του 
Μνημονίου που έχει υπογραφεί 
μεταξύ του ΠΣΣΕ και της Επιτρόπου
• τη συνέχιση και επέκταση όλων των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον 

• την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων 
δράσεων στον τομέα του 
εθελοντισμού και του περιβάλλοντος
• την εφαρμογή της αρχής των 
3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE  
(ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) αφού κατανοούμε και 
αναγνωρίζουμε τα περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που 
προκύπτουν

ΔΗΛΩΣΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ
για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Βελτίωση της ποιότητας και λειτουργίας
 των ΜΚΟ (ISO 9001:2015)

Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του 
ΠΣΣΕ για βελτίωση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών και της λειτουργίας των οργανώσεων 

μελών του, ετοίμασε, σε μεγάλο βαθμό, όλα όσα 
απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 
9001:2015 (εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα) και τα 
προσφέρει χωρίς κανένα κόστος σε όσες οργανώσεις 
μέλη του επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον. 
Το ISO 9001 έχει ως βασικό σκοπό να βελτιώσει 
την ποιότητα των υπηρεσιών και των λειτουργιών 
σε ένα οργανισμό.  Όσες οργανώσεις επιθυμούν να 
εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην 
καθημερινή τους εργασία ή/και να εξασφαλίσουν  
επίσημη πιστοποίηση από το πρότυπο, μπορούν να 
εξασφαλίσουν όλο το υλικό που ετοιμάστηκε από το 
ΠΣΣΕ.
Το ISO 9001, το οποίο προϋποθέτει το σχεδιασμό 

και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 
εφαρμόζεται σε αρκετούς οργανισμούς/εταιρείες και 
σε τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας για βελτίωση 
των υπηρεσιών και της λειτουργίας τους και της ικα-
νοποίησης των εξυπηρετουμένων / πελατών τους.
Η ποιότητα στις μέρες μας εκτιμάται και απαιτείται 
από διάφορους φορείς και από τους εξυπηρετούμε-
νους και επομένως είναι προς όφελος των οργανώ-
σεων να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας.
Εκτός από το υλικό που ετοίμασε το ΠΣΣΕ και το 
οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της 
κάθε οργάνωσης, θα πραγματοποιούνται και σεμι-
νάρια για να στηρίξουμε τα μέλη μας που επιθυμούν 
να  βελτιώσουν τα επίπεδα ποιότητας τους είτε θα 
προχωρήσουν στην αξιολόγηση/πιστοποίηση τους 
στη βάση του ISO ή όχι.     
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 18 
Απριλίου 2018, η 7η 

Σύνοδος της Κοινωνίας των 
Πολιτών η οποία διοργανώ-
νεται από το  Παγκύπριο Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων με θέμα 
«Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ 
και το νομικό πλαίσιο που τις 
επηρεάζει». 

Μετά από χαιρετισμό και 
κήρυξη των εργασιών της Συ-
νόδου από τον  Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρη Συλλούρη, χαιρε-
τισμό απεύθυναν ο πρόεδρος 
του Παγκύπριου Συντονιστι-
κού Συμβούλιου Εθελοντι-
σμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης 
και ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
και Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη.

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, 

από τον εκπρόσωπο των βου-
λευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το 
Υπόμνημα της 7ης Συνόδου 
της Κοινωνίας των Πολιτών 
που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ 
με θέμα: «Χρηστή Διοίκηση 
των ΜΚΟ και το νομικό πλαί-
σιο που τις επηρεάζει». 

Ακολούθησαν παρεμβάσεις 
στο θέμα της Συνόδου από 
τους 56 βασικούς βουλευτές 
(εκπροσώπους εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ) και το-
ποθετήσεις από τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ και 
εκπροσώπους των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος, Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Εσωτερικών, Υγείας και της 
Διευθύντριας των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας.

Η Σύνοδος ανέδειξε διάφο-
ρες πτυχές του θέματος με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό και 

ενδυνάμωση του εθελοντικού 
τομέα σε πρακτικές χρηστής 
διοίκησης αλλά και την επισή-
μανση νόμων που έχουν πρό-
σφατα ψηφιστεί ή νομοσχεδί-
ων που είναι σε εξέλιξη και 
επηρεάζουν ή δυσχεραίνουν 
το έργο των ΜΚΟ.   

Η ολομέλεια της συνόδου 
συμφώνησε ομόφωνα ότι σε  
οποιαδήποτε δραστηριότητα 
των εθελοντικών οργανώσε-
ων, προτεραιότητα πρέπει να 
έχει η  χρηστή διοίκηση και η 
διαφάνεια για εξασφάλιση της  
ποιότητας στην παροχή των 
υπηρεσιών των ΜΚΟ στους 
συνανθρώπους μας και γε-
νικότερα την κοινωνία. Η 7η 
Σύνοδος της Κοινωνίας των 
Πολιτών κάλεσε το κράτος να 
προβεί σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες για προώθηση 
των θεμάτων που έχουν τεθεί 
στην παρούσα Σύνοδο ώστε 
να εξευρεθούν λύσεις στα θέ-
ματα αυτά για την βελτίωση 

της λειτουργίας των εθελοντι-
κών/μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων και των υπηρεσιών 
που προσφέρουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι, μέσα από αυτή την πρω-
τοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η 
ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους 
των διαφόρων τομέων δρα-
στηριότητας των εθελοντι-
κών/μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων, οι οποίοι είχαν την 
ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της 
Συνόδου της Κοινωνίας των 
Πολιτών, να κάνουν προφο-
ρικές τοποθετήσεις στη βάση 
του Υπομνήματος, στην πα-
ρουσία των αρμόδιων αξιω-
ματούχων του κράτους. 

Σημαντικό εργαλείο της 7ης 
Συνόδου υπήρξε ο Κώδικας 
Χρηστής Διοίκησης Συμπερι-
φοράς και Δεοντολογίας για 
τις ΜΚΟ  που ετοίμασε και 
έκδωσε το ΠΣΣΕ μετά από δι-
αβούλευση με τις οργανώσεις 
μέλη του.

Προτεραιότητα των ΜΚΟ είναι
 η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια

18 Απριλίου 2018 στη Βουλή των Αντιπροσώπων
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  -  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

Ετήσιο Συνέδριο του ΕΣΣΕ Λεμεσού

Τ
ο Επαρχιακό Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού Λεμεσού 
πραγματοποίησε  το 

Ετήσιο Συνέδριο του το Σάβ-
βατο 21 Απριλίου 2018 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπε-
ζας Κύπρου. 

Το θέμα του Συνεδρίου 
ήταν: «Τα Συν και τα Πλην των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύω-
σης».  

Κατά την Εναρκτήρια Τελετή 
προσφώνησε  το Συνέδριο ο  
Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύ-
ρος Ολύμπιος και απηύθυναν 
χαιρετισμό:  ο Δήμαρχος  Λε-
μεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης και 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αμαθούντος  κ. Νικόλαος. 

Τον χαιρετισμό της  κ. 
Άντρης Αναστασιάδη, συζύ-
γου του Πρόεδρου της  Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, διάβασε η  
Επίτροπος Ισότητας φύλων  κ. 
Ιωσηφίνα Αντωνίου. 

Σύντομες παρεμβάσεις  για 
διερεύνηση  πτυχών του θέμα-
τος έγιναν  από τους: Θεοφιλέ-
στατο Επίσκοπο Αμαθούντος 

κ. Νικόλαο, Μάριο Στυλιανίδη 
- Α΄ Λειτουργό Δημοτικής Εκ-
παίδευσης,  Εβίτα Κατσιμίχα 
- Σχολική Εκπαιδευτική Ψυχο-
λόγο,  Δημήτρη Σούγλη – Δη-
μοσιογράφο,  Γιάννη Πολίτη 
– Συγγραφέα, Νικόλα Τούμπα 
και Πολίνα Δανιήλ -  Μαθητές 
του Λυκείου Αγίου Ιωάννη - εκ 

μέρους των Μαθητικών Ομί-
λων Κοινωνικής Προσφοράς 
των Σχολείων Μέσης Εκπαί-
δευσης Λεμεσού. 

Ακολούθησε συζήτηση 
μεταξύ των συνέδρων με την 
οποία αναδείχθηκαν τα σο-
βαρά προβλήματα που δημι-
ουργούνται από τη συνεχή και 

άκριτη χρήση των Μέσων Κοι-
νωνικής Δικτύωσης, ιδιαίτερα 
στους νέους, και υποδείχθη-
καν τρόποι αντιμετώπισης των 
προβλημάτων αυτών.

Παρέστησαν Βουλευτές, Δή-
μαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι  
και αρκετοί εκπρόσωποι των 
Εθελοντικών Οργανώσεων. 

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε το   Μνημόσυνο των Στελεχών, 
Ευεργετών και Δωρητών των Εθελοντικών 
Οργανώσεων που οργάνωσε  το ΕΣΣΕ Λε-
μεσού στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικής. Στο  Μνημόσυνο  
μίλησε  ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ  κ. Σταύρος 
Ολύμπιος ο οποίος εξήρε την προσφορά 
των μνημονευθέντων οι οποίοι αποτελούν 

φωτεινό παράδειγμα για όλους.  Μετά το 
Μνημόσυνο προσφέρθηκε καφές στην Κα-
φετέρια « Διέξοδος » .

Πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία το 19ο Ετήσιο 
Συνέδριο του ΕΣΣΕ Λάρνα-
κας.  Στο Συνέδριο, του οποί-
ου οι διεργασίες διεξήχθη-
καν στο ξενοδοχείο Sun Hall 
στη Λάρνακα στις 2 Μαΐου 
2018, έδωσαν το παρόν τους 
εκπρόσωποι του υπουργεί-
ου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
των τοπικών αρχών και φο-
ρέων της πόλης και επαρχίας 
Λάρνακας, εκπρόσωποι ορ-
γανώσεων μελών του ΕΣΣΕ 
Λάρνακας και εθελοντές.

Το Συνέδριο χαιρέτησαν 
ο εκπρόσωπος του Μητρο-
πολίτη Κιτίου, ο εκπρόσωπος 
του Δήμαρχου Λάρνακας, ο 
Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κύρι-

ος Σταύρος Ολύμπιος και ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ κύριος Γιάννης Γιαννά-
κη. Χαιρετισμό και κήρυξη 
της έναρξης των εργασιών 
του Συνεδρίου έκανε η κυρία 
Μαρία Κυρατζή, Πρώτη Λει-
τουργός των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας, η οποία 
εκπροσώπησε την Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων κυρία 
Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε προσφώνηση του, ο 
Πρόεδρος του ΕΣΣΕ Λάρ-
νακας, κ. Ανδρέας Σεργίου, 
αφού καλωσόρισε και ευχα-
ρίστησε τους συνέδρους για 
την παρουσία τους, τόνισε 
ότι το θέμα του Συνεδρίου 
εντάσσεται στα πλαίσια της 

ευρύτερης προσπάθειας 
που καταβάλλει το ΠΣΣΕ 
προκειμένου να θωρακίσει 
τις οργανώσεις μέλη του και 
να τις καταστήσει ικανές να 
αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
τους πειρασμούς της δια-
φθοράς και της κακοδιαχεί-
ρισης.

Στο ίδιο μήκος κύματος 
και με την ίδια προσέγγιση 
τοποθετήθηκαν επίσης και οι 
3 εισηγητές του Συνεδρίου, ο 
Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύ-
ρος Ολύμπιος, ο οποίος ανέ-
πτυξε «Το ηθικό υπόβαθρο 
και η φιλοσοφία του Κώδικα 
Χρηστής Διοίκησης Συμπε-
ριφοράς και Δεοντολογίας 
των ΜΚΟ», ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. 

Γιάννης Γιαννάκη, ο οποίος 
ανέπτυξε «Το νομικό πλαίσιο 
που επηρεάζει τις ΜΚΟ» και 
ο Αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ 
και Πρόεδρος του ΕΣΣΕ Κε-
ρύνειας κ. Ηλίας Δημητρίου, 
ο οποίος ανέπτυξε την πτυχή 
«Οι πιο σημαντικές πρόνοιες 
του Κώδικα Χρηστής Διοίκη-
σης Συμπεριφοράς και Δεο-
ντολογίας των ΜΚΟ».

Όπως τόνισαν όλοι οι ει-
σηγητές, η υιοθέτηση του 
Κώδικα Χρηστής Διοίκησης 
από το ΠΣΣΕ, τα ΕΣΣΕ και τις 
οργανώσεις μέλη τους, απο-
τελεί τη μεγαλύτερη θωράκι-
ση και ασπίδα προστασίας 
για τις εθελοντικές οργανώ-
σεις οι οποίες καλούνται να 
τον εφαρμόζουν πιστά.

19ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΣΣΕ Λάρνακας 

Μνημόσυνο των Στελεχών, Ευεργετών και Δωρητών 
των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του ΕΣΣΕ Λεμεσού
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Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 6 
Ιουνίου 2018   στο Παττίχειο Κέντρο 
Ενασχόλησης Ενηλίκων Λεμεσού  η  

Τακτική Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού 
Συντονιστικού  Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Λεμεσού στην οποία έλαβαν μέρος οι  Πρό-
εδροι και Εκπρόσωποι των Εθελοντικών   
Οργανώσεων Λεμεσού και των Συμβου-
λίων Κοινοτικού Εθελοντισμού επαρχίας 
Λεμεσού.  

Στη λογοδοσία του ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Σ.Ε. Λεμεσού κ. Σταύρος Ολύμπιος εξέ-
θεσε τα πεπραγμένα του Συμβουλίου για 
την υλοποίηση του συντονιστικού, καθο-
δηγητικού, επιμορφωτικού και εποπτικού 
του ρόλου.  Αναφέρθηκε επίσης στην πο-
ρεία των  προγραμμάτων του Σώματος 
Εθελοντών  Λεμεσού, του Κέντρου Πρώτων 
Κοινωνικών Βοηθειών  και της Κοινοτικής 
Εργασίας που λειτουργεί το Επαρχιακό Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμε-
σού. 

Η Ταμίας κ. Ελένη Ιωάννου -  Συμεού εξέ-
θεσε την ταμειακή κατάσταση του Συμβου-
λίου.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη συνέχεια εξελέγη νέα Διοικούσα Επι-
τροπή η οποία καταρτίστηκε  σε Σώμα  ως 

ακολούθως:
Πρόεδρος: Σταύρος Ολύμπιος
Αντιπρόεδρος: Μαρία Μότη
Γραμματέας: Χρίστος Παπαδόπουλος 
Ταμίας: Ελένη Ιωάννου – Συμεού
Βοηθός Γραμματέας: Δήμος Θωμά
Βοηθός Ταμίας: Αντρέας Χαραλάμπους

Οργανωτικός Γραμματέας: Θεοδώρα Σο-
λομωνίδου 

Βοηθός Οργανωτικός: Στέφανη Μαρα-
γκού

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ανδρέας 
Χριστοφόρου

Μέλη:  Γιαννάκης Χριστοφόρου, Γιώργος 
Οδιάτης, Εύη Τσολάκη,  Θούλα Παπαμι-
χαήλ, Παναγιώτης  Μίνως, Χρίστος Παπα-
χριστοδούλου,  Τροοδία Αντωνιάδου και  
Γιαννούλα Κυριάκου. 

Εκπρόσωποι του ΕΣΣΕ Λεμεσού στο 
ΠΣΣΕ: Μαρία Μότη και Χρίστος Παπαδό-
πουλος

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

Ενημερωτική συνάντηση 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Σαλαμιούς

Εκστρατεία «Εθελοντισμός 
για πράσινες κοινότητες»

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15/4/18, ενη-
μερωτική συνάντηση στο Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς, με θέμα την 

προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των παιδιών στην 
Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, 
tablets κ.ά) από την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Πα-
γκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και 
το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Πάφου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινοτικού 
Εθελοντισμού Σαλαμιούς. 

Η ενημερωτική συνάντηση, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της παγκύπριας εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσι-
νες κοινότητες», η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία 
του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
διάφορων κοινοτήτων, μέσω περιφερειακών συνα-
ντήσεων για περιβαλλοντικά θέματα. 

Οι κάτοικοι της κοινότητας Σαλαμιούς και άλλοι εί-
χαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το λειτουργό 
του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ. Μάριο 
Ευθυμίου, για τρόπους προφύλαξης και μείωσης της 
έκθεσης των παιδιών στην Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Προγράμματα κατάρτισης – 1ου 
εξαμήνου 2018

Σεμινάριο: Εκπαίδευση Φροντιστών  
Κατ΄ Οίκον Φροντίδας διάρκειας 100 ωρών 
στη Λεμεσό, 21/10/17 μ/εχρι 25/1/18

Σεμινάριο: Οργάνωση και Διαχείριση 
γραφείου στη Λευκωσία, 21/2/18

Σεμινάριο: “Χρήση Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης από τις ΜΚΟ” 
στη Λευκωσία, 9/3/18

Σεμινάριο: Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – 
Επείγοντα περιστατικά στη Λευκωσία, 15/2/18

Σεμινάριο: Απαιτήσεις προτύπου διαχείρισης 
ποιότητας ISO 9001: 2015 στη Λευκωσία, 24/4/18

Σεμινάριο: Οργάνωση και Διαχείριση γραφείου 
στη Λεμεσό, 9/5/18

Τακτική Γενική Συνέλευση 
του ΕΣΣΕ Λεμεσού
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εθελοντισμός στα επόμενα 
χρόνια θα αποκτήσει 

αποτελεσματικότερη δυναμική

Τ
ο ζήτημα του εθελοντισμού συ-
νιστά πρωτίστως άξονα ιδεών 
για την εμπέδωσης μιας άνευ 
όρων κοινωνικότητας και ηθι-

κών πράξεων καλοσύνης, αναφέρει 
σε συνέντευξη του στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου κ. Νε-
κτάριος Παρτασίδης.

Εκφράζει επίσης την εκτίμηση ότι «ο 
εθελοντισμός στην Κύπρο όπως εξελίσ-
σεται μέσα και από τον ρόλο του ΠΣΣΕ 
από και προς διάφορες κατευθύνσεις, 
στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει απο-
τελεσματικότερη και πιο οργανωμένη 
δυναμική ως κοινωνικό κίνημα, αρκεί να 
διατηρήσει τον αντικειμενικό του προσα-
νατολισμό».

Παραθέτουμε στη συνέχεια τη συνέ-
ντευξη του κ. Νεκτάριου Παρτασίδη:

ΕΡ.: Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα 
και ποια η αναγκαιότητα του;

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ: Ο εθελο-
ντισμός από απόψεως χρησιμότητας, 
ιδίως για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων και δη κοινωνιολογικά, 
μπορεί να αποκρυσταλλωθεί ως μορφή 
πολιτισμικού κεφαλαίου. Ιστορικά μά-
λιστα, στην αρχαία Ελλάδα απαντάται 
έμμεσα στην ανθρωποκεντρική σκέψη, 
όπως τούτη είχε διαπλαστεί μέσα από 
τον θεσμό της πόλεως-κράτους, ενώ πιο 
συγκεκριμένα κατά την προνεωτερική 
φάση της κυπριακής κοινωνίας, όπως 
συμβαίνει σε νησιώτικες γεωγραφικές 
ζώνες, παραδοσιακά υπήρξε και χαρα-
κτηρολογικό γνώρισμα. 

Στον σύγχρονο κόσμο και σε διεθνή 
κλίμακα θεωρώ ότι ο εθελοντισμός μάλ-
λον συνάδει:

α) με στοχευμένη αναπαραγωγή αντι-
κειμενικής ή και υποκειμενικής φιλαν-
θρωπίας, 

β) με (δι)έξοδο από τον ατομοκεντρι-
σμό που ως φαινόμενο ενδεχομένως 
να ταυτίζεται με εγκλεισμό της ανθρώ-
πινης φύσης σε προσωπική ιδιοτέλεια 
και γ) τον άκρατο καταναλωτισμό ως 

διαφθαρτικό τρόπου του βίου. Κοινωνι-
κά φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται 
εντονότερα στις αναπτυγμένες κοινωνίες 
που ενίοτε λέγονται και «κοινωνίες της 
αφθονίας».

Ως εκ τούτου, το ζήτημα του εθελοντι-
σμού, θα έλεγα ότι συνιστά πρωτίστως 
άξονα ιδεών για την εμπέδωσης μιας 
άνευ όρων κοινωνικότητας και ηθικών 
πράξεων καλοσύνης. Είναι δηλαδή «τρό-
πος αλληλοπεριχώρησης», που μάλλον 
λαμβάνει χώρα στις ανθρώπινες κοινω-
νίες υπό τις εξής οπτικές προσεγγίσεις:

α) προσωρινά από μεμονωμένα πρό-
σωπα και κοινωνικές ομάδες για την 
επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων (π.χ. 
κάλυψη εξόδων ασθενούντων συναν-
θρώπων για λήψη θεραπείας, παροχή 

οικονομικής αρωγής σε πρόσωπα που 
έχουν περιπέσει σε δυσπραγία ή βρί-
σκονται κάτω από το όριο της απόλυτης 
φτώχειας), 

β) σε οργανωμένη και μακροπρόθε-
σμη συλλογική βάση μέσω δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων (π.χ. κρατικό Σύ-
στημα Κοινωνικής Ευημερίας, Σωματεία, 
Συνδέσμους, Συλλόγους, Κινήματα) που 
συστήνονται και υπάρχουν ειδικά για 
αυτό τον σκοπό. Ας μου επιτραπεί εδώ 
να παραθέσω τα λόγια του στωικού φι-
λόσοφου και Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Μάρκου Αυρήλιου στο έργο του «Τα εις 
εαυτόν». 

Ίσως τα πλέον αρμόζοντα λόγια προ-
κειμένου να υπενθυμίζουν τη διαχρονι-
κή ουσία του εθελοντισμού, ως παναν-

Νεκτάριος Παρτασίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου
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θρώπινη αξία, καθήκον και αρχή: «Οι 
άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. 
Ή δίδασκε ούν ή φέρε». Ότι δηλαδή σε 
ελεύθερη μεταφορά από τα αρχαία στα 
νέα ελληνικά θα ερμηνεύαμε πως: «Οι 
άνθρωποι φτιάχτηκαν να είναι ο ένας για 
τον άλλο. Φρόντισε λοιπόν αναλόγως, να 
τους βελτιώνεις και να τους αντικρίζεις με 
εγκαρτέρηση».

 
ΕΡ.: Ποιο είναι το όραμα σας για τον 

εθελοντισμό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ: Νομίζω 

θα αποφύγω να απαντήσω στην λέξη 
«όραμα», διότι εννοιολογικά αναφέ-
ρεται σε θεωρητική προσμέτρηση που 
ακούγεται κάπως «βαρύγδουπη» από 
απόψεως συμβολισμού. Κατά συνέπεια, 
θα απαντήσω στην προσωπική ερώτηση 
που θέτετε, τουλάχιστον όσον αφορά 
πραγματιστικούς και -εί δυνατόν- επιτεύ-
ξιμους στόχους, μέσω της εθελοντικής 
δράσης σε μικροεπίπεδο και σε μακροε-
πίπεδο για το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Κατ’ αρχήν όμως θέλω να προβώ σε 
μιαν ανορθόδοξη προσέγγιση βάσει 
υποκειμενικής εμπειρίας. Προσωπικά 
όσον αφορά την εθελοντική δράση, 
έμαθα να ενεργώ εκτός συμβατικού 
πλαισίου παρά τις οιεσδήποτε δυσχέρει-
ες, επειδή ακριβώς έχω «συμφιλιωθεί» 
με κάποιες παθογενείς νοοτροπίες ως 
έχουν, όπου δυστυχώς αναπαράγονται 
πολιτισμικά -αλλά ακόμη και θεσμικά- 
καθώς διαποτίζουν τον κυπριακό κοι-
νωνικό ιστό, με ελάχιστες πιθανότητες 
να αλλάξουν στο εγγύς μέλλον. Τούτο 
σημαίνει πως, ακόμη και όταν κανείς ερ-
γάζεται με ειλικρίνεια χωρίς να ιδιωτεύει 
(σύμφωνα και με την προσωπική μου 
θεώρησή περί κοινωνικής ιδιωτείας) ή να 
αποσκοπεί σε προσωπικό όφελος, (μά-
λιστα πολλές φορές τούτο αποβαίνει και 
σε βάρος του εαυτού του),  χρειάζεται να 
είναι «σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρρα-
λέος» για να αντιγράψω τρόπον τινά τα 
λόγια του ποιητή, δεδομένου ότι σχεδόν 

πάντοτε θα βάλλεται με αδυσώπητη κα-
κεντρέχεια, εισπράττοντας εξίσου τους 
πικρούς καρπούς από το δέντρο της 
αγνωμοσύνης. 

Επομένως, τα πρόσωπα που στη ζωή 
τους επιλέγουν συνειδητά να κινούνται 
εθελοντικά και δη επωμιζόμενα αξιώμα-
τα σε διοικητικά συμβούλια, εξυπακούε-
ται πως δεν θα τύχουν καμίας, αλλά ούτε 
και πρέπει να αποβλέπουν σε καμία χρη-
ματική απολαβή ή άλλως πως κοινωνική 
ανταπόδοση. Και τώρα που διευκρίνισα 
ορισμένα σημεία, θα ξεδιπλώσω εν συ-
ντομία την ουσία των προσωπικών στό-
χων μου. 

Επειδή η ιδέα του εθελοντισμού χρει-
άζεται να συμβαδίζει με την φιλοσοφική 
ιδέα της κοινωνίας των πολιτών -κατ’ ου-
σία και όχι κατ’ ευφημισμό- κύριο μέλη-
μά από τη θέση του Προέδρου του Συν-
δέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου και για 
όσο καιρό παραμένω στο οιακοστρόφιο, 
επίσημη γραμμή πλεύσης μου κατά κύ-
ριο λόγο θα είναι: 

α) συνέχιση της πορείας αναμόρφω-
σης του ίδιου του Συνδέσμου ως επιστη-
μονικού φορέα, 

β) η πρακτική στήριξη και διεύρυνση 
της κοινότητας ως φορέας για την ανά-
πτυξη των καθημερινών κοινωνικών 
σχέσεων, 

γ) η γνωσιολογική κατάρτιση ακρο-
ατηρίων μέσω (συν)διοργάνωσης δι-
αλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων σε 
επίκαιρα τοπικά και διεθνή θέματα όπως 
την κοινωνία της γνώσης (π.χ. Web 2.0, 
Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση - 4IR), 
κοινωνικούς θεσμούς (π.χ. οικογένεια, 
παιδεία), κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. με-
ταναστευτικά ρεύματα, κοινωνικές ανι-
σότητες, σύγχρονες πολιτισμικές αντιθέ-
σεις, τις πολεμικές διενέξεις, τα κοινωνικά 
προβλήματα), τα πορίσματα των οποίων 
θα καταβάλλεται προσπάθεια να εκδίδο-
νται σε συλλογικούς τόμους, 

δ) εκτέλεση φιλανθρωπικού έργου, 
όποτε τούτο είναι οικονομικά εφικτό, 

ε) συμβολή για περαιτέρω ανάπτυξη 
του εθελοντικού κινήματος, μέσα από τη 
διεύρυνση της συνέργειας με φορείς ή 
οργανισμούς που ασπάζονται παρόμοι-
ους κοινωφελείς στόχους και εξυπηρε-
τούν το γενικό καλό. 

Εν κατακλείδι, θέλω να πιστεύω ότι ο 
εθελοντισμός στην Κύπρο όπως εξελίσ-
σεται μέσα και από τον ρόλο του ΠΣΣΕ 
από και προς διάφορες κατευθύνσεις, 
στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει απο-
τελεσματικότερη και πιο οργανωμένη 
δυναμική ως κοινωνικό κίνημα, αρκεί να 
διατηρήσει τον αντικειμενικό του προσα-
νατολισμό.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε στις 17 Μαΐου 2018 σε συνέδριο που διορ-
γάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μά-

θησης στην Κύπρο: Παρουσίαση και Διαβούλευση».
Το συνέδριο διεξήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θέ-

σπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης 
Μάθησης» και σε αυτό παρουσιάστηκε η πρόταση για «Εθνικό Σχέδιο  

Δράσης για Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην 
Κύπρο». 

Το ΠΣΣΕ υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο εισηγήσεις για το εν 
λόγω Σχέδιο Δράσης και θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του 
μέσα από τη συμμετοχή του στην Τεχνική Επιτροπή για την Επικύρω-
ση την υιοθέτηση της Σύστασης της ΕΕ για την επικύρωση της Μη Τυ-
πικής και Άτυπης Μάθησης.
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Συνέδριο για την Επικύρωση της Μη 
Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο

Πρόγραμμα LIFE
Το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  του  

Υπουργείου  Γεωργίας, Φυσικών  
Πόρων  και  Περιβάλλοντος,  αποτε-
λεί  το  Εθνικό  Σημείο  Επαφής  για  
το  Πρόγραμμα LIFE. Στόχος  του 
LIFE είναι  να  συμβάλει  στην  εφαρ-
μογή,  τον εκσυγχρονισμό  και  την  
ανάπτυξη   της  Ευρωπαϊκής  Περι-
βαλλοντικής  και  Κλιματικής  πο-
λιτικής  και  νομοθεσίας  μέσω της 
συγχρηματοδότησης έργων με προ-
στιθέμενη αξία για  την  Ευρώπη. 

Δικαιούχοι  του  Προγράμματος  
είναι μεταξύ άλλων και μη  κυβερ-
νητικές  οργανώσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.lifecyclamen.
com.cy 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης μπορούν  να υποβά-
λουν αίτηση χρηματοδότησης ή άλλης 
στήριξης για προγράμματα που συνά-
δουν με την αποστολή και τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
μέσω των προγραμμάτων: Erasmus+ / 
European Voluntary Service (EVS), EU 
programme for Employment and Social 
Innovation (EaSI), LIFE programme, 
European Agricultural Fund for Rural 
Development, Europe for Citizens 
programme, Asylum, Migration and 
Integration Fund (AMIF), Interreg 
Volunteer Youth, EU Health programme.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι 

μια δεξαμενή νέων ανθρώπων που εκδη-
λώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετά-
σχουν σε προγράμματα αλληλεγγύης είτε 
για εθελοντισμό ή για να εργαστούν σε 
προγράμματα προς όφελος κοινοτήτων 
και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://
europa.eu/youth/soLidARITY_el

Για  οποιεσδήποτε πληροφορίες ή απο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γρα-
φείο του ΠΣΣΕ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Χρηματοδοτικά Προγράμματα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Δράσεις 
για τη νεολαία

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
συναντήθηκε στις 14 Μα-
ΐου 2018 με τον πρόεδρο 
του Οργανισμού Νεολαίας 
με σκοπό την ανάπτυξη πε-
ραιτέρω συνεργασίας με-
ταξύ ΠΣΣΕ και ΟΝΕΚ. 

Το ΠΣΣΕ στο πλαίσιο συνεργασίας με αρμόδια 
αρχή καλεί όσους εθελοντές ενδιαφέρονται να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία ανθρωπιστικής 
βοήθειας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  να 
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Σημειώνουμε ότι 
οι εθελοντές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρουν 
θα ειδοποιηθούν εάν και εφόσον υπάρξει έκτακτη 
ανάγκη. 

Τομέας προσφοράς: Βοήθεια στη δημιουργία 

και λειτουργία καταυλισμού προσφύγων στην 
Κύπρο (σε περίπτωση που υπάρξει έκτακτη ανά-
γκη). 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώ-
σουν το ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑ-
ΓΚΗ» στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του 
ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy.

Εθελοντές για έκτακτες ανάγκης
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Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), έχει προκηρύξει για 4η συνεχόμενη χρονιά την έναρξη των 
δύο πιο κάτω εκστρατειών:

• Εκστρατεία «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά» 
με στόχο τη συλλογή σχολικών ειδών για παιδιά απόρων οικογενειών ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα σχολικά 
είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019

• «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής;  Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα»
με στόχο την προσφορά βοήθειας στο διάβασμα, σε εθελοντική βάση, σε παιδιά και νέους από άπορες οικογένειες  
Πώς μΠΟρΕίς νΑ βΟηθηςΕίς;

• Πρόσφερε σχολικά είδη!
- Θα προμηθευθείς σχολικά είδη για τη νέα χρονιά; 
Βάλε μέσα στο καλάθι σου ακόμη ένα επιπλέον προϊόν για να δοθεί σε παιδάκι που δεν μπορούν οι γονείς του να του 

αγοράσουν. 
- Σκέψου αν σχολικά είδη που ετοιμάζεσαι να φυλάξεις αλλά δεν τα χρειάζεσαι μπορούν να δοθούν σε ένα άλλο παιδάκι.
- Τι μπορείς να προσφέρεις; οτιδήποτε απαραίτητο για το σχολείο όπως:

• Σχολικά είδη, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη κ.α.

• Σχολικό ρουχισμό και παπούτσια 

• Παραμύθια, βιβλία κτλ

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια

• Έπιπλα και εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες γραφείου κ.α.)

Γίνε Εθελοντής και βοήθησε στο διάβασμα!
• Εάν είσαι εκπαιδευτικός δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης μπορείς να βοηθήσεις στο διάβασμα, σε εθελοντική βάση, 

παιδιά και νέους από άπορες οικογένειες

• Εάν διαθέτεις ιδιωτικό φροντιστήριο μπορείς να παραχωρήσεις μια ή περισσότερες θέσεις σε μαθήματα που προσφέ-
ρονται από το φροντιστήριο σου σε παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη και θα παραπεμφθούν κοντά σου από το Σώμα 
Εθελοντών

Που πρέπει να αποταθείς;
Τα Σώματα Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες θα συλλέγουν τα σχολικά είδη από το Μάιο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018 

ώστε να τα παραδώσουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη το Σεπτέμβριο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
ςημεία συλλογής ςωμάτων Εθελοντών και τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Λευκωσία:   Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ. 301, Στρόβολος, τηλ. 22512602
Λεμεσός:    1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα, τηλ.  25737761
Λάρνακα:   Στυλιανού Λένα 47, Αντωνίου Κωρτ, Διαμ. 1, τηλ. 24650525
Πάφος:   Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαργός, τηλ. 26953725
Αμμόχωστος:  Πέτρου Πεσκέσιη 2, Φρέναρος, τηλ. 99124521
Κερύνεια:   Τηλ. 97743185
Τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ στηρίζουν την εκστρατεία του ΠΣΣΕ και διαθέτουν ειδικό χώρο στα καταστήματα τους 

για συλλογή σχολικών ειδών τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν στο Σώμα Εθελοντών κάθε επαρχίας.
Ώρες συλλογής: παρακαλούμε το κοινό όπως επικοινωνεί με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία του για τις ώρες συλλογής 

και περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις. 

Δώσε χαμόγελο! Δώσε ελπίδα! 
Όλα τα παιδιά αξίζουν να αρχίσουν τη νέα χρονιά με χαρά και αισιοδοξία!

«ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»
και

«Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής; 
 Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά  

και νέους στο διάβασμα»

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού προκηρύσσει την έναρξη 

των εκστρατειών:



Τζιν

Λευκά µπλουζάκια

*Το 1ο πλυντήριο διπλής φόρτωσης στον κόσµο συνδυάζει έναν κάδο εµπρόσθιας φόρτωσης και έναν δεύτερο κάδο άνω φόρτωσης, και µπορεί να πλένει
  και να στύβει δύο φορτία ρούχων ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε στην Κορέα, τον Ιούλιο 2015.
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