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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

Κωδικός: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/4/Έκδοση: 1.0/Ημερ. Έγκρισης: 28/2/22/ΔΕ 

 
 
 

  
«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις προκλήσεις στους τομείς της 

κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης και 

συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας 

μας, στην αντιμετώπιση τους»  Μπορούμε όλοι να υιοθετήσουμε ένα ή 

περισσότερους στόχους! 

 Χαιρετίζουμε το καθολικό πλαίσιο που ορίζει η Ατζέντα 2030 για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης 

μέχρι το 2030.  

 Υποστηρίζουμε και προωθούμε τη σημασία της συμβολής όλων για την επίτευξη των στόχων με 

σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες, χωρίς την 

απειλή της κλιματικής αλλαγής, με αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ικανοποίηση των 

αναγκών της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενεών. 

 Ευθυγραμμίζουμε την στρατηγική και τις δράσεις μας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(Sustainability Development Goals – SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

 Έχουμε ως προτεραιότητα, στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων μας, την ενσωμάτωση των 

17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030.  

 Έχουμε προσδιορίσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορούν το ΠΣΣΕ και τους έχουμε 

συμπεριλάβει στην στρατηγική, στις δράσεις, στις πρακτικές και λειτουργία μας (Βλ. Ανάλυση 

Εφαρμογής Στόχων).  

 Ευθυγραμμιζόμενοι με τους Στόχους που μας αφορούν, συμβάλλουμε στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την επίτευξη τους.   

 

 Αναγνωρίζουμε ότι η συμβολή μας, όσο μικρή κι αν είναι, αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό μέρος της «μεγάλης εικόνας», υλοποίησης της Ατζέντας 2030.  

 Αναγνωρίζουμε ότι: 

o αρκετοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης συσχετίζονται με τη δράση των οργανώσεων μελών μας 

και προωθούμε την ενημέρωση, ενεργοποίηση και υποστήριξη τους με σκοπό την  διασύνδεση 

των στόχων με το έργο τους, αλλά και στην υιοθέτηση στόχων που έχουν συνάφεια με τη 

δράση τους .  

o οι πολίτες, οι οργανωμένες ομάδες εθελοντών και γενικότερα οι ΜΚΟ μπορούν να συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων και γι’ αυτό μπορούμε μέσα από συνέργειες να συμβάλουμε στην 

ενεργοποίηση και ενημέρωση τους.  

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς 

Έτος Ίδρυσης:  1973 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Ανάλυση Εφαρμογής Στόχων από το ΠΣΣΕ 
 
Υιοθετούμε συγκεκριμένους στόχους και τους έχουμε συμπεριλάβει στην στρατηγική, στις δράσεις, 
στις πρακτικές και στο πλαίσιο λειτουργία μας. 
 

  

Επειδή η φτώχεια έχει πολλές μορφές 

όπως η πείνα, ο υποσιτισμός, η 

περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση,  

σε βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική 

διάκριση και ο αποκλεισμός, κ.ά. 

υιοθετούμε αυτό το στόχο και 

συμβάλλουμε στην επίτευξη του ως εξής: 

Επειδή όλοι οι άνθρωποι και ειδικά 

αυτοί που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις, πρέπει να έχουν επαρκή 

τροφή και καλή διατροφή, υιοθετούμε 

αυτό το στόχο και συμβάλλουμε στην 

επίτευξη του ως εξής: 

 

 
 

Σώμα Εθελοντών:  

 Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων με τρόφιμα, βασικά είδη, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, κ.ά. 

 

Εκστρατείες: 

 «Υιοθετήστε» για οικογένεια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 

 «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά» 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συμμετοχή για προώθηση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με τους 

στόχους.   

 Διασφάλιση ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οργανώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους. 

 Λειτουργία Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 

 Λειτουργία Βουλής των Γερόντων 
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Διασύνδεση για πρόσβαση σε υπηρεσίες/αγαθά 

 Διασύνδεση με κρατικές υπηρεσίες και προγράμματα/δράσεις των ΜΚΟ που μπορούν να 

συμβάλουν και να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες 

 Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης και Διασύνδεσης 

 

Υποστήριξη εθελοντών και ΜΚΟ 

 Eνημέρωση και κατάρτιση σε διάφορους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 

διαχείριση, αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρουν και στην ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών σε σχέση με τους στόχους.  Μέσω της ενδυνάμωσης των εθελοντών και των 

φορέων, βελτιώνεται μεταξύ άλλων και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων. 

Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και Έρευνας 

 Προσφέρουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό των ΜΚΟ για 

ενημέρωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 

Διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε δράση 

 Εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας, ως πιστοποιημένος οργανισμός στη βάση του διεθνούς 

προτύπου ISO:2015 
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Επειδή η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης 

καθώς και η προαγωγή της ευημερίας για όλους 

και σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητες για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετούμε αυτό το στόχο και 

συμβάλλουμε στην επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Ασφάλεια και Υγεία σε κάθε δραστηριότητα 

 Διατηρούμε υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας.  

Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 

 Διατηρούμε υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας για το ανθρώπινο 

δυναμικό μας  

 Εφαρμόζουμε Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία για τους εθελοντές 

 Διατηρούμε υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της δράσης των εθελοντών του 
Σώματος Εθελοντών. 

 Εφαρμόζουμε διαδικασίες και πρωτόκολλα για την ασφάλεια και την υγεία των εθελοντών 

Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και Έρευνας 

 Προσφέρουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό των ΜΚΟ για ενημέρωση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 

Σώμα Εθελοντών:  

 Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων από εθελοντές ή/και με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών 

σε θέματα συναφή με την υγεία, ευημερία ή/και στην πρόσβαση τους σε σχετικές υπηρεσίες.  

 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συμμετοχή για προώθηση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για υποστήριξη 

του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   
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 Διασφάλιση ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οργανώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με το στόχο. 

 Λειτουργία Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 

 Λειτουργία Βουλής των Γερόντων 

 

Διασύνδεση για πρόσβαση σε υπηρεσίες/αγαθά 

 Διασύνδεση με κρατικές υπηρεσίες και προγράμματα/δράσεις των ΜΚΟ που μπορούν να 

συμβάλουν και να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες 

 Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης και Διασύνδεσης 

 

Υποστήριξη εθελοντών και ΜΚΟ 

 Eνημέρωση και κατάρτιση σε διάφορους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 

διαχείριση, αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρουν και στην ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών σε σχέση με το στόχο.  Μέσω της ενδυνάμωσης των εθελοντών και των φορέων, 

βελτιώνεται μεταξύ άλλων και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων. 

Διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε δράση 

 Εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας, ως πιστοποιημένος οργανισμός στη βάση του διεθνούς 

προτύπου ISO:2015. 
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Επειδή η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης 

είναι η βάση για τη βελτίωση της 

ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης 

ανάπτυξης, υιοθετούμε αυτό το στόχο και 

συμβάλλουμε στην επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και Έρευνας 

 Προσφέρουμε τη δυνατότητα ποιοτικής εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό των ΜΚΟ και 

στους εργαζόμενους του ΠΣΣΕ/ΕΣΣΕ, για προώθηση της πρόσβασης στη δια βίου εκπαίδευση 

και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.  

 Ειδικά προγράμματα κατάρτισης σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

εκπαίδευσης, προσχολικής ανάπτυξης και φροντίδας. 

Υποστήριξη ΜΚΟ 

 Kaτάρτιση σε διάφορους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση, 

αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρουν και στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε 

σχέση με το στόχο.  

Σώμα Εθελοντών:  

 Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων από εθελοντές ή/και με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών 

σε θέματα συναφή με την προαγωγή και υποστήριξη της εκπαίδευσης.  

 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   

 Διασφάλιση ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οργανώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με το στόχο. 

 Λειτουργία Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 

 Λειτουργία Βουλής των Γερόντων 

 

Διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε δράση 

 Εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας, ως πιστοποιημένος οργανισμός στη βάση του διεθνούς 

προτύπου ISO:2015 
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Επειδή η ισότητα των φύλων αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και 

απαραίτητο θεμέλιο για τη βιωσιμότητα και την 

ευημερία, υιοθετούμε αυτό το στόχο και 

συμβάλλουμε στην επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται από το ΠΣΣΕ: 

 Πολιτική για τις Ίσες ευκαιρίες – κατά των διακρίσεων 

 Πολιτική Μηδενικής Ανοχής σε θέματα κακοποίησης 

 Οι πρακτικές αποτρέπουν οποιαδήποτε έκφραση διακρίσεων λόγω φύλου και εφαρμόζεται 

πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή διάκρισης, εκμετάλλευσης ή παρενόχλησης στον 

εργασιακό χώρο. 

 Υλοποιεί ειδικές δράσεις. 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   

 Διασφάλιση ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οργανώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με το στόχο. 

 

Υποστήριξη ΜΚΟ 

 Kaτάρτιση σε διάφορους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση, 

αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρουν και στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε 

σχέση με το στόχο.  
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Eπειδή ο εθελονικός/μη κερδοσκοπικός τομέας 

προσφέρει θέσεις εργασίας, μπορεί να προσφέρει 

με την απαραίτητη στήριξη ποιοτικές θέσεις 

εργασίας και ο εθελοντισμός γενικότερα είναι ένα 

μέσο που μπορεί μεταξύ άλλων να βοηθήσει 

ανθρώπους που δεν έχουν εργασία, να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες και να 

τους υποστηρίξει στην προσπάθεια ένταξης στην 

αγορά εργασίας, υιοθετούμε αυτό το στόχο και 

συμβάλλουμε στην επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Σώμα Εθελοντών: 

 Προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού για εθελοντική προσφορά στην κοινωνία, αλλά 

παράλληλα ενεργοποιεί τους ανθρώπους και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών 

που είναι απαραίτητα εφόδια για ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 Προωθούμε εκστρατείες ενημέρωσης για ενεργοποίηση των ανθρώπων στον εθελοντισμό, 

διασυνδέοντας πολλαπλά μηνύματα, ότι εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοινωνίας, οι εθελοντές αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους αποκτούν νέες δεξιότητες και 

εμπειρίες που βοηθούν στην επαγγελματική πορεία και ανέλιξη.   

 

Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και Έρευνας 

 Προσφέρουμε τη δυνατότητα ποιοτικής εκπαίδευσης στους εθελοντές για προώθηση της 

πρόσβασης στη δια βίου εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.  
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Επειδή αναγνωρίζουμε ότι συνεχίζουν να 

υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες (υγείας, εκπαίδευσης, αγαθά, κ.ά) 

και επιπλέον ως εργοδότης αναγνωρίζουμε τις 

υποχρεώσεις μας στην καταπολέμηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων, εντός του πλαισίου 

λειτουργίας μας και της σφαίρας επιρροής μας, 

υιοθετούμε αυτό το στόχο και συμβάλλουμε 

στην επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Πολιτικές/Πρακτικές που εφαρμόζονται από το ΠΣΣΕ: 

Οι πολιτικές και οι πρακτικές μας διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας, 

προσφέροντας πρόσβαση σε προοπτικές, ανέλιξη, κατάρτιση, κ.ά., ενώ δημιουργούμε σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 

αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης. 

 

 Πολιτική για τις Ίσες ευκαιρίες – κατά των διακρίσεων 

 Πολιτική για τις Προσλήψεις του προσωπικού  

 Πολιτική για την Εισαγωγή και Διαχείριση του προσωπικού 

 Διαδικασία Αξιολόγησης προσωπικού 

 Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο,  

αλλά και για συμβολή στη χάραξη πολιτικών για καταπολέμηση των ανισοτήτων και 

υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.   

 

Σώμα Εθελοντών:  

 Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.  
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Επειδή οι κοινότητες, όσο απομακρυσμένες 

και να είναι, αλλά και οι πόλεις πρέπει να 

είναι βιώσιμες, να παρέχουν τις βασικές 

υπηρεσίες και αγαθά και να προάγουν, 

μεταξύ άλλων, την κοινωνική συνοχή, την 

κοινωνική ενσωμάτωση, την ευημερία, με 

έμφαση τις ευάλωτες ομάδες, υιοθετούμε 

αυτό το στόχο και συμβάλλουμε στην 

επίτευξη του ως εξής: 

 

Πολιτικές ΠΣΣΕ: 

 Πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Πολιτική για την βιωσιμότητα των Συμβουλίων/Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού 

 Νομική αρμοδιότητα στο συντονισμό και στη στήριξη των ΜΚΟ (βάσει του Περί Παγκυπρίου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου) 

 Κανονισμοί Σώματος Εθελοντών 

 Διαδικασίες /Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρίσεων 

 

Συντονισμός και υποστήριξη δομών υπηρεσιών: 

 Συντονισμός και υποστήριξη των Συμβουλίων/Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού και των 

ΜΚΟ που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις κοινότητες και στις πόλεις. 

 Συνεργασία με τις κοινότητες και τους θεσμούς/τις δομές στις πόλεις για ανάπτυξη δράσεων 

σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση με το στόχο. 

Συμβολή στη Διαχείριση κρίσεων 

 Συμβολή στην ανακούφιση των πληγέντων από  φυσικές καταστροφές ή κρίσεις, εντός και 

εκτός συνόρων, εστιάζοντας στην προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση. 

 Υλοποίηση ειδικών δράσεων στήριξης με τη συνεργασία του Δικτύου Εθελοντισμού 

(συνεργατών) του ΠΣΣΕ. 
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Σώμα Εθελοντών:  

 Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και ενεργοποίηση εθελοντών για συμβολή στην επίτευξη του 

στόχου. 

 

Εκστρατείες: 

 «Υιοθετήστε» για οικογένεια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 

 «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά» 

 «Πράσινες Κοινότητες» 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συμμετοχή για προώθηση των σχετικών ζητημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   

 Λειτουργία Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 

 Λειτουργία Βουλής των Γερόντων 

 

Διασύνδεση για πρόσβαση σε υπηρεσίες/αγαθά 

 Διασύνδεση με κρατικές υπηρεσίες και προγράμματα/δράσεις των ΜΚΟ που μπορούν να 

συμβάλουν και να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες. 

 Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης και Διασύνδεσης 

 

Υποστήριξη εθελοντών και ΜΚΟ 

 Διασφάλιση ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τις οργανώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με το στόχο. 
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Επειδή η υπεύθυνη κατανάλωση 

αποτελεί συλλογική ευθύνη, ως 

Οργανισμός, δεσμευόμαστε στην 

εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης 

κατανάλωσης και υιοθετούμε αυτό το 

στόχο αλλά και συμβάλλουμε στην 

επίτευξη του ως εξής: 

 

 

Πολιτικές/Πρακτικές ΠΣΣΕ: 

 Πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας 

 Βιώσιμη διαχείριση και επαρκής χρήση των φυσικών πόρων σε όλες τις δράσεις  
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Επειδή αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει κάθε χώρα και έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και στις κοινότητες και ότι η θάλασσα, η ζωή 

στο νερό και τα δάση αποτελούν πολύ σημαντικούς πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και απαιτούν προσεκτική διαχείριση, δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά με όλους 

τους αρμόδιους φορείς αλλά και να συμβάλουμε με δράσεις στην πρόληψη, στην 

προστασία αλλά και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Υιοθετούμε 

αυτούς τους στόχους και συμβάλλουμε στην επίτευξη τους ως εξής: 

 

Πολιτικές ΠΣΣΕ: 

 Πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Διαδικασίες /Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρίσεων 

Διακρίσεις: 

 Η δέσμευση μας σε σχέση με αυτούς τους στόχους τεκμηριώνεται από την ετήσια 

συμμετοχή μας στο διαγωνισμό Περιβαλλοντικών Βραβείων, όπου το ΠΣΣΕ λαμβάνει το 

βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 

Ειδικές Δράσεις/Εκστρατείες 

 Εκστρατεία «Πράσινες Κοινότητες» 

 Εβδομάδα Εθελοντισμού και το Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός προωθούν δράσεις: 

καθαριότητας, ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης, προστασίας του περιβάλλοντος με 

ποικιλόμορφους τρόπους, ενημέρωσης, κ.ά. 

 Σώμα Εθελοντών:  προωθεί εθελοντικές δράσεις: καθαριότητας, δενδροφύτευσης, 

προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα με ποικιλόμορφους τρόπους, 

αναδασώσεις, κ.ά. 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συμμετοχή για προώθηση των σχετικών ζητημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   
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Επειδή αναγνωρίζουμε ότι οι ειρηνικές και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες αλλά και η 

διαφύλαξη των συμμετοχικών, 

αποτελεσματικών και υπεύθυνων θεσμών 

σε όλα τα επίπεδα συμβάλλουν στη 

βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετούμε αυτό το 

στόχο αλλά και συμβάλλουμε στην 

επίτευξη του ως εξής: 

 

Πολιτικές/Πρακτικές ΠΣΣΕ 

 Πιστή εφαρμογή του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου 

 Πολιτική Ποιότητας 

 Σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Εφαρμογή «Κώδικα χρηστής διοίκησης συμπεριφοράς και δεοντολογίας για τις ΜΚΟ» μέσω 

του οποίο επιδιώκεται η χρηστή διοίκηση και η εμπιστοσύνη στο θεσμό του 

εθελοντισμού/εθελοντικού τομέα. 

 Προστασία των συμμετοχικών θεσμών στη δομή και λειτουργία του Παγκυπρίου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 

 Εφαρμογή διαδικασιών, πρωτοκόλλων και εσωτερικών κανονισμών σε κάθε επίπεδο 

λειτουργίας και δράσης 

 Καθορισμός στόχων ποιότητας 

 Σεβασμό σε όλους τους θεσμούς αλλά και στην πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία 

των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ  
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→ Προωθούμε δημοκρατικές διαδικασίες εκπροσώπησης και συμμετοχής εκπροσώπων 

των παγκύπριων και των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στα όργανα λήψης 

αποφάσεων του ΠΣΣΕ.      

→ Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της συνεργασίας και της διαβούλευσης 

→ Δίνουμε ‘φωνή’ και στηρίζουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και το ανθρώπινο 

δυναμικό τους, συμπ/νων των εθελοντών. 

→ Υποστηρίζουμε τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα, 

τις κοινότητες και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για μεγιστοποίηση της συμβολής 

τους στην αντιμετώπιση αναγκών αλλά και στην επίτευξη των στόχων του κράτους. 

→ Προωθούμε τις αρχές της διαφάνειας, και της χρηστής διοίκησης. 

Πιστοποιήσεις 

 Εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας, ως πιστοποιημένος οργανισμός στη βάση του διεθνούς 

προτύπου ISO:2015 

 Διαπιστευμένος Συντονιστικός Φορέας και Φορέας Αποστολής ή Υποδοχής για υλοποίηση 

σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service), 

η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Πιστοποιημένος οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες από την ΕΕ, για 

συμμετοχή σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας είτε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας EU 

Aid Volunteers είτε στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας EU Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης). 

 Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κέντρα λήψης αποφάσεων: 

 Συμμετοχή για προώθηση των σχετικών ζητημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και με τις οργανώσεις μέλη για 

υποστήριξη του έργου και των στόχων που εξυπηρετούν και έχουν συνάφεια με το στόχο.   
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Επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε 

κάθε υπόσχεση και δέσμευση  

την οποία αναλαμβάνουμε.  

Το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού  

είναι ένας θεσμός με μακρά 

ιστορία.  Η ιστορία μας, η 

εμπειρία μας, η δομή μας, η 

φιλοσοφία μας, η κουλτούρα, οι 

αρχές και οι αξίες μας,  

βοηθούν να ενώνουμε τους 

ανθρώπους,  τους φορείς και κάθε  

τομέα της κοινωνίας και να 

πετυχαίνουμε το ανέφικτο. 

 

Επειδή αναγνωρίζουμε ότι η 

επίτευξη της ατζέντας για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη 

προϋποθέτει συνέργειες και 

συνεργασίες μεταξύ της 

κυβέρνησης, του ιδιωτικού 

τομέα καθώς και της κοινωνίας 

των πολιτών, δεσμευόμαστε να 

υποστηρίζουμε κάθε 

προσπάθεια που προωθεί 

ποιοτικές συνεργασίες με όλους 

τους φορείς και σε κάθε επίπεδο 

στη βάση των κατάλληλων 

αρχών και αξιών για επίτευξη 

των στόχων. 

 

Δέσμευση ΠΣΣΕ 

 Επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε κάθε υπόσχεση και δέσμευση την οποία αναλαμβάνουμε.  Οι 

στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής και κατευθύνουν 

τις δράσεις μας.  

→  Μνημόνια Συνεργασίας - Έχουμε συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με κρατικούς και 

ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της συνεργασίας και της επίτευξης κοινών 

στόχων. 

→ Δίκτυο Εθελοντισμού – Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό Δίκτυο Εθελοντισμού το 

οποίο αποτελείται από στενούς συνεργάτες που υποστηρίζουν τις δράσεις και 

στους στόχους του ΠΣΣΕ.   
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Εμπλοκή εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 

Το Σχέδιο Δράσης για την ενσωμάτωση του εθελοντισμού στην Ατζέντα 2030, υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ,  κινητοποιεί τις κυβερνήσεις των κρατών και το σύνολο της κοινωνίας, να στηρίξουν τις 

προοπτικές που προσφέρει ο εθελοντισμός, ο οποίος είναι ένας δοκιμασμένος αποτελεσματικός 

μηχανισμός που προσφέρει και παράγει αποτελέσματα.  Εάν διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο και 

πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις μπορούμε να 

θέσουμε στόχους και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.  Εάν υιοθετήσουμε όλοι, ένα και μόνο 

στόχο, συμβάλλουμε στην ευημερία της κοινωνίας για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον.  

Οι εθελοντές μας και οι δράσεις τους έχουν τεκμηριωμένα αποδείξει την ικανότητα να πετυχαίνουμε 

το δύσκολο, κάθε στόχο αλλά και να βρίσκουμε άμεσα και με ευελιξία λύσεις όπου υπάρχει ανάγκη.   

 

 


