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[Προβολή οπτικοακουστικού σποτ] 

 

◼ Μήνυμα ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών και την Εβδομάδα Εθελοντισμού 

Συνημμένο 

 

◼   Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού  2022  

  Συνημμένο 

 

◼ Δράση ΠΣΣΕ για προώθηση του εθελοντισμού και στήριξη της κοινωνίας 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι το Ανώτατο Συντονιστικό 

Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και του εθελοντισμού στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, βάσει του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου.  Οι 

αρμοδιότητες και οι δράσεις μας πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία μας. 

 

Το ΠΣΣΕ είναι ένας θεσμός με πολυδιάστατο έργο και μακρά ιστορία. Συστάθηκε το 1973 με 

αποστολή τον συντονισμό και την στήριξη των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων,  

την προώθηση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα 

του εθελοντισμού και τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας για τις ΜΚΟ.  

Σήμερα έχει μέλη του πέραν των 420 ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται παγκύπρια και τοπικά, 

σε διάφορους τομείς. 

 

Έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Συνεργαζόμαστε στενά με 

την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και κάθε 

οργανωμένο φορέα της κοινωνίας.   Έχουμε ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Εκτελεστική 

και τη Νομοθετική εξουσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και όλους τους θεσμούς του 

κράτους και της κοινωνίας.  Ως Συμβούλιο εφαρμόζουμε συγκεκριμένες αρχές και αξίες, 

έχουμε πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας αλλά και διακρίσεις για το έργο μας.  

 

H δράση του ΠΣΣΕ χωρίζεται σε 4 βασικούς άξονες: 

 

• Δράσεις για την κοινωνία 

• Δράσεις για τις ΜΚΟ 

• Δράσεις για προώθηση του εθελοντισμού 

• Δράσεις για ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα 

 

 

Στη σημερινή διάσκεψη θα αναφέρω επιγραμματικά τις κύριες μας επιδιώξεις για κάθε βασικό 

άξονα.   

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ  
Εβδομάδα Εθελοντισμού 2022 

 

 

 

Συντονιστής και Διοργανωτής  
Εβδομάδας Εθελοντισμού 

 

Υπό την υψηλή προστασία της  
κ.  Άντρης Αναστασιάδη 

                Επίτιμης  Προέδρου του ΠΣΣΕ 

29η 
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Δράσεις για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

O εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε υγιούς κοινωνίας.  Στην Κύπρο, οι 

εθελοντές άτυπων ομάδων αλλά και των οργανωμένων εθελοντικών οργανισμών/ΜΚΟ, 

στηρίζουν με τη δράση τους το κράτος και την κοινωνία, στην παροχή βασικών υπηρεσιών, 

στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, στην προώθηση ζητημάτων 

που αφορούν την κοινωνία γενικότερα σε κάθε τομέα, ευημερία, υγεία, περιβάλλον, 

πολιτισμό, κ.ά.  Το ΠΣΣΕ ενώνει τους ανθρώπους, τους φορείς και τις κοινότητες, για 

μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας αλλά και 

στην επίτευξη των στόχων του κράτους. 

 

Δράσεις για τις ΜΚΟ 

✓ Δίνουμε ‘φωνή’ στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 

✓ Διασφαλίζουμε το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των οργανώσεων μελών σε όλα 

τα στάδια χάραξης της πολιτικής του ΠΣΣΕ 

✓ Προωθούμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις 

μέλη, μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και 

συνεργασίας 

✓ Διασφαλίζουμε ότι κάθε απόφαση ή ενέργεια σέβεται την πολυμορφία, αυτονομία 

και ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης/ΜΚΟ 

✓ Υποστηρίζουμε το έργο των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς και 

αναδεικνύουμε την αυξανόμενη αξία της συμβολής τους στην ευρύτερη κοινωνία 

✓ Εντοπίζουμε τις ανάγκες των εθελοντών και των οργανώσεων και ενεργοποιούμε 

τα κέντρα λήψης αποφάσεων (όπως συναντήσεις με αξιωματούχους του κράτους, 

διοργάνωση διαλόγων μεταξύ των ΜΚΟ και των Υπουργείων, Συνόδους της 

Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κ.ά.) αλλά και σχεδιάζουμε 

υποστηρικτικές δράσεις (παροχή υπηρεσιών, προγράμματα κατάρτισης, 

εγχειρίδια/εργαλεία, ανάπτυξη ειδικών δράσεων, κ.ά.). 

 

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον λειτουργίας για 

τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προοπτικών τους, 

την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα. Χτίζουμε σχέσεις 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με κάθε τομέα της κοινωνίας και του κράτους και 

προωθούμε την εταιρική υπευθυνότητα για τη στήριξη των ΜΚΟ και την 

ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα. 

Στόχος μας είναι η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για αντιμετώπιση 

των αναγκών της κοινωνίας και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ. 

 

Δράσεις προώθησης του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Αποστολή μας είναι η συνεχής προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού 

τομέα και η προβολή του οφέλους που προκύπτει από τη συμβολή του στην 

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή.  Επεκτείνουμε τη δράση μας σε διάφορα 

επίπεδα για να διασφαλίζουμε την συνεχή αλλά και ποιοτική ανάπτυξη του 

εθελοντισμού. 

 

 

Καταληκτικά, εκφράζω εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής και εμένα προσωπικά, 

θερμές ευχαριστίες: 
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− στην Επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κα Άντρη Αναστασιάδη για τη στήριξη της στο 

έργο του ΠΣΣΕ 

 

− σε όλους όσους στηρίζουν τη δράση και το πολύπλευρο έργο του ΠΣΣΕ, την 

Νομοθετική και την Εκτελεστική Εξουσία, την Εκκλησία, τον επιχειρηματικό 

κόσμο, κάθε θεσμό και δομή του κράτους και της κοινωνίας. 

 

− στις οργανώσεις μέλη μας για την ειλικρινή τους συνεργασία και για το τεράστιο 

έργο που επιτελούν  

 

− στα ΜΜΕ που αναδεικνύουν και προβάλλουν τη δράση του ΠΣΣΕ και των 

οργανώσεων μελών μας αλλά και το μεγαλείο του εθελοντισμού της κυπριακής 

κοινωνίας.  

 

− στους τηλεοπτικούς σταθμούς: ΡΙΚ, ALPHA ΚΥΠΡΟΥ, PLUS TV, στους 

διαδικτυακούς: Digital TV και στους ραδιοσταθμούς: ΡΙΚ, ΡΑΔΙΟ ASTRA, ZENITH 

FM, ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ, Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice 

95.2, που υποστηρίζουν φέτος την Εβδομάδα Εθελοντισμού προβάλλοντας το 

τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ του ΠΣΣΕ για τον εθελοντισμό. 

 

− σε όλους εσάς που με την παρουσία μας σε αυτή τη Διάσκεψη, στηρίζετε την 

Εβδομάδα Εθελοντισμού. 

 

 

Με αφορμή τη σημερινή διάσκεψη, εκφράζω τις εκ βαθέων ευχαριστίες μας σε όσους 

στηρίζουν τις δράσεις και τις εκστρατείες του ΠΣΣΕ και παρευρίσκονται σήμερα μαζί 

μας, με την επίδοση συμβολικού δώρου. 

 

 


