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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
Με βάση τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006 

 

 
 

Το Πρόγραμμα Δράσης διαμορφώνεται στη βάση των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από το νομικό 

πλαίσιο λειτουργίας του ΠΣΣΕ (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο, 

61(Ι)2006).  Καταγράφει στρατηγικές επιδιώξεις, δράσεις και ενέργειες για υλοποίηση από το ΠΣΣΕ αλλά 

και παραμέτρους για τις οποίες οι ενέργειες/δράσεις χρειάζεται να προωθηθούν με τη συνεργασία του 

κράτους και διάφορων αρμόδιων φορέων. 

 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΣΕ 

• Εφαρμογή και βελτίωση συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής «Συντονισμός και 

ανάπτυξη του εθελοντισμού και υποστήριξη των ΜΚΟ».  

• Eφαρμογή και βελτίωση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, διαδικασιών και εγχειριδίων 

• Εφαρμογή θεματικών πολιτικών 

• Εφαρμογή διαδικασιών έργων/εργασιών 

• Παρακολούθηση εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ  

Υλοποίηση των καθιερωμένων δράσεων, προγραμμάτων, εκστρατειών, υπηρεσιών. 

• Ετήσιο Συνέδριο 

• Εβδομάδα Εθελοντισμού 

• Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» 

• Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 22000001  

• Ετήσιος Διάλογος ΜΚΟ με τα Υπουργεία/Υφυπουργεία 

• Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών   

• Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς 

Βάσει Νομοθεσίας 
Έτος Ίδρυσης:  1973 
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• Εφαρμογή και επέκταση Μνημονίων Συνεργασίας  

• Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Εταιρικού Εθελοντισμού) και εθελοντισμού 

• Δράσεις διάθεσης προσφοράς ιδιωτικού τομέα/φορέων στις ευπαθείς ομάδες και στις ΜΚΟ 

• Πρόγραμμα ‘Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή’ 

• Δράσεις/Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών 

• Δράσεις/Εκστρατείες για το Περιβάλλον  

• Δράσεις/Εκστρατείες για την πάταξη των παράνομων εράνων 

• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού 

• Εκστρατείες για τον εθελοντισμό 

• Υπηρεσίες προς οργανώσεις μέλη 

• Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης & Έρευνας 

• Ευρωπαϊκή/Διεθνής Δραστηριότητα 

• Έκδοση εντύπων, εγχειριδίων, κ.ά. 

• Επέκταση Δικτύου Εθελοντισμού 

• Δράσεις/Ενέργειες για την αντιμετώπιση κρίσεων / ανθρωπιστικής βοήθειας  

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

• Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές 

• Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

• Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και θεσμούς του κράτους 

 

 

5. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ-ΑΞΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ 

 

Το ΠΣΣΕ: 

✓ Δίνει ‘φωνή’ στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 

✓ Διασφαλίζει το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των οργανώσεων μελών σε όλα τα στάδια χάραξης 

της πολιτικής του 

✓ Προωθεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη, μέσα από 

δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και συνεργασίας 

✓ Προωθεί τις καλές πρακτικές στον τομέα της συνεργασίας και της διαβούλευσης 

✓ Προωθεί από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της 

κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

✓ Διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση ή ενέργεια σέβεται την πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία της 

κάθε εθελοντικής οργάνωσης/ΜΚΟ 

✓ Υποστηρίζει το έργο των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς και αναδεικνύει την 

αυξανόμενη αξία της συμβολής τους στην ευρύτερη κοινωνία 

✓ Υποστηρίζει 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 

✓ Εντοπίζει τις ανάγκες των εθελοντών και των οργανώσεων και ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων  

 

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΚΟ 

 

Λειτουργικό και νομικό πλαίσιο 

1. Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ. 

2. Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση στις ΜΚΟ - Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη 

χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια στον εθελοντικό τομέα.  

3. Παρακολούθηση νομικού πλαισίου που επηρεάζει τις ΜΚΟ.  
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4. Παρακολούθηση σχεδίων των κρατικών ενισχύσεων και ενίσχυση της πρόσβασης των 

οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια. 

5. Προώθηση επιστημονικών/ερευνητικών μελετών ως υπόβαθρου για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας του εθελοντικού τομέα/των ΜΚΟ. 

6. Δημιουργία μηχανισμών καταγραφής της δράσης και μέτρησης της συμβολής του τομέα και της 

παρέμβασής του σε σχέση με τους στόχους του κράτους. 

7. Συντονισμός των ΜΚΟ και των θεσμών/των δομών που προωθούν τον εθελοντισμό, με το κράτος 

και τα άλλα επίπεδα. 

8. Αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων και εμπειριών 

που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς. 

9. Μεγιστοποίηση των προοπτικών του εθελοντικού τομέα για την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και 

βιωσιμότητά του.  

10. Προώθηση των νέων Κανονισμών του ΠΣΣΕ. 

 

Κέντρα λήψης αποφάσεων 

11. Διασφάλιση της συμμετοχής των ΜΚΟ στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

12. Ενίσχυση του διαλόγου των ΜΚΟ με το κράτος.  

 

Ενδυνάμωση λειτουργίας των ΜΚΟ 

13. Ενδυνάμωση της σχέσης του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ με τις οργανώσεις μέλη και τις ΜΚΟ ευρύτερα.  

14. Στήριξη και καθοδήγηση των οργανώσεων μελών. 

15. Προώθηση διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στις ΜΚΟ. 

16. Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ΠΣΣΕ προς τις οργανώσεις μέλη του. 

17. Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα (Κέντρο 

Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Έρευνας ΠΣΣΕ)  

18. Διαχείριση περιστατικών που προκύπτουν στη δομή του ΠΣΣΕ. 

19. Προστασία των οργανώσεων από τους παράνομους εράνους. 

20. Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής καλών 

πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ. 

21. Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ για αναβάθμιση της διοίκησης και της 

αποτελεσματικότητας τους.  

 

Ενδυνάμωση σχέσεων ΜΚΟ με όλα τα επίπεδα 

22. Ενδυνάμωση συνεργασίας με κρατικούς και ημικρατικούς φορείς. 

23. Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας ως μηχανισμός στήριξης των ΜΚΟ και ενδυνάμωση της 

συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα. 

24. Ενίσχυση της σχέσης των ΜΚΟ με όλα τα επίπεδα και με το ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο. 

 

Επέκταση του εθελοντισμού 

25. Προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού τομέα και προβολή του οφέλους που 

προκύπτει από τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή.  

26. Ενεργοποίηση μηχανισμών για καθορισμό του ρόλου/της συμβολής των ΜΚΟ και των εθελοντών 

στην παροχή υπηρεσιών, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στη διαχείριση κρίσεων. 

27. Επέκταση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού. 

28. Επέκταση και αναβάθμιση του Σώματος Εθελοντών και των ομάδων εθελοντών σε φορείς. 

29. Eπέκταση προγραμμάτων και εκστρατειών για τον εθελοντισμό και εξυπηρέτησης των αναγκών της 

κοινωνίας γενικότερα.  

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Μέλος: International Council on Social Welfare │Centre for European Volunteering 

Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία/Soudas 11, 2035 Strovolos, Nicosia, Cyprus │T.Θ. 24649, 1302  Λευκωσία     

Τηλ. + 357 22 514 786│Φαξ:  + 357 22 514 788│www.volunteerism-cc.org.cy│info@volunteerism-cc.org.cy 

www.ethelontis.net │ Find us on Facebook 


