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ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
To παρόν έγγραφο αποτελεί το τελικό κείμενο όπως έχει ομόφωνα εγκριθεί από την ολομέλεια της 2ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών στις
22 Οκτωβρίου 2011, η οποία διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η Εθνική ∆ιακήρυξη για τον Εθελοντισμό, καλεί όλους, τη Νομοθετική
Εξουσία, την Εκτελεστική Εξουσία, τους ημικρατικούς, εθελοντικούς
φορείς/ΜΚΟ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και άλλους φορείς να φροντίσουν για την ευρεία διάδοση και δημοσιοποίησή της και να καταβάλουν
προσπάθειες μέσω στοχευμένων ενεργειών και προοδευτικών μέτρων,
για να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό και τις
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επίτευξη των στόχων και των παραμέτρων
της.
Η ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ αποτελεί το κοινό όραμα
όλων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ,
αφού συγκεντρώνει τις κοινές απόψεις και
θέσεις τους.
 Η Σύνοδος είναι μία πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η οποία διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Σύνοδος η
οποία αποτελείται από εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ συνέρχεται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που ενδιαφέρουν τον
εθελοντικό τομέα. Φέτος η Σύνοδος συνδέει θέματα που απασχολούν τον εθελοντισμό
και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ της Κύπρου με τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Έτους Εθελοντισμού 2011 βάσει της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που
προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) 2010/37/ΕΚ.
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Προοίμιο
Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες. Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι
το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και
των παραδόσεων που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο ο εθελοντισμός πηγάζει και αναπτύσσεται
από την ελεύθερη βούληση του ατόμου, χωρίς την επιδίωξη προσωπικού ή οικονομικού οφέλους, συνήθως σε οργανωμένη βάση
(σε μη-κυβερνητικές/κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε εθελοντικά
κέντρα, οργανωμένες ομάδες κ.λπ.). Ο εθελοντισμός διαδραματίζει
έναν κρίσιμο ρόλο αφού επεκτείνεται σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η αμοιβαία βοήθεια/προσφορά, η διοργάνωση εκστρατειών και ομαδικών έργων στην κοινότητα, η ενεργός εμπλοκή
στα κοινά με τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά έργα, κ.ά.
Ο εθελοντισμός έχει καταστεί το μέσο για επίτευξη σημαντικών
εθνικών στόχων όπως της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης,
της κοινωνικής συνοχής, κ.τ.λ. Είναι επίσης ένας τρόπος δημιουργίας και επέκτασης των δεσμών εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, όπου μέσα από την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο ενώνονται άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων, των θρησκειών, των
κοινωνικοοικονομικών τάξεων και των ηλικιών. Μέσα από τον
εθελοντισμό προωθείται η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή του
πολίτη, η οποία ενισχύει τις αξίες και τις αρχές της ελευθερίας, της
δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ο εθελοντισμός δίνει επίσης την
ευκαιρία απόκτησης νέων γνώσεων, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων
2
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και ικανοτήτων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την τυπική και μη
τυπική/άτυπη μάθηση. Μέσα από την εθελοντική προσφορά αντιμετωπίζεται ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία, τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και υποστηρίζεται το κοινωνικό κράτος το οποίο
απειλείται από τις επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης.
Ενώ η συμβολή του εθελοντισμού είναι αναμφισβήτητη, δυστυχώς
η κοινωνικο-οικονομική του αξία δεν μπορεί να καταγραφεί, λόγω
εμποδίων που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα για να καταγραφεί το
μέγεθος αυτής της προσφοράς. Πληθώρα άλλων προβλημάτων
φέρνουν επίσης τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αντιμέτωπες με
κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή
τους.
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Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,
έχοντας ως γνώμονα τα πιο πάνω και:
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο:
● τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007/C 306): Άρθρο 149 (1) για
τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό
● τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, (1997 C 340): ∆ήλωση 38
(Declaration 38) για τις εθελοντικές δραστηριότητες
● τη Συνθήκη για την ΄Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(2002 C 325: Ενοποιημένη Απόδοση/Consolidated version)
[Άρθρα που οδήγησαν στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του εθελοντισμού]: Άρθρα 149 – 150: Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία, Άρθρo: 151: Πολιτισμός, Άρθρα 158 & 159: Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή
● την Πολιτική για τον αθλητισμό/εθελοντισμό::
- Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (COM 2007/391)
● την Πολιτική για την Νεολαία:
- τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο
του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την κινητικότητα των νέων (2008/C320/03)
- τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των
νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14825/08]
- Το Ψήφισμα του Συμβουλίου για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της
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-

-

-

-

-

-

ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη [14471/06, 31 Οκτωβρίου 2006]
την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για
την περίοδο 2007-2013 [Αρ. 1719/2006/ΕΚ]
το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο [2006/C 168/01]
το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια
του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με τους κοινούς
στόχους των εθελοντικών δραστηριοτήτων των νέων 13996/04
(2008/C 241/01)
το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον
αφορά τους κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων (2003/C 295/04)
το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την προστιθέμενη αξία της εθελοντικής δραστηριότητας των νέων στο
πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινοτικής δράσης για τη νεολαία
(2002/C 50/02)
το Λευκό βιβλίο της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001, «Για
μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία» [COM(2001) 681 τελικό μέσα από το οποίο γίνεται αναφορά για την προώθηση του
εθελοντισμού ως εκπαιδευτική εμπειρία και παράγοντας κοινωνικής ένταξης των νέων

● την Πολιτική για την Εκπαίδευση
- την Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Αρ.
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1720/2006 της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης’ Βρυξέλλες, COM(2001)678 τελικό
- την Ανακοίνωση από την Επιτροπή ‘Προς μια Ευρώπη για όλες
τις ηλικίες – προώθηση της ευημερίας και της αλληλεγγύης των
γενεών’ Βρυξέλλες, 21.05.1999 COM(1999)221 τελικό
● την Πολιτική για τον πολιτισμό:
- την Απόφαση (1904/2006) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης ∆εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013 με σκοπό την
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα
κοινά και απόφασης 1358/2008 για τροποποίηση αρχικής απόφασης 1904/2006
● την Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη/Οικονομική και
Κοινωνική Συνοχή
- το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου
2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική
και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI))
● την Πολιτική για τη Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Ασφάλεια
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο 2007-2013 Βρυξέλλες, 6.4.2005
COM(2005) 123 τελικό και
- την Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο
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2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος “Αλληλεγγύη
και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών”
- την Οδηγία 2004/114/ εκ του Συμβουλίου της 13ης ∆εκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
● την Πολιτική για τις Επιχειρήσεις και Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη
- το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου
2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική
σχέση (2006/2133(INI))
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή ‘Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση
και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον
τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Βρυξέλλες, 22.3.2006 ,
COM(2006) 136 τελικό
● την Πολιτική για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις,
Ίσες Ευκαιρίες
- Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική [3114η Συνεδρία Συμβουλίου, 3 Οκτωβρίου 2011, Λουξεμβούργο]
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ‘Για την προαγωγή της
πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία’ Βρυξέλλες, 5.9.2007 , COM(2007) 498
τελικό
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● την Πολιτική για την Ανάπτυξη και Ανθρωπιστική Βοήθεια
- τη Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 για την κοινωνική προστασία των εθελοντικά εργαζομένων για την ανάπτυξη 85/308/ΕΟΚ
● την Πολιτική για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές
οργανώσεις:
- την Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το
ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) / Ευρωπαϊκό
Έτος Εθελοντισμού (2010/37/ΕΚ)
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ για ‘την προώθηση
του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, COM
(1997) 241
- τη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής με θέμα: «Εθελοντισμός: ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ο αντίκτυπός του» (2006/C325/13)
- την Πράσινη Βίβλο ‘Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια’,
Βρυξέλλες, 3.5.2006, COM(2006) 194 τελικό
- την Ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την
Επιτροπή, Βρυξέλλες, 11.12.2002, COM(2002) 704 τελικό
- το Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής “Η Επιτροπή και οι Μη κυβερνητικοί οργανισμοί: οικοδόμηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης’ “COM(2000)11 τελικό, 18.1.00
- τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Βρυξέλλες,25.7.2001, COM(2001)428 τελικό
- το Ψήφισμα για τον εθελοντισμό (1983) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
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● το πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης
- τον Κώδικα ορθών πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων [CONF/PLE(2009)CODE1] και τη
∆ήλωση/Declaration της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με τον
Κώδικα (στις 21 Οκτωβρίου 2009 κατά τη 1068η συνεδρίαση)
- των σχετικών Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις
ΜΚΟ
Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πλαίσιο:
- το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη A/RES/40/212 στις 17 ∆εκεμβρίου 1985.
- το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 52/17 για το Διεθνές Έτος Εθελοντών (IYV)/Ανακήρυξη του έτους 2001, τον Νοέμβριο του 1997
- το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α/RΕS/60/134) παρακολούθηση της υλοποίησης
του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 16
∆εκεμβρίου 2005)
- το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών A/RES/57/106, για την παρακολούθηση/follow up
του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 26
Νοεμβρίου 2002)
- την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ∆ιεθνούς
Έτους Εθελοντών (A/60/128)
- το Παγκόσμιο/∆ιεθνές Σχέδιο ∆ράσης για την 10η επέτειο του
∆ιεθνούς Έτους των Εθελοντών (IYV) το 2011
(το οποίο συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό
Έτος Εθελοντισμού 2011)
9
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Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο:
- Tον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
Νόμο 61(Ι) του 2006
- Την πολιτική, τις νομοθεσίες, τα σχέδια και τις δραστηριότητες
των κυβερνητικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
ημικρατικών και άλλων οργανισμών που αφορούν και επηρεάζουν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.

10
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Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών,
1.

Καλεί το κράτος και τον εθελοντικό τομέα/ΜΚΟ να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες προκειμένου να εφαρμόσουν
τους στόχους που έχουν τεθεί για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού όπως καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ και συγκεκριμένα:
1.1. τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό στην ΕΕ — Να συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις
προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των διαπροσωπικών δράσεων στο
πλαίσιο της ΕΕ και να εξεταστούν, όταν και εφόσον χρειάζεται, τα υφιστάμενα εμπόδια όσον αφορά τις εθελοντικές
δραστηριότητες (Άρθρο 2 –Εδάφιο 1 Απόφασης Συμβουλίου
ΕΕ).
1.2. την ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων — Να διευκολυνθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και να βοηθηθούν οι διοργανωτές να εφαρμόσουν
νέες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων και να ενθαρρυνθούν η δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία και
οι συνέργειες μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και άλλων
τομέων στο πλαίσιο της ΕΕ (Άρθρο 2 –Εδάφιο 2 Απόφασης
Συμβουλίου ΕΕ).
1.3. την αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων — Να
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων κινήτρων για τα άτομα,
τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού και να επιτευχθεί αναγνώριση του εθελοντισμού
σε επίπεδο ΕΕ από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους
κρατικούς οργανισμούς, τον τομέα της τυπικής και της μη
11
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τυπικής εκπαίδευσης και τους εργοδότες όσον αφορά τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο
του εθελοντισμού (Άρθρο 2 –Εδάφιο 3 Απόφασης Συμβουλίου
ΕΕ).
1.4. την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία
του εθελοντισμού — Να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη
για τη σημασία του εθελοντισμού ως έκφραση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία συμβάλλει στην
υλοποίηση στόχων που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη,
όπως είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή (Άρθρο 2 –Εδάφιο 4 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ).
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
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Καλεί το κράτος σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό νομικό περιβάλλον για τον εθελοντισμό:
Άμεση τροποποίηση/ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου (άρθρα που από
κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίστηκαν ότι δυσχεραίνουν το έργο του ΠΣΣΕ) που
εκκρεμεί από το 2008.
Άμεση προώθηση και έγκριση των Κανονισμών του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου
που εκκρεμεί από το 2009.
Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια
των εθελοντών (ασφάλεια ατυχημάτων και ευθύνης κατά την
άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν εθελοντικά σε άλλες χώρες).
Θέσπιση νόμου για αντιμετώπιση της απρεπούς συμπεριφοράς
κατά των εθελοντών και των οργανώσεων.
Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολούθησης της εφαρμογής
των νομοθεσιών και μέτρων που απορρέουν από εισηγήσεις/
οδηγίες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς πλαισίου.
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2.6. Παραχώρηση αδειών από τους εργοδότες για διευκόλυνση
του έργου των εθελοντών και εξέταση παραχώρησης επιπρόσθετων αδειών σε εθελοντές.
2.7. Έκδοση κάρτας εθελοντών για να μπορούν οι εθελοντές να
προσφέρουν ανεμπόδιστα το έργο τους.
2.8. Ανάγκη άμεσης έναρξης διαλόγου με τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για τροποποίηση νομοθεσιών ή μέτρων που δυσχεραίνουν το έργο τους και ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται
με τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή την αποστολή
που έχουν [Βλ. Παράρτημα 1 νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν την ανάγκη για άμεση τροποποίηση].
2.9. Καλεί το κράτος να καθιερώσει φοροαπαλλαγές και άλλες
ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.
3.

Καλεί το κράτος να στηρίξει το ΠΣΣΕ στην προσπάθεια του για
καταρτισμό στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τον εθελοντικό τομέα/ΜΚΟ.

Καλεί το κράτος να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξή του
προς τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για επίτευξη των στόχων τους και να μεριμνήσει όπως:
4.1. Τα Υπουργεία που λειτουργούν Σχέδια Κρατικών Χορηγιών
για τις εθελοντικές οργανώσεις να αυξήσουν το κονδύλι των
κρατικών χορηγιών και να διευρύνουν τις προτεραιότητες και
τους τομείς που επιχορηγούνται, για να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των οργανώσεων.
4.2. Συγκεκριμένα προτείνεται να ενταχθούν νέοι τομείς που να
επιχορηγούν προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με: α) την προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς και τη
δραστηριοποίηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, β)
επικοινωνιακές στρατηγικές/εκστρατείες ενημέρωσης για τον
εθελοντισμό, γ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δ) δραστηριό4.
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τητες που να βοηθούν το απροστάτευτο παιδί για βελτίωση της
ποιότητας ζωής και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού.
4.3. Προγράμματα μεγάλης εμβέλειας και κόστους να μην χρηματοδοτούνται από τις κρατικές χορηγίες αλλά από τον προϋπολογισμό του κράτους για να ασκείται και καλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να εφαρμόζεται μεσοπρόθεσμος και
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός κάτι το οποίο δεν μπορεί να
γίνει με τις διαδικασίες των κρατικών χορηγιών.
4.4. Να δημιουργηθεί πρόνοια για ενεργοποίηση των εθελοντών σε
έκτακτες ανάγκες ή για κάλυψη έκτακτων αναγκών των εθελοντικών οργανώσεων.
4.5. Να αυξηθεί η υποστήριξη προς τα Σώματα Εθελοντών που λειτουργούν τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού
με συντονιστή το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Καλεί το κράτος να αναθέσει σε όλα τα υπουργεία και τα τμήματά τους που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ
σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

5.

6.

Καλεί το κράτος να φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση του
ευρύ και πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και της ουσιαστικής συμβολής του
για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού
γήρανσης, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής του πολιτισμού, της προστασίας
του περιβάλλοντος, κ.τ.λ. και να μεριμνήσει για την επέκτασή
του:
6.1. ∆ιασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές προς τον
εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.
14
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6.2. Φροντίζοντας για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα μέσω της ενθάρρυνσης
και εμπλοκής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας της Κύπρου σε εθελοντική προσφορά και της δημιουργίας ομάδων εθελοντών για ανάληψη κοινωφελών ομαδικών έργων, με το συντονισμό των Σωμάτων Εθελοντών.
Καλεί το κράτος να αναγνωρίσει την ανάγκη της εις βάθους
κατανόησης του εθελοντισμού, των χαρακτηριστικών του και
της συμβολής του ώστε να μπορεί η Κύπρος να έχει συγκρίσιμα στοιχεία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και να φροντίσει όπως:
7.1. Τα αρμόδια τμήματα που προωθούν έρευνες και μελέτες,
υποστηρίξουν την επιστημονική διερεύνηση των διαστάσεων του εθελοντισμού στους άξονες προτεραιότητας για τους
οποίους παραχωρείται χρηματοδότηση.
7.2. Τα αρμόδια τμήματα που συλλέγουν και αναλύουν κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλάβουν και τη συλλογή/ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάταση του
εθελοντισμού ώστε να διαφανεί η συμβολή του στην εθνική
οικονομία και την κοινωνία, εναρμονισμένους με τις κατευθυντήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων διεθνών οργανισμών.

7.

8.

Καλεί το κράτος να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΠΣΣΕ για
την περαιτέρω προώθηση και αναγνώριση του εθελοντισμού:
8.1. Την αναγνώριση και πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μάθησης μέσω ενός επίσημου πλαισίου πιστοποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των εθελοντών που να βασίζεται στις κοινές αρχές που υιοθετήθηκαν
από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού,
κ.ά. και το οποίο να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό σύστημα, τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα.
15
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8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού σε βασικό
ετήσιο στόχο κάθε σχολικής χρονιάς.
8.3. Να προωθείται στο σχολικό περιβάλλον ο εθελοντισμός και
να αναγνωρίζεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες η δραστηριοποίηση των μαθητών σε εθελοντική προσφορά.
8.4. Να αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία ως μέσο για απόκτηση
εμπειρίας για υποστήριξη των ανέργων ή/και των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού.
9.

Καλεί το κράτος να φροντίσει όπως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί
και οι ημικρατικοί φορείς δημιουργήσουν ευκαιρίες κατάρτισης για τους εθελοντές, μέσω σχεδίων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

10. Καλεί το κράτος να προωθήσει και να υποστηρίξει με φορολογικά ή άλλα ωφελήματα και κίνητρα το θεσμό της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα:
10.1. Ώστε η εταιρική κοινωνική ευθύνη να καταστεί σημαντική
δραστηριότητα στις επιχειρήσεις.
10.2 .Ώστε οι εργοδότες να παρέχουν διευκολύνσεις στους εθελοντές για άσκηση της εθελοντικής τους προσφοράς.
11. Καλεί το κράτος να ενθαρρύνει τους ευρωβουλευτές να
αναπτύξουν ουσιαστικά πλαίσια συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις στην Κύπρο ώστε να καταστούν πυρήνες προαγωγής του εθελοντισμού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
και να μεταφέρουν στην Κύπρο τις σημαντικές εξελίξεις στις
οποίες μπορεί ή πρέπει να προσαρμοστεί η Κύπρος.
12. Καλεί τους πολίτες, τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δέσμευσή τους
για προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών αξιών, ιδανικών, ιδιαίτερα των αξιών του εθελοντισμού και της προσφο16
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ράς προς τον άνθρωπο και τα κοινά.
13. Καλεί το κράτος να προωθήσει ζητήματα και θέματα που
αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ (π.χ. υγεία, πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση,
κ.τ.λ.) Βλ. Παράρτημα 2.
14. Kαλεί το κράτος να ενημερώσει τη Σύνοδο κατά πόσον η
Κύπρος έχει υποχρέωση να ψηφίσει ή να φροντίσει για την
εφαρμογή νομοθετικών πράξεων που σχετίζονται με τον εθελοντισμό.
15. Καλεί το κράτος να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με τις
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ:
15.1. Με τη διασφάλιση της συμμετοχής του στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
15.2. Με τη δημιουργία κέντρων πρόσβασης/λειτουργών συνδέσμων στα υπουργεία, στις ανεξάρτητες αρχές, στους ημικρατικούς οργανισμούςς για σκοπούς προώθησης του εθελοντισμού, αποτελεσματικότερης συνεργασίας με το ΠΣΣΕ και τις
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και για καλύτερο και ταχύτερο
χειρισμό των διαφόρων θεμάτων.
16. Καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ‘Ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική που αποφασίστηκαν’ κατά
την 3114η Συνεδρία του Συμβουλίου, στις 3 Οκτωβρίου 2011.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Παράρτημα νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν
την ανάγκη για άμεση τροποποίηση ή/και εφαρμογή
Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος εγείρει το θέμα της καθυστέρησης υλοποίησης των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Οδηγιών που
αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την επάρκεια του Αίματος
και ζητά την άμεση εφαρμογή τους:
Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο,
την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου
αίματος και συστατικών του και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ
Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για
την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του
Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005
για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων
Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου
2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα
ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας

•

•

•

•
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δυσλεξίας προτείνει τα εξής για τα
άτομα με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία
Παγκύπριες Εξετάσεις:
•
Περιπτώσεις υποψηφίων με Ειδική Μαθησιακή ∆υσκολία/ ∆υσλεξία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις που έμειναν χωρίς αξιολόγηση.
•
Μεταγραφέας: Στον εξεταζόμενο που του παρέχεται η διευκόλυνση του μεταγραφέα, θα πρέπει να δίδεται αυτόματα απαλλαγή από
ορθογραφία, στίξη και γραμματική. Επιπλέον θεωρούμε απαραίτητο η εκ των προτέρων γνωριμία του καθηγητή-μεταγραφέα με τον
υποψήφιο να συμπεριλαμβάνει μια μεταξύ τους εκπαίδευση στον
τρόπο συνεργασίας τους για τη σωστή λειτουργία κατά την ώρα
της εξέτασης.
•
Παραχώρηση απλοποίησης της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου, χωρίς να προδιαγράφεται η απάντηση
•
Προφορική Εξέταση: Θα πρέπει στις διευκολύνσεις να συμπεριληφθεί η προφορική εξέταση, για τις περιπτώσεις που θεωρείται
επιβεβλημένη.
•
Γενική παρατήρησή μας είναι ότι όλες οι διευκολύνσεις να παραχωρούνται βάσει των επιστημονικά τεκμηριωμένων αναγκών του
υποψηφίου και η παροχή της μίας διευκόλυνσης να μην αποκλείει
την παραχώρηση δεύτερης ή/και τρίτης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο
από τις ανάγκες του εξεταζόμενου.
Φοίτηση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
•
Στα Α.Α.Ε.Ι. ο έλεγχος εφαρμογής του νόμου είναι ανύπαρκτος, γι’
αυτό θα πρέπει το Κράτος να εξεύρει τρόπους ελέγχου της παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα Α.Α.Ε.Ι.
•
Φοιτητική χορηγία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να είναι
αυξημένη λόγω των ιδιαίτερων αναγκών των φοιτητών και τις
απαιτούμενες επιπρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.
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Επαγγελματική Αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία:
Η Πολιτεία δε λαμβάνει καμία πρόνοια για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή ∆υσκολία/∆υσλεξία.
Ειδικά για τις εξετάσεις για εργοδότηση στη ∆ημόσια Υπηρεσία, η
σχετική Νομοθεσία- περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη
∆ημόσια Υπηρεσία Νόμων έχει ως βασική προϋπόθεση ότι η ΒΑΡΥΤΗΤΑ των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων αποτελεί το
80% των κριτηρίων στην τελική απόφαση. ∆ηλαδή, έστω και εάν
ένας υποψήφιος έχει τα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση στο
∆ημόσιο τα πάντα κρίνονται από την επίδοση του υποψηφίου στην
συγκεκριμένη γραπτή εξέταση.
Σημειώνουμε ότι τα άτομα που διεκδικούν θέση στην αστυνομία
ή στην πυροσβεστική, δεν τους παραχωρείται καμία διευκόλυνση
κατά τις εξετάσεις για τις θέσεις αυτές. Συνεπώς, αποκλείονται από
τις εν λόγω θέσεις εργασίας.
Αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:
•
Πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης κατάλληλα και πλήρως
στελεχωμένη [εκπαιδευτικό ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, λογοπαθολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, ειδικό παιδαγωγό και άλλους, σύμφωνα με το Νόμο 113 (Ι) 1999, άρθρο
9].
•
Εντοπισμός/Ανίχνευση - Εφαρμογή ανιχνευτικού δοκιμίου για
αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (screening test) σε όλα
τα παιδιά νηπιακής/προδημοτικής ηλικίας, το οποίο θα έχει
τη δυνατότητα να αξιολογεί βασικούς τομείς της γνωστικής
ανάπτυξης των παιδιών (π.χ. δοκιμασίες φωνολογικής ενημερότητας, εργαζόμενης/βραχύχρονης μνήμης, σειροθέτησης/
ομαδοποίησης κ.ά.) και να επιτυγχάνει εξ’ αρχής έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών με ψηλό βαθμό προδιάθεσης για μαθησιακές δυσκολίες.
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•

•
•

Ενημέρωση του γονέα ή/και του δυσλεξικού ατόμου πριν και
μετά την αξιολόγηση του παιδιού του (σύμφωνα με τα άρθρα
10 και 11 του Νόμου 113(Ι)1999).
Επαναξιολόγηση να γίνεται «ανά διετία» σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) των Κανονισμών που διέπουν το Νόμο 113 (Ι) 1999.
Συντονισμός ∆ημοτικής με Μέση Εκπαίδευση σχετικά με την
ενημέρωση για το φάκελο/ ιστορικό του παιδιού.

Εξέταση τροποποίησης νομοθεσιών για φοροαπαλλαγές και άλλες ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ

•

•

Εισήγηση: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια
Να φοροαπαλλάσονται προϊόντα και υλικά που αγοράζονται
για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ως μορφή οικονομικής ενίσχυσης
Εισήγηση: Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
Απαλλαγή από ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωσης, αφού επενδύονται εθελοντικά χιλιάδες εργατοώρες με οικονομικό κόστος
στον οικογενειακό προϋπολογισμό των εθελοντών για εξασφάλιση χρημάτων για κάλυψη των κενών του κράτους και
αυτό με τη σειρά του τα παίρνει πίσω υπό μορφή φόρων.

Το Δικαίωμα Ζωής εισηγείται την ανάγκη πιστής εφαρμογής της
νομοθεσίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και της τροποποίησής
της για εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής της ευπαθούς ομάδας.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού καταγράφει ότι εκρεμμεί η νομοθετική κατοχύρωση των θεμάτων της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην εκπαίδευση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Παράρτημα ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Υγεία, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και Σοβαρές
Ασθένειες
Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
Ανάγκη προσφοράς φαρμάκων νέας γενιάς για βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πασχόντων
Ανάγκη δημιουργίας χώρων συγκέντρωσης και αναψυχής

•
•

Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS
Ανάγκη καταρτισμού, με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων, εθνικών στρατηγικών σχεδίων για κάθε σοβαρή
ασθένεια ώστε να σχεδιάζονται ολοκληρωμένες ενέργειες για
κάθε θέμα και να υπάρχουν σχετικοί μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής των ενεργειών

•

Εισηγήσεις: Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για τη δημιουργία και λειτουργία Πολυδύναμης Κρατικής Ρευματολογικής Κλινικής, με τη σωστή από επιστημονικής πλευράς δομή και στελέχωση, για την παροχή προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς,
της κατάλληλης κρατικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
φροντίδας, όπως συμβαίνει σε όλο το σύγχρονο κόσμο.
Άμεση δημιουργία, στα Κρατικά Νοσοκομεία όλων των Επαρχιών, Ρευματολογικών Ιατρικών Κέντρων για την ιατροφαρμακευτική αγωγή και περίθαλψη των ρευματοπαθών, στις αντίστοιχες επαρχίες.

•

•
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•

•

•
•

•

•

Ίδρυση κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων Αποκατάστασης μέσα από τα οποία
να παρέχεται η σωστή αγωγή και στήριξη (εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία κ.τ.λ.) που είναι απαραίτητα στοιχεία της θεραπευτικής αγωγής των ρευματοπαθών με πολύ
ευεργετικά αποτελέσματα για τους πάσχοντες όπως είναι η
παρεμπόδιση της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της πάθησης, η αποτροπή αναπηριών και η διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης προς όφελος τόσο των ιδίων των ατόμων
όσο και της κοινωνίας και του κράτους γενικότερα.
Τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και επιδημιολογικών
ερευνών με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών στην Κύπρο.
Εισηγήσεις: Σύνδεσμος Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου
Ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα της υγείας και του
σχεδιασμού επιδημιολογικών μελετών
Ανάγκη καταρτισμού εθνικής πολιτικής για το διαβήτη
Εισηγήσεις: Δικαίωμα Ζωής
Να δημιουργηθούν εξειδικευμένες κλινικές εγκεφαλικής παράλυσης, γενετικών συνδρόμων και των παρεμφερών, κατά
επαρχία.
Να δοθεί περισσότερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και
στην χρήση των φαρμάκων νέας γενιάς.

ΤΟΜΕΑΣ: Τρίτη ηλικία
Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
•
Αξιοποίηση των σχεδίων της ΕΕ για την Τρίτη ηλικία
•
Αξιοποίηση των συνταξιούχων και των εμπειριών τους

23

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Εισηγήσεις: Σύνδεσμος για την πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια
∆ημιουργία χωριών ηλικιωμένων για δραστηριοποίηση, ψυχαγωγία, κ.τ.λ. ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια

•

Εισηγήσεις: Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς
Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και φροντίδας της ευπαθούς
ομάδας των ηλικιωμένων

•

ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS
•
Ανάγκη εξέτασης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των
πολιτών σε αρκετά κοινωνικά πλαίσια και εκσυγχρονισμού
του εθνικού νομικού πλαισίου για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σχεδιασμός και Εκτύπωση:
H. LOIZIDES LTD
Λευκωσία
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Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα
της εθελοντικής προσφοράς.
Συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό
των εθελοντικών οργανώσεων, στη χάραξη πολιτικής στον τομέα
της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του
κράτους. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές του διέπονται από τον
‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο
61(Ι)/2006’.

Οργανώσεις Μέλη ΠΣΣΕ
• 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού
• 54 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
• 290 Επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις, Συμβούλια
και Eπιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (μέλη των ΕΣΣΕ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Aνδρέα Aβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
T.Θ.: 24649, 1302 Λευκωσία
Tηλ.: 22 514 786
Tηλεομοιότυπο: 22 514 788
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@volunteerism-cc.org.cy
Ιστοσελίδα: www.volunteerism-cc.org.cy
∆ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού: www.ethelontis.net

