ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 2001
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την απόφαση 52/17 ημερ. 15.2.98,
όρισε το 2001 ως Διεθνές Έτος Εθελοντών και κάλεσε όλες τις Κυβερνήσεις, τα
σώματα των Ηνωμένων Εθνών και τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργαστούν
με στόχο την ενδυνάμωση, αναγνώριση, προώθηση και ανάπτυξη της εθελοντικής
προσφοράς. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, η
λειτουργία Εθνικής Επιτροπής για το Διεθνές Έτος Εθελοντών, του οποίου η επίσημη
έναρξη από τα Ηνωμένα Έθνη έγινε στις 5.12.2000, που είναι και η Διεθνής Μέρα
Εθελοντών.
Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής η Κυπριακή Κυβέρνηση διόρισε Εθνική Επιτροπή
για το Διεθνές Έτος Εθελοντών 2001, με θητεία από 1 Ιανουαρίου 2001 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2001, η οποία αργότερα παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2002. Η
επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των Υπουργείων, του Γραφείου
Προγραμματισμού, του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, των Κοινωνικών
Εταίρων, των Μ.Μ.Ε., της Ένωσης Δήμων, του Οργανισμού Νεολαίας και άλλων
οργανωμένων συνόλων ή και ατόμων με αναγνωρισμένη εθελοντική προσφορά.
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής είναι ο κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο οποίος είναι και
πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ). Το Παγκύπριο Συμβούλιο
Ευημερίας είναι το ανώτατο συντονιστικό όργανο για την Εθελοντική Κοινωνική
Πρόνοια στην Κύπρο το οποίο κατοχυρώνεται νομικά με τον νόμο 152/89.
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής είναι:
Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος της Επιτροπής / Πρόεδρος του Παγκυπρίου
Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ)
Ευανθία Παπασάββα
Αντιπρόεδρος Επιτροπής /Διευθύντρια ΥΚΕ
Άντης Σάββα
Κίκα Ορφανίδου
Χρίστος Χ’’ Γιάγκου
Γεωργία Χριστοφίδου
Ανδρέας Αποστόλου
Λευτέρης Καρύδης
Μίμης Θεοδότου
Σ. Χαραλάμπους

Εκπρ. Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Εκπρ. Υπουργείου Οικονομικών
Εκπρ. Ένωσης Δήμων
Εκπρ. Γραφείου Προγραμματισμού
Εκπρ. ΟΕΒ
Εκπρ. ΚΕΒΕ
Εκπρ. ΣΕΚ
Εκπρ. ΠΕΟ
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Σάββας Αγαθοκλέους
Άννα Κυθραιώτου
Ανδρούλα Γεωργιάδου

Εκπρ. ΔΕΟΚ
Εκπρ. Οργανισμού Νεολαίας
Εκπρ. ΄Ένωσης Συντακτών

Για την διεκπεραίωση των εργασιών της Επιτροπής προσλήφθηκε Διοικητική
Λειτουργός η κ. Μαρία Κωνσταντίνου από τις 5/02/01 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου
του 2001.

Α) Η Εθνική Επιτροπή με την ανάληψη των καθηκόντων της εξέδωσε την πιο κάτω

διακήρυξη:
΄Όπως είναι γνωστό ο Ο.Η.Ε. έχει ανακηρύξει το 2001 ως Διεθνές ΄Έτος Εθελοντών
με σκοπό:
 την περαιτέρω αναγνώριση της προσφοράς του εθελοντικού τομέα για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας,
 την αύξηση της οικονομικής βοήθειας στον εθελοντικό τομέα,
 τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγών ιδεών για τα επιτεύγματα των εθελοντών έτσι
που να μπορούν να μοιραστούν τις καλύτερες μεθόδους πρακτικής και η κάθε
οργάνωση /κοινότητα να έχει σαν άμεσο στόχο την προβολή του θεσμού του
εθελοντισμού,
 την προβολή /διαφώτιση του εθελοντικού κινήματος ώστε να ενθαρρυνθεί ο
εθελοντισμός και να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στην κοινή γνώμη για να
υπάρξει περισσότερη υποστήριξη,
 την επέκταση του εθελοντισμού σε νέους τομείς.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στον τόπο μας χιλιάδες εθελοντές
οργανωμένοι σε εκατοντάδες σωματεία, οργανώσεις και Συμβούλια Κοινοτικής
Ευημερίας, εργάζονται ανάλογα με τις ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντα τους και
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε βαθμό που να καλύπτονται σχεδόν όλες οι
περιπτώσεις των ασθενών, των αναπήρων, των απόρων παιδιών, των ηλικιωμένων
κλπ. που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν ανάγκη από την αγάπη, την
αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του κοινωνικού συνόλου.
Η αύξηση όμως των προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων που
από διάφορες αιτίες παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, δημιουργεί, περισσότερο
παρά ποτέ την ανάγκη για εθελοντική προσφορά.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα να αυξηθεί ο εθελοντισμός αλλά και να επεκταθεί
σε καινούργιους τομείς όπως είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς μας, η κοινοτική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της μάστιγας
των ναρκωτικών, η βία στα γήπεδα κλπ. Η σύγχρονη τάση της κοινωνίας των
πολιτών είναι να αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες ευθύνες για την κοινοτική
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Έτσι το εθελοντικό κίνημα με την κατάλληλη ενίσχυση και ενθάρρυνση, μπορεί και
πρέπει να μετατραπεί σε μια τεράστια δύναμη για απάμβλυνση της δυστυχίας αλλά
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και για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των λιγότερων
προνομιούχων τάξεων.

Σε μια εποχή που μαστίζεται από τον ατομισμό, τον ευδαιμονισμό και την ιδιοτέλεια,
η παρουσία των εθελοντών στο στίβο της καθημερινής προσφοράς, μαρτυρεί τη
στάθμη του πολιτισμού μας που δεν μετριέται με το επίπεδο της τεχνολογίας και της
κατανάλωσης ή με τους ψηλούς δείκτες της οικονομίας μας, αλλά με το βαθμό της

υπέρβασης του ατομισμού μας και της πορείας μας για να συναντήσουμε το
συνάνθρωπο μας.
Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο προσφορά. Είναι πηγή χαράς, είναι προσωπική
ωφέλεια και καταξίωση.
Η Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος Εθελοντών καλεί όλους να συμβάλουν στην
επέκταση του εθελοντικού κινήματος σε όλους τους τομείς με στόχο τη δημιουργία
«μιας κοινωνίας που νοιάζεται».

Β) Η Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος Εθελοντών 2001 κατά την διάρκεια της
θητείας της προέβη στις ακόλουθες εκδηλώσεις και δραστηριότητες με σκοπό την
μετάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού και την προσέλκυση νέων εθελοντών.
 Προκήρυξε διαγωνισμούς ζωγραφικής και έκθεσης Ιδεών στα σχολεία της
Κύπρου
 Ήρθε σε επαφή με δήμους και άλλους φορείς, τους οποίου προέτρεψε να
αναπτύξουν εθελοντικό έργο στον τομέα της ευθύνης τους.
 Ετοίμασε σχετικό spot, 35 δευτερολέπτων, το οποίο θα προβάλλεται από τα
Μ.Μ.Ε.
 Ετοίμασε σχετικό φιλμάκι το οποίο θα προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης.
 Ετοίμασε ένα CD-Rom σε συνεργασία με το Frederick, στο οποίο θα περιέχονται
όλα τα πρακτικά της Επιτροπής και τα δεδομένα της, τα οποία θα έχει την
δυνατότητα οποιαδήποτε εθελοντική οργάνωση να χρησιμοποιήσει για δικό της
σκοπό.
 Εκδόθηκαν ενημερωτικά δίπτυχα, με αίτηση για εγγραφή εθελοντών. Την
έκδοση των δίπτυχων την επιχορήγησε η ΑΤΗΚ, η οποία και τα διένειμε μέσα
από τους λογαριασμούς των τηλεφώνων σε όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου. Με το
τρόπο αυτό είχαμε πληθώρα αιτήσεων για εγγραφή εθελοντών στις εθελοντικές
οργανώσεις της Κύπρου. Την συνέχεια του έργου αυτού ανέλαβε το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ευημερίας.

3

 Δημοσίευσε άρθρα στις εφημερίδες σχετικά με τον εθελοντισμό.
 Δημιούργησε ιστοσελίδα, http://iyv.cypria.org
 Ο πρόεδρος και τα μέλη έδωσαν συνεντεύξεις σε εφημερίδες και
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με σκοπό την ενημέρωση του Κυπριακού λαού
σχετικά με το εθελοντικό κίνημα

 Ετοίμασε σχετική αφίσα η οποία προβάλλει τον εθελοντισμό και την διοχέτευσε
σε διάφορες υπηρεσίες, υποστατικά, Υπουργεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως,
σχολεία, πανεπιστήμιο, κολέγια, σε όλα τα στρατόπεδα της χώρας, στους Δήμους,
σε πολιτιστικούς χώρους, σε οργανώσεις κλπ.
 Οργάνωσε εκδήλωση στις 27 Απριλίου 2001 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς
Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος» με ομιλήτρια την Γερόντισσα Γαβριηλία με θέμα
«Το εθελοντικό έργο της αείμνηστης Γερόντισσας Γαβριηλίας», η οποία
επιτέλεσε τεράστιο εθελοντικό έργο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η εκδήλωση
αυτή είχε μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου.
 Έλαβε μέρος, με αποστολή αντιπροσώπου της επιτροπής, τον κ. Μίμη Θεοδότου,
στο Διεθνές Συμπόσιο Εθελοντισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη
στις 18 Νοεμβρίου 2001 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2001
 Οργάνωσε εκδήλωση στις 13 Νοεμβρίου 2001 στο Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, στην οποία τιμήθηκαν σωματεία και οργανώσεις μέλη του ΠΣΕ για
την μακρόχρονη προσφορά τους στον εθελοντισμό, με ειδικούς δίσκους με το
Διεθνές έμβλημα του Έτους Εθελοντών 2001 και την φράση «Έκφραση Τιμής και
Ευχαριστιών». Παρουσιάστηκε επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Ελλαδίτη
τραγουδιστή Βασίλη Λέκκα και την Μαριέττα Μιτσίδου, συνοδευόμενοι από το
μουσικό σχήμα του Άδμητου Πιτσιλλίδη.
 Ολοκλήρωσε έρευνα με θέμα, «Μια Ποιοτική και Ποσοτική Προσέγγιση στο
Κοινωνικό Φαινόμενο του Εθελοντισμού στην Κύπρο σήμερα» σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική
διάσκεψη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 3 Ιουλίου 2002 στο χώρο του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γ)Δαπάνες
 Το ποσό το οποίο δαπανήθηκε από τον Κρατικό προϋπολογισμό για τις
δραστηριότητες της Εθνικής Επιτροπής για το Διεθνές Έτος Εθελοντών ήταν
γύρω στις 18,841,75 Λ.Κ. Το ποσό το οποίο δαπανήθηκε από χορήγηση άλλων
οργανισμών ήταν 5,000,00 Λ.Κ. από την ΑΤΗΚ και 2,500,00 Λ.Κ. από την κ. Λ.
Παρασκευαίδη.
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 Προσφέρθηκαν επίσης δωρεάν:
α)οι χώροι στους οποίους έγιναν οι εκδηλώσεις που αναφέρθηκαν.
β) Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας πρόσφερε το οίκημα του δωρεάν για να
στεγαστεί η Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος Εθελοντών 2001.

Το πολύ σημαντικό έργο το οποίο άρχισε η Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Έτος
Εθελοντών 2001, θα συνεχίσει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας, το οποίο
ιδρύθηκε το 1973 και με το νόμο 152/89 κατοχυρώνεται ως νομικό πρόσωπο και
αναγνωρίζεται από το κράτος ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της
Εθελοντικής Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κύπρο.

Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής
Για το Διεθνές Έτος Εθελοντών 2001
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