Εθελοντισμός
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), είναι
το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Συστάθηκε το 1973 όταν διαπιστώθηκε η
ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, για χάραξη
πολιτικής στον εθελοντικό τομέα και για υπεύθυνη συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Λειτουργεί με βάση τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/200’.

Βασικές Αρμοδιότητες και Εξουσίες

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει, μεταξύ
άλλων, την ευθύνη για:
την τήρηση και διαχείριση Μητρώου των εθελοντικών
οργανώσεων, το οποίο καθιδρύεται βάσει του νόμου του
ΠΣΣΕ
τη χάραξη της βραχυπρόθεσμης, της μεσοπρόθεσμης και της
μακροπρόθεσμης πολιτικής δράσης του στον τομέα του
εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή με
οποιοδήποτε, κρατικό, ημικρατικό ή μη κυβερνητικό φορέα
το συντονισμός των οργανώσεων μελών του
την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής βοήθειας προς τις
οργανώσεις-μέλη του
την υποβολή εκθέσεων, απόψεων, εισηγήσεων, υπομνημάτων
και σχεδίων δράσης προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη χάραξη, τη διαμόρφωση,
τη διαχείριση και την εφαρμογή της πολιτικής της
Δημοκρατίας στον τομέα του εθελοντισμού και της
κοινωνικής ευημερίας
τη συμμετοχή, με συμβουλευτική ιδιότητα, στην κατανομή
της οικονομικής βοήθειας του κράτους προς τις οργανώσεις
μέλη του.

Βασική Πολιτική – Σκοποί

Το ΠΣΣΕ εστιάζει την πολιτική του στους εξής τομείς:
επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών
προβλημάτων και αναγκών.
ενεργό συμβολή στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη
διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας
ανάπτυξη του εθελοντισμού
μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της προσφοράς
των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού
και της κοινωνικής ευημερίας.
συντονισμό των δραστηριοτήτων και των σχεδιασμών των
μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες.
υποβοήθηση και ενίσχυση της λειτουργίας και δράσης των
μελών του
χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για επίτευξη των στόχων
του στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής
ευημερίας.
παροχή εκπαίδευσης στις οργανώσεις μέλη του.
ίδρυση, διατήρηση, εκπαίδευση, διοίκηση και αξιοποίηση
σώματος ή σωμάτων εθελοντών
γενικά, η προαγωγή της προσφοράς στον τομέα του
εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας στη Δημοκρατία

Βασικές Δραστηριότητες ΠΣΣΕ

Διάλογος και διαβούλευσης με το κράτος
Διάλογος μεταξύ του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εθελοντικών οργανώσεων
Κέντρο Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Έρευνας
Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών
Παγκύπριο Συνέδριο
Υπηρεσίες προς οργανώσεις μέλη
Σώμα Εθελοντών
Εκστρατείες ενημέρωσης για τον εθελοντισμό (Εβδομάδα
Εθελοντισμού, Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός,
Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών στα σχολεία, ψηφιακό παιγνίδι
για τον εθελοντισμό, παρουσιάσεις)
Βουλή των Γερόντων
Διεθνείς/Ευρωπαϊκές σχέσεις
Εκδόσεις/Ψηφιακό υλικό

Οργανώσεις Μελή ΠΣΣΕ

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο φάσμα
ενδιαφερόντων της κοινωνίας των πολιτών και δραστηριοποιούνται
σε διάφορους τομείς πολιτικής.
Μέλη (στοιχεία 2014):
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
366 Συμβούλια/Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού και
επαρχιακές και τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ (μέλη
των ΕΣΣΕ)
60 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ

Σώμα Εθελοντών

Το Σώμα Εθελοντών δημιουργήθηκε το 1991 από το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και λειτουργεί από τα
Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού σε όλες τις
επαρχίες, με το συντονισμό του ΠΣΣΕ. Το Σώμα Εθελοντών
εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά, εγγράφει,
τοποθετεί, εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους εθελοντές και
αναγνωρίζει την εθελοντική προσφορά.

Εξυπηρετεί άτομα και οικογένειες, οργανώσεις, κοινότητες,
φορείς και υπηρεσίες. Προάγει την ευημερία, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, χειρίζεται θέματα
περιβάλλοντος, ανθρωπιστικά θέματα εκτάκτου ανάγκης, κ.α..

Η Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού, η οποία λειτουργεί με
συστήματα μέγιστης ασφάλειας στα πλαίσια του νομικού πλαισίου
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δίνει την ευκαιρία
εγγραφής εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, αλλά και
καταχώρησης αναγκών από οργανωμένα σύνολα. Ο μηχανισμός
σύζευξης των αναγκών και των ενδιαφερόντων των εθελοντών,
επιτρέπει την ταχεία διαχείριση των αναγκών και την
αποτελεσματική τοποθέτηση των εθελοντών.

Πρόσφατες εκθέσεις/αναφορές για τον εθελοντισμό:

Εθνική αναφορά (2011): Volunteering across Europe –
organisations, promotion, participation, Vol. III. Διαθέσιμο

στο http://www.spes.lazio.it/europe/5_cyprus.pdf

Για περισσότερσ πληροφορίες:

Ανδρέα Αβρααμίδη 9,
3ος όροφος, διαμ. 301,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία,
Τ.Θ. 24649, 1302, Λευκωσία
Τηλ.: 22 514786
Φαξ: 22 514788
E-mail: info@volunteerism-cc.org.cy
Ιστοσελίδα: www.volunteerism-cc.org.cy

