Πρακτικά 37ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας
1ης Σεπτεμβρίου 2010
Παρόντες :
1. Εύη Τσολάκη
2. Παπαϊωάννου Πέρσα
3. Καρεκλάς Ανδρέας
4. Χωματάς Χρίστος
5. Στούππας Σάββας
6. Φλώρα Μούστρα
7. Καυκαλιάς Ανδρέας
8. Στίγγας Νεόφυτος
9. Παπαδόπουλος Χρίστος

- Πρόεδρος της Επιτροπής
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Απόντες :
1. Λόλλος Γιωργαλλέτος
2. Μιχάλης Καλογερόπουλος
3. Σταύρος Ολύμπιος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι :
1. Ιάκωβος Βαλανίδης
2.
3.
4.
5.

Κωνσταντίνος Βελισσάριος
Έλλη Ηλία
Παναγιώτα Παναγιώτου
Ελένη Λεωνίδου

- Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
- Ηφαιστος
- Άγιος Στέφανος
- Απόστολος Λουκάς
- Γραμματέας της Επιτροπήου

Θέμα 1ον:
Οργάνωση αιμοδοσίας από το Δήμο Λεμεσού
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη διοργάνωση αιμοδοσίας στο Δήμο
Λεμεσού καθώς και τη διοργάνωση εκδήλωσης για την τίμηση των εθελοντών
αιμοδοτών με μακροχρόνια προσφορά που είναι δημότες Λεμεσού. Σημείωσε ότι
τόσο στην ίδια όσο και στον κ. Στούππα έγινε εισήγηση από τους αρμοδίους του
Νοσοκομείου Λεμεσού για διοργάνωση αιμοδοσίας από τον Δήμο Λεμεσού.
Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις, τόνισαν ότι θα πρέπει
να γίνει σοβαρή δουλειά και να κινητοποιηθούν άτομα / σύνολα καθώς και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτως ώστε να έχει επιτυχία η εκδήλωση.
Θέμα 2ον:
Εξελίξεις για το κοινωνικό παντοπωλείο
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι δόθηκαν τα σχέδια της
κάτοψης του πρώην παιδικού σταθμού Αγίου Ιωάννη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Καταναλωτών και αναμένονται εντός των ημερών οι εισηγήσεις τους για το πώς
θα διαμορφωθεί ο χώρος.
Εισηγήθηκε ότι μόλις διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια και αρχίσουν οι εργασίες
διαμόρφωσης του χώρου να ξεκινήσει ο Δήμος να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να
υπάρχει ο χρόνος επεξεργασίας τους.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 3ον:
Εκστρατεία διανομής φυλλαδίων στα σχολεία
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε τα μέλη ότι υπάρχει απόφαση της
Επιτροπής για να γίνει η εκστρατεία διανομής φυλλαδίων στα σχολεία κατά το
μήνα Σεπτέμβρη.
Εισηγήθηκε όπως γίνουν ενέργειες από την Υπηρεσία ώστε να εξασφαλιστεί
κατάλογος με όλα τα σχολεία και αφού γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις με τους
Διευθυντές τους να καταρτιστεί το πρόγραμμα επισκέψεων.
Εισηγήθηκε όπως η εκστρατεία αρχίσει σιγά – σιγά και να ολοκληρωθεί μέχρι
τέλος Ιανουαρίου.
Έγινε εισήγηση όπως η εκστρατεία αρχίσει από τα μεγάλα σχολεία.
Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 4ον:
Εκστρατεία ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με το περιοδικό
Vivendi
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στα μέλη ότι η πιο πάνω εκστρατεία
ορίστηκε για το Σάββατο 16.10.10.
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Ενημέρωσε ότι στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υπουργός Υγείας και ότι θα
στηθούν περίπτερα από το περιοδικό Vivendi στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου,
στον εναέριο και πιθανόν στο My Mall.
Η εκδήλωση θα είναι σε συνεργασία και με το Παρασκευαΐδειο Μεταμοσχευτικό
Κέντρο το οποίο θα εφοδιάσει τα περίπτερα με υλικό που θα δίνεται στο κοινό.
Επίσης θα ζητηθεί να βρίσκονται στα περίπτερα ειδικοί από το μεταμοσχευτικό
κέντρο οι οποίοι θα μπορούν να δίνουν κάποιες πληροφορίες στους
ενδιαφερόμενους.
Θέμα 5ον:
Ταμεία ένταξης
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η ίδια και η Δημοτικός
Γραμματέας είχαν συνάντηση στις 23 Ιουλίου με τον υπεύθυνο του Ταμείου
Αλληλεγγύης και του Ταμείου Προσφύγων κ. Κελβέρη για να ενημερωθούν για τα
προγράμματα και τι θα μπορούσε ο Δήμος να υλοποιήσει αξιοποιώντας τα
ευρωπαϊκά κονδύλια.
Στη συνάντηση ανταλλάχτηκαν απόψεις και συμφωνήθηκε όπως ο Δήμος
αποστείλει συγκεκριμένες εισηγήσεις έτσι όταν ανακοινωθούν τα προγράμματα να
είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τις σχετικές αιτήσεις ώστε να εγκριθούν.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε στα μέλη αν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις
γα τις δραστηριότητες τους μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με τους
αλλοδαπούς να τις υποβάλουν σύντομα.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 10.8.2010 ο Δήμος Λεμεσού και η ίδια
ειδοποιήθηκαν για δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά την παροχή δωρεάν νομικής
αρωγής και νομικών συμβούλων σε αιτητές πολιτικού ασύλου και η δεύτερη
αφορά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε δικαιούχους διεθνούς
προστασίας.
Ανέφερε ότι η πρώτη δράση παραπέμφθηκε στο δικηγορικό σύλλογο και ότι η
δεύτερη θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί από το Δήμο Λεμεσού.
Ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ήδη μιλήσει με την κ. Χαραλάμπους του
L.C. Educational (κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης). Η κ. Χαραλάμπους της
ανέφερε ότι το L.C. Educational θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
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ούτως ώστε ο Δήμος Λεμεσού να υλοποιήσει την πιο πάνω δράση. Τους ανέφερε
επίσης ότι έχουν ήδη έτοιμες εισηγήσεις.
Συγκεκριμένα, η μια αφορά την κατάρτιση ατόμων στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και η άλλη αφορά την κατάρτιση φροντιστριών που απευθύνεται
μόνο σε γυναίκες.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής θεωρεί ότι θα ήταν καλό να ζητηθεί η συνεργασία και
άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τέτοια θέματα αλλά αυτό είναι δύσκολο
επειδή τα χρονικά πλαίσια είναι στενά (μέχρι 15.9.10 που πρέπει να υποβληθεί η
αίτηση).
Στη συνέχεια ζήτησε την άποψη των μελών αν θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος
σ’ αυτή τη δράση με τη συνεργασία του L.C. Educational που έχει ήδη έτοιμη
εισήγηση.
Όλα τα μέλη συμφώνησαν να προχωρήσει ο Δήμος στην υλοποίηση της δράσης
που αφορά τις φροντίστριες με τη συνεργασία του L.C. Educational.
Θέμα 6ον:
Πρόγραμμα Europe for Citizens
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες για το πρόγραμμα της 2ης
φάσης του προγράμματος Europe for Citizens που θα πραγματοποιηθεί από
10-15 Σεπτεμβρίου στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας το οποίο επισυνάπτεται ως
παράρτημα «Α».
Η Πρόεδρος,

Εύη Τσολάκη

ΕΛ/ΗΗ/270
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