Πρακτικά 18ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας
ημερομηνίας 4.2.2009
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τσολάκη Ευανθία
Κόμπος Αδάμος
Στούππας Σάββας
Καυκαλιάς Ανδρέας
Καρεκλάς Ανδρέας
Στίγγας Νεόφυτος

Απόντες
1. Γιωργαλέττος Λόλλος
2. Κυπριανού Ανδρέας
3. Παπαϊωάννου Πέρσα
4. Χωματάς Χρίστος
5. Παπαδόπουλος Χρίστος
6. Ολύμπιος Σταύρος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Λάκης Αποστόλου
Κώστας Γιάλλουρος
Δώρα Χωραΐτου
Λίτσα Χαραλάμπους
Γιαννούλα Αντωνίου
Ελένη Λεωνίδου

}
} Εκπρόσωποι Ιδρύματος Χριστίνα Α.
} Αποστόλου
- Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πρόσβαση
- Εκπρόσωπος Συνδέσμου Αστάρτη
- Γραμματέας Επιτροπής

Θέμα 1ο: Παρουσίαση του έργου του Ιδρύματος «Χριστίνα Α. Αποστόλου»
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε τους εκπροσώπους του πιο πάνω
Ιδρύματος και ανέφερε ότι ο Δήμος είναι στη διάθεση τους να
πληροφορηθεί για το θέμα με το οποίο ασχολούνται και να βοηθήσει στο
έργο τους στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων του.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου «Χριστίνα Α. Αποστόλου» ευχαρίστησαν
το Δήμο για την πρόσκληση και αναφέρθηκαν σε συντομία στη δράση του
Ιδρύματος. Σχετικό πληροφοριακό υλικό επισυνάπτεται ως παράρτημα Α.
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Όλοι οι παρόντες συγχάρηκαν τους εκπροσώπους του Ιδρύματος για τη
μέχρι σήμερα δράση τους, ιδιαίτερα στη Λάρνακα και ανέφερε ότι ο Δήμος
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το Ίδρυμα. Τονίστηκε ιδιαίτερα το
γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ίδρυμα έχει βρει τον τρόπο να εξασφαλίζει
αρκετά χρήματα τα οποία διαθέτει με πολύ σωστό τρόπο και κυρίως
δημιουργώντας έργα υποδομής.
Έγινε εισήγηση από τον κ. Στούππα να πραγματοποιηθεί εθιμοτυπική
επίσκεψη στη Λάρνακα που είναι η έδρα του Ιδρύματος από εκπροσώπους
της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 2ο: Παρουσίαση του έργου των Συνδέσμων «Πρόσβαση» και
«Αστάρτη»
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε τις εκπροσώπους των πιο πάνω
Συνδέσμων και ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση αποσκοπεί στο να
ενημερωθεί η Επιτροπή για τη δράση τους και να εξετάσει το ενδεχόμενο
συνεργασίας μαζί τους στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων του Δήμου.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων «Πρόσβαση» και «Αστάρτη»
ευχαρίστησαν το Δήμο και προέβησαν σε σύντομη παρουσίαση με
διαφάνειες της δράσης και των προγραμμάτων τους που επισυνάπτεται ως
παράρτημα Β.
Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε
ότι επεσήμανε κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Δήμο
Λεμεσού στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των
φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και ζήτησε από τις εκπροσώπους των
Συνδέσμων «Πρόσβαση» και «Αστάρτη» να ενημερώσουν την Επιτροπή με
ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Δήμο για υλοποίηση
κάποιων δράσεων.
Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι οι Σύνδεσμοι «Πρόσβαση» και «Αστάρτη»
με την εμπειρία που έχουν θα μπορούσαν να ετοιμάσουν κάποια πρόταση
με αποδέκτη το Δήμο.
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Ο κ. Στίγγας εισηγήθηκε όπως εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για να
διαβουλευθεί μαζί με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων «Πρόσβαση» και
«Αστάρτη» για την υποβολή κοινού προγράμματος κατά των διακρίσεων.
Η κ. Αντωνίου ανέφερε ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η συνεργασία των δύο
Συνδέσμων με το Γυμνάσιο Καθολικής για την εφαρμογή προγράμματος
και εισηγήθηκε όπως συμμετάσχει και ο Δήμος.
Ο κ. Καυκαλιάς εισηγήθηκε δράση που να αφορά εκστρατεία για το
ρατσισμό/διακρίσεις ή ένα πλαίσιο δράσεων εκστρατείας όπου να
επιλέγονται νέοι άνθρωποι σε σχέση με τις διακρίσεις.
Η κ. Τσολάκη εισηγήθηκε να γίνει επεξεργασία των όσων αναφέρθηκαν
και στη συνέχεια η Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένη εισήγηση.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 3ο: Επίσκεψη του Δημάρχου και των Μελών της Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας στο Κέντρο Ημέρας του Συνδέσμου Γονέων και
Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη πως η επίσκεψη θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.2.2009 στις 12μ.μ.
Θέμα 4ο: Διοργάνωση Καρναβαλίστικης εκδήλωσης για 120 περίπου
άπορα παιδιά των οποίων οι οικογένειες παίρνουν βοήθεια από το
Γραφείο Ευημερίας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 26.2.2009 στο Χαρουπόμυλο μεταξύ των ωρών 3 –
6μ.μ. και το συνολικό κόστος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 1,700 ευρώ
για το οποίο θα προσπαθήσει να εξεύρει χορηγό
Η Πρόεδρος
Εύη Τσολάκη
ΕΛ/ΗΗ/038
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