Πρακτικά της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τρίτη 4 Αυγούστου 2009 στο Δημοτικό Μέγαρο.
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τσολάκη Ευανθία
Καυκαλιάς Ανδρέας
Χωματάς Χρίστος
Στούππας Σάββας
Καρεκλάς Ανδρέας
Γιωργαλλέττος Λόλλος
Κόμπος Αδάμος
Παπαδόπουλος Χρίστος
Ολύμπιος Σταύρος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Γραφείου Ευημερίας
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού

Απόντες

1. Μιχάλης Καλογερόπουλος
2. Παπαϊωάννου Πέρσα
3. Στίγγας Νεόφυτος

Παρακαθήμενοι:

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Κοινωνιολόγων

Μάρω Αντωνίου
Λεωνίδου Ελένη - Γραμματέας της Επιτροπής

Θέμα 1ο: Κρατική χορηγία Δήμων για Κοινωνικά Προγράμματα
Στη συνεδρία προσκλήθηκε η κα Μάρω Αντωνίου, λειτουργός του
Γραφείου Ευημερίας για να αναπτύξει το θέμα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε την κα Αντωνίου και της έδωσε το
λόγο για να ενημερώσει την Επιτροπή τι αφορά το σχέδιο επιχορήγησης
των Δήμων για Κοινωνικά Προγράμματα και τι πρέπει να κάνει ο Δήμος.
Η κα Αντωνίου ανέφερε ότι το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκοντας την
ενεργότερη εμπλοκή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει εξαγγείλει
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ένα σχέδιο επιχορήγησης για τη λειτουργία Κοινωνικών Προγραμμάτων,
το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2009.
Ανέφερε ότι η υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση του προγράμματος που
θα επιλεγεί θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30/9/09.
Ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο Δήμος δεν πρέπει να
καλύπτει ανάγκες που ήδη καλύπτονται από άλλους Φορείς.
Εισηγήθηκε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα για τους
αλλοδαπούς.
Αναφέρθηκε στη δράση που σχεδιάστηκε για το Δήμο Γερμασόγειας με
πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών αλλοδαπών που εργάζονται στη
Κύπρο, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία και το οποίο θα επεκταθεί και προς
τους ενήλικες (μαθήματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας)
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από την κα Αντωνίου να ενημερώσει την
Επιτροπή για το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να πάρει ο
Δήμος.
Η κα Αντωνίου ανέφερε ότι για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων η
χορηγία δεν θα υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εξόδων του
προγράμματος.
Το ανώτατο ποσό της χορηγίας για λειτουργικά έξοδα κάθε προγράμματος
δεν θα υπερβαίνει τις €90.000.
Ακολούθησαν οι πιο κάτω εισηγήσεις:
- Ο κος Χωματάς εισηγήθηκε τη δημιουργία προγράμματος για τη βία
στην οικογένεια/καταφύγιο κακοποιημένων ατόμων.
- Ο κος Ολύμπιος εισηγήθηκε τη δημιουργία Κέντρου Α’ Κοινωνικών
Βοηθειών.
- Ο κος Καρεκλάς εισηγήθηκε τη δημιουργία προγράμματος για ένταξη
των αλλοδαπών στην Κυπριακή κοινωνία.
- Ο κος Στούππας ανέφερε ότι προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι ο
Κύπριος πολίτης και συμφώνησε με τη δημιουργία προγράμματος για τη
βία στην οικογένεια/καταφύγιο κακοποιημένων ατόμων.
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Ο κος Κόμπος ανέφερε ότι η ιδέα για ανάπτυξη προγραμμάτων κοινού
καλού έχει όμως τις επιφυλάξεις του αναφορικά με την πρακτική
εφαρμογή του προγράμματος (υπαλληλικό προσωπικό, χώροι, έξοδα,
επικινδυνότητα κ.λ.π.).
Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο κος Γιωργαλλέττος, ο οποίος ανέφερε επίσης
ότι τα άτομα τα οποία θα εργοδοτούνται στο πρόγραμμα θα πρέπει να
αγαπούν αυτό που κάνουν και να θέλουν πραγματικά να προσφέρουν.
Ο κος Καυκαλιάς ανέφερε ότι συζητώντας τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να
γίνεται διαχωρισμός αλλοδαπών και Κυπρίων γιατί είναι όλοι μέλη της
τοπικής κοινωνίας. Ανέφερε ότι η ιδέα για τη δημιουργία Κέντρου Α’
Βοηθειών είναι καλή αλλά θα πρέπει να καθοριστούν οι τομείς που θα
καλύπτει το Κέντρο.
Αφού ακούστηκαν οι απόψεις των μελών αποφασίστηκε ομόφωνα όπως
προχωρήσουμε στη δημιουργία Κέντρου Α’ Κοινωνικών Βοηθειών και
έγινε εισήγηση για σύσταση Υποεπιτροπής που θα επεξεργαστεί το θέμα
για να παρουσιαστεί συγκεκριμένη πρόταση στην Επιτροπή Κοινωνικής
Πρόνοιας.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες και
αποφασίστηκε όπως στην Υποεπιτροπή μετέχουν οι κ.κ. Εύη Τσολάκη,
Ανδρέας Καυκαλιάς, Σταύρος Ολύμπιος και Μάρω Αντωνίου.
Καθορίστηκε συνάντηση της Υποεπιτροπής την Παρασκευή 7 Αυγούστου
2009 στις 13.15 το μεσημέρι.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη

ΕΛ/ΒΠ/467

3

