19η συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 6.5.2009
Παρόντες:
1. Εύη Τσολάκη
2. Ανδρέας Καυκαλιάς
3. Ανδρέας Καρεκλάς
4. Λόλλος Γιωργαλλέτος
5. Σάββας Στούππας
6. Χρίστος Παπαδόπουλος
7. Σταύρος Ολύμπιος

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

Απόντες
1. Αδάμος Κόμπος
2. Πέρσα Παπαϊωάννου
3. Ανδρέας Κυπριανού
4. Χρίστος Χωματάς
5. Νεόφυτος Στίγγας

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι
1. Ελένη Λεωνίδου

- Γραμματέας Επιτροπής

Θέμα:

Προγραμματισμός για παρουσίαση των πορισμάτων της
ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 27.9.2008 με θέμα
«Μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα
των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και Πρόγραμμα Δράσης»

Σε όλα τα μέλη δόθηκε το προσχέδιο των πορισμάτων που ετοιμάστηκε από
την υποεπιτροπή (κ.κ. Εύη Τσολάκη, Α. Καυκαλιά και Γιωργούλλα Λεωνίδα)
το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η υποεπιτροπή επεξεργάστηκε όλες τις
ομιλίες, απόψεις και εισηγήσεις που ελέχθησαν στην ημερίδα και
καταγράφηκαν οι διαπιστώσεις, οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
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Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη να μελετήσουν τα όσα
καταγράφησαν και αν υπάρχουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις να τις
υποβάλουν μέχρι τις 15.5.2009 για να τεθεί το τελικό κείμενο για έγκριση στην
προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων έγινε εισήγηση όπως η παρουσίαση των
πορισμάτων πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1.7.2009 στις 7μ.μ. στο Δημοτικό
Μέγαρο και να σταλούν προσκλήσεις στους Υπουργούς, Πρόεδρο της Βουλής,
Βουλευτές, στον
κ. Χρυσοστομίδη (τέως Υπουργό), στους
Δημάρχους και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων Μείζονος Λεμεσού, στις
γυναικείες οργανώσεις, στον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της
γυναίκας, στο Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού (για να ενημερώσει τις
εθελοντικές οργανώσεις), στα Συνοικιακά Συμβούλια, στο Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΠΑΚ.
Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι θα πρέπει να σταλεί από
την Υπηρεσία επιστολή στον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της
γυναίκας και να τους ενημερώσουμε για την εκδήλωση παρουσίασης των
πορισμάτων και να τους ζητούμε να καλύψουν τα έξοδα τόσο της ημερίδας
όσο και της εκδήλωσης παρουσίασης.
Ο κ. Καυκαλιάς τόνισε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν κάποια μέτρα στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού χάρτη.
Η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι κάποια μέτρα τροχοδρομούνται και θα
ανακοινωθούν κατά την παρουσίαση των πορισμάτων.
Ενημέρωσε τους παρόντες ότι αυτή τη βδομάδα θα έχει συνάντηση μαζί με τη
Δημοτικό Γραμματέα και την κ. Εύρη Χρυσοστόμου για το πρόγραμμα
Europe for Citizens και θα ετοιμάσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη
πρόταση για έγκριση από την Επιτροπή.
Εισηγήθηκε ότι θα ήταν καλά να ετοιμαστεί μια πρόταση αναφορικά με την
ανταλλαγή εμπειριών με τις αδελφοποιημένες πόλεις αναφορικά με την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.

Η πρόεδρος,
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Εύη Τσολάκη
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