Πρακτικά της 24ς Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009 στο Δημοτικό Μέγαρο.
Παρόντες

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

Σσολάκη Ευανθία
τούππας άββας
Καυκαλιάς Ανδρέας
Καρεκλάς Ανδρέας
Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Κόμπος Αδάμος
Φωματάς Φρίστος
Ολύμπιος ταύρος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος
υντονιστικού υμβουλίου
Εθελοντισμού

Απόντες

1. Παπαϊωάννου Πέρσα
2. Γιωργαλλέττος Λόλλος
3. τίγγας Νεόφυτος
4. Παπαδόπουλος Φρίστος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος υνδέσμου
Κοινωνιολόγων
- Μέλος / Εκπρόσωπος Γραφείου
Ευημερίας

Παρακαθήμενη: Λεωνίδου Ελένη - Γραμματέας της Επιτροπής

Θέμα 1ο : Διοργάνωση σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντισμού της Α’
Σεχνικής χολής Λεμεσού, έκθεσης ζωγραφικής με έργα παιδιών με ειδικές
ανάγκες.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως η πιο πάνω έκθεση
φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο το μήνα Δεκέμβριο στα πλαίσια της
Εβδομάδας Εθελοντισμού, δηλαδή από την 1η μέχρι την 8η Δεκεμβρίου και
να τελεστούν τα εγκαίνια από τον Δήμαρχο.
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Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Ο κος ταύρος Ολύμπιος εισηγήθηκε όπως καθιερωθεί η πιο πάνω
εκδήλωση.
Θέμα 2ο : Διανομή Υυλλαδίων στα σχολεία σχετικά με τον τρόπο
συμπεριφοράς μας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με τους
υνδέσμους Πρόσβαση και Αστάρτη.
H Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στα μέλη ότι τον Ιούλιο που
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Για ένα καλύτερο κόσμο» εκδόθηκε και
διανεμήθηκε ένα φυλλάδιο στο οποίο υπήρχαν κάποιες οδηγίες για τον
τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι σε άτομα με άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σο εν λόγω φυλλάδιο επισυνάπτεται σαν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α».
Εισηγήθηκε όπως το πιο πάνω φυλλάδιο εκδοθεί σε μεγαλύτερη ποσότητα
και τα μέλη της Επιτροπής μαζί με τους υνδέσμους που ασχολούνται με
άτομα με ειδικές ικανότητες να το διανείμουν σε σχολεία της Λεμεσού με
στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 3ο : Λειτουργία εργαστηρίου ενδυνάμωσης γυναικών, σε συνεργασία
με τους υνδέσμους Πρόσβαση και Αστάρτη.
H Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε τα μέλη ότι σε προηγούμενη
συνεδρία της η Επιτροπή αποφάσισε όπως λειτουργήσουν τα εργαστήρια
ενδυνάμωσης γυναικών σε συνεργασία με τους υνδέσμους Πρόσβαση και
Αστάρτη.
Ενημέρωσε τα μέλη ότι ετοιμάστηκε σχετική πρόταση από τους πιο πάνω
υνδέσμους, η οποία επισυνάπτεται σαν «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ»Β».
Όλα τα μέλη συμφώνησαν όπως κληθούν σε ερχόμενη συνεδρία της
Επιτροπής οι εκπρόσωποι των πιο πάνω υνδέσμων για λεπτομερή
ενημέρωση της Επιτροπής .
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Θέμα 4ο : Εισήγηση για διοργάνωση σεμιναρίου «Πετυχαίνω σαν Γονιός
με Αγάπη και Γνώση».

Ο κ. …………………………. απέστειλε επιστολή η οποία επισυνάπτεται
σαν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» και με την οποία ζητά τη διοργάνωση του πιο
πάνω σεμιναρίου.
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί το πιο πάνω σεμινάριο ενόψει του γεγονότος ότι
λειτουργούν βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς στα πλαίσια του
Ανοικτού χολείου.
Θέμα 5ο : Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για
την Ισότητα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι ενόψει της απόφασης
του Δημοτικού υμβουλίου για τη διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με
το Παρατηρητήριο για την Ισότητα, θα σταλεί από τη Δημοτικό
Γραμματέα επιστολή στην Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για να υποβάλει
συγκεκριμένη εισήγηση.
Εισηγήθηκε όπως η ημερίδα πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση την
Σετάρτη 18/11/09 ή την Σετάρτη 2/12/09.
Θέμα 6ο : Ευρωπαϊκό Σαμείο Αλληλεγγύης.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι για το θέμα
επιχορήγησης προγραμμάτων που αφορούν αλλοδαπούς από τα
Ευρωπαϊκά
Σαμεία
αλληλεγγύης
η
Δημοτικός
Γραμματέας
παρακολούθησε μια ημερίδα στο Τπουργείο Εσωτερικών (σχετικό
ενημερωτικό υλικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ»).
Ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο ο Δήμος θα πρέπει να προτείνει κάποιες
δράσεις που να σχετίζονται με αλλοδαπούς για να συμπεριληφθούν στις
προκηρύξεις δράσεων της Κύπρου.
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Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τα μέλη συμφώνησαν όπως
αποσταλούν οι πιο κάτω εισηγήσεις:
1. Δημιουργία Πολυπολιτισμικού Κέντρου.
2. Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας.
3. Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αλλοδαπών.
4. Επιχορήγηση και βοήθεια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων των
αλλοδαπών.
Θέμα 7ο : Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά.
χετική επιστολή επισυνάπτεται σαν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Ε». Αποφασίστηκε
όπως το θέμα συζητηθεί σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Ευρωπαϊκών
Θεμάτων και Κοινωνικής Πρόνοιας
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
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