Πρακτικά της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009 στο Δημοτικό
Μέγαρο.
Παρόντες

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

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

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

Απόντες

1. Ανδρέας Κυπριανού
- Μέλος
2. Παπαδόπουλος Χρίστος - Μέλος
3. Στίγγας Νεόφυτος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι: Λεωνίδου Ελένη - Γραμματέας της Επιτροπής

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός εκδήλωσης για την 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»
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως η υποεπιτροπή που
συστάθηκε για επεξεργασία των πορισμάτων να είναι έτοιμη να
παρουσιάσει προσχέδιο στην προσεχή συνεδρία της Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εισηγήθηκε επίσης όπως η εκδήλωση για την παρουσίαση των πορισμάτων
να πραγματοποιηθεί αρχές Απριλίου ούτως ώστε να δοθεί χρόνος να
εκδοθεί το βιβλιαράκι που θα καταγραφούν τα πορίσματα.
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Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησαν όλοι οι παρόντες και έτσι
ακυρώνεται η ημερομηνία 4.2.2009 που αρχικά είχε αποφασιστεί για
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Θέμα 2ο: Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Όλα τα μέλη συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η πιο πάνω επίσκεψη από
το Δήμαρχο και τα μέλη της Επιτροπής, εντός των προσεχών ημερών.
Εξουσιοδότησαν τη Γραμματέα της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας να
κάνει ενέργειες για διευθέτηση της επίσκεψης.
Ο κ. Ολύμπιος εισηγήθηκε όπως ο Δήμαρχος και τα μέλη της Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας πραγματοποιήσουν επίσκεψη και στα υπόλοιπα
κέντρα ημέρας και ιδρύματα που λειτουργούν στον Δήμο Λεμεσού.
Διάφορα:
1. Η Πρόεδρος έθεσε για προβληματισμό τη συζήτηση σε επόμενη
συνεδρία της Επιτροπής το θέμα της εκχώρησης κάποιων εξουσιών
του Γραφείου Ευημερίας στον Δήμο Λεμεσού με ταυτόχρονη
παραχώρηση των ανάλογων κονδυλίων και προσωπικού.
2. Ο κ. Καρεκλάς διερωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε φέτος η
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω της
διοργάνωσης της ημερίδας για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και της
μουσικής παράστασης «Παράθυρο στο Φως», δεν κατέστη δυνατή η
διοργάνωση και αυτής της εκδήλωσης. Όμως πέραν τούτου
επισήμανε ότι την ίδια δεν την ικανοποίηση η περσινή εκδήλωση
καθότι αναμείχθηκαν τα παιδιά με τους ηλικιωμένους με
αποτέλεσμα να επικρατήσει μια ακαταστασία. Διαπίστωσε όμως ότι
τα παιδιά που παρευρέθηκαν είχαν ενθουσιαστεί με τον μπανανούλι
και την φραουλίτσα και έτσι εισηγείται όπως πραγματοποιηθεί
εκδήλωση για τα παιδιά στα πλαίσια των εορτασμών του
Καρναβαλιού. Με την εισήγηση συμφώνησαν όλα τα Μέλη της
Επιτροπής.
3. Ο κ. Καρεκλάς αναφέρθηκε στο δείπνο που προσφέρουμε στα μέλη
των δύο Κέντρων απασχόλησης ενηλίκων κατά τη διάρκεια της
Γιορτής του Κρασιού και επεσήμανε ότι την τελευταία φορά δεν
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διήρκησε πολύ ώρα και ο εστιάτορας έσπευδε να μας διώξει. Η
Πρόεδρος και η κα Παπαϊωάννου ανέφεραν στον κ. Καρεκλά ότι το
δείπνο προσφέρεται μεταξύ των ωρών 6 και 8μ.μ. και γύρω στις
8μ.μ. οι προσκεκλημένοι μεταβαίνουν στο κηποθέατρο για να
παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση.
Με την ευκαιρία, όλα τα Μέλη της Επιτροπής ανέφεραν ότι αυτός
είναι ένας πολύ καλός θεσμός που πρέπει να συνεχιστεί και
αποφασίστηκε όπως για την αποφυγή παρεξηγήσεων, ερωτηθούν
από νωρίς τα δύο Κέντρα για τα Μέλη τους που θα παρευρεθούν
ώστε να τους δοθούν κουπόνια.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
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