Πρακτικά 28ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο.

Παρόντες

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

Τσολάκη Ευανθία
Καυκαλιάς Ανδρέας
Καρεκλάς Ανδρέας
Στούππας Σάββας
Κόμπος Αδάμος
6. Χωματάς Χρίστος
Παπαδόπουλος Χρίστος

8. Ολύμπιος Σταύρος
Συντονιστικού

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

Απόντες

1.
2.
3.
4.

Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Παπαϊωάννου Πέρσα
Γιωργαλλέττος Λόλλος
Στίγγας Νεόφυτος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Κοινωνιολόγων

Παρακαθήμενη: Ελένη Λεωνίδου – Γραμματέας Επιτροπής

Θέμα 1ο : Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία στο
Δρόμο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το πιο πάνω
πρόγραμμα εγκρίθηκε και ότι έχει ήδη κατατεθεί στο Δημοτικό Ταμείο
χορηγία ύψους €5,500- που αφορά το έτος 2009.
Εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην προκήρυξη της
θέσης του Κοινωνικού Λειτουργού.
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Τα μέλη εξουσιοδότησαν την Πρόεδρο της Επιτροπής και τη Δημοτικό
Γραμματέα να ετοιμάσουν σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
αναφορικά με τα καθήκοντα, την αμοιβή και τον τρόπο λειτουργίας του
Κοινωνικού Λειτουργού που θα προσληφθεί.

Θέμα 2ο : Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα «Europe for Citizens».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το πιο πάνω
πρόγραμμα εγκρίθηκε. Υπενθύμισε στα μέλη ότι για την υποβολή αίτησης
συνεργαστήκαμε με την εταιρεία Grand Xpert Consulting Ltd. Ανέφερε ότι
υπάρχει πρόταση για συνεργασία με την πιο πάνω εταιρεία και καθόλη τη
διάρκεια του προγράμματος.
Η εταιρεία προσφέρεται να αναλάβει τη χρηματοοικονομική και τη
διοικητική διαχείριση του έργου, την ετοιμασία των εκθέσεων προόδου
εγκαίρως και σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και επίσης να
διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού και ο ποιοτικός
συντονισμός της εταιρείας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους Φορείς.
Δηλαδή αναλαμβάνουν όλα τα διοικητικά θέματα και θέματα διαχείρισης
του προγράμματος.
Για τις πιο πάνω υπηρεσίες η εταιρεία θα αμειφθεί με το 60% που θα
αναλογεί στο Δήμο για το συντονισμό του έργου (δηλαδή με €3.000).
Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να γίνει εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο να συνεχιστεί η συνεργασία με την εταιρεία Grand Xpert
Consulting Ltd (με αγορά υπηρεσιών) αφού διερευνηθεί το θέμα νομικά
και συγκεκριμένα αν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε προκήρυξη
προσφορών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στα μέλη ότι το θέμα του
προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φίλων στις Τοπικές
Κοινωνίες σε σχέση με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα
με ειδικές ανάγκες).
Εισηγήθηκε όπως για προετοιμασία του θέματος να κληθούν σε συνεδρία
της Επιτροπής εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων που έλαβαν
μέρος στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στις 4/12/09 καθώς και άλλες
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αρμόδιες οργανώσεις για να διευκρινιστεί ποιες είναι πρόθυμες να λάβουν
μέρος στο πρόγραμμα. Εισηγήθηκε επίσης όπως κληθεί και η κα Σίλια
Χ’’Χριστοδούλου Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Grand Xpert
Consulting Ltd.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της
Επιτροπής στις 21/1/10 για τα δύο προγράμματα.
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι εκείνη τη μέρα θα βρίσκεται στη Λεμεσό
η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλλα
Χαραλάμπους και έτσι η Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως προσκληθεί να στη
συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να πληροφορηθεί για τον τρόπο
λειτουργίας της και να συζητηθούν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.

Θέμα 3ο : Καρναβαλίστικο πάρτι για άπορα παιδιά.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως η πιο πάνω εκδήλωση
πραγματοποιηθεί στις 8/2/10 η ώρα 3 – 6 μ.μ. στο Χαρουπόμυλο Λανίτη
όπως έγινε και πέρσι.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Τα έξοδα της εκδήλωσης υπολογίζονται γύρω στις €2.000- . Η εταιρεία The
Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd θα καταβάλει το ποσό των
€2.000.

Θέμα 4ο : Εκστρατεία στα σχολεία για διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων
αναφορικά με τη συμπεριφορά μας προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας το κείμενο του φυλλαδίου το οποίο αποφασίστηκε να
διανεμηθεί στα Σχολεία του Δήμου Λεμεσού.
Εισηγήθηκε όπως γίνει σχετική συνεννόηση με τα σχολεία αφού
προηγουμένως ετοιμαστεί σχετικό πρόγραμμα επισκέψεων και όπως
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ενημερωθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που ασχολούνται με τα άτομα με
ειδικές ανάγκες ώστε να λάβουν μέρος στην εκστρατεία.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
ΕΛ/ΒΠ/016

4

