Πρακτικά της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 στο Δημοτικό Μέγαρο.
Παρόντες

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

Τσολάκη Ευανθία
Καυκαλιάς Ανδρέας
Χωματάς Χρίστος
Στούππας Σάββας
Καρεκλάς Ανδρέας
Στίγγας Νεόφυτος

7. Ολύμπιος Σταύρος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Κοινωνιολόγων
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συντονιστικού
Συμβουλίου

Απόντες

1.
2.
3.
4.
5.

Ανδρέας Κυπριανού
Κόμπος Αδάμος
Παπαϊωάννου Πέρσα
Γιωργαλλέττος Λόλλος
Παπαδόπουλος Χρίστος

Παρακαθήμενοι:

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Γραφείου Ευημερίας

Σίλια Χ΄΄Χριστοδούλου
Ινώ Χ΄΄Παύλου
Φανή Αναστασίου
Γεωργία Κοντολαίμη
Λεωνίδου Ελένη - Γραμματέας της Επιτροπής

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την εφαρμογή του προγράμματος Ευρώπη για
τους Πολίτες (Europe for Citizens).
Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Σίλια Χ’’Χριστοδούλου, Γενική
Διευθύντρια της εταιρείας Grant Xpert Consulting Ltd.
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι προηγήθηκε συνάντηση
της κας Χ’’Χριστοδούλου με τη Δημοτικό Γραμματέα και την ίδια, στην
οποία δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για ετοιμασία της πρότασης.
Υπενθύμισε στα μέλη ότι στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίστηκε ότι η πρόταση θα αφορά θέματα του
Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και
ειδικότερα την εφαρμογή του σε σχέση με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά,
άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι).
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα Χ’’Χριστοδούλου.
Η κα Χ’’Χριστοδούλου ανέφερε ότι το θέμα που επέλεξε η Επιτροπή είναι
πολύ επίκαιρο και ότι σκοπός του προγράμματος «Ευρώπη για τους
Πολίτες» είναι να φέρει κοντά τους πολίτες διαφορετικών Ευρωπαϊκών
πόλεων και συγκεκριμένα τον απλό τον κόσμο.
Ανέφερε ότι ετοίμασε προκαταρκτική πρόταση και προκαταρκτικό
προϋπολογισμό που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α στο οποίο
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι η χορηγία που μπορεί να ζητηθεί ανέρχεται στο
ποσό των €150.000.
Στα πλαίσια του προγράμματος που θα ξεκινήσει σε περίπτωση έγκρισης
το Μάρτιο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβρη του 2011, θα
πρέπει να γίνουν 6 συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως
εξής: Λεμεσός – Μασσαλία – Θεσσαλονίκη – Γερμανία – Ηράκλειο –
Λεμεσός.
Με την έναρξη του προγράμματος δίδεται επιχορήγηση 50% και το
υπόλοιπο 50% θα δοθεί στο τέλος.
Ενόψει των πιο πάνω η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να γίνει
σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμού του Δήμου για το 2010 για το ποσό
των €75.000 ως έξοδα του προγράμματος, το οποίο στη συνέχεια θα
επιστραφεί στο Ταμείο του Δήμου με τη λήξη του προγράμματος το 2011.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
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Αφού ανταλλάγησαν απόψεις και αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από
την κα Χ’’Χριστοδούλου όλοι οι παρόντες συμφώνησαν να προχωρήσει
στην ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης.
Ενόψει του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνίας για υποβολή της
πρότασης είναι η 1η Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε
ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας να αποφασίσει σχετικά με την τελική πρόταση που
θα ετοιμάσει η κα Χ’’Χριστοδούλου.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 2ο: Συνάντηση με εκπροσώπους του Ομίλου Κωφών Λεμεσού.

Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος παρευρέθηκαν η κα Ινώ
Χ’’Παύλου, Πρόεδρος του Ομίλου «Φίλοι Κωφών», η κα Φανή Αναστασίου
εκ μέρους του Συνδέσμου Κωφών και η κα Γεωργία Κοντολαίμη, φίλη του
Συνδέσμου.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε τις εκπροσώπους του Ομίλου και
Συνδέσμου Κωφών και ανέφερε ότι η Επιτροπή είναι στη διάθεση τους να
πληροφορηθεί για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος Κωφών και να βοηθήσει στα πλαίσια πάντα
των δυνατοτήτων του Δήμου.
Η κα Ινώ Χ’’Παύλου αφού ευχαρίστησε το Δήμο για την πρόσκληση
αναφέρθηκε σε συντομία στις δραστηριότητες του Συνδέσμου Κωφών.
Ανέφερε ότι επιθυμία των κωφών είναι η προβολή των δραστηριοτήτων
τους και η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του Δήμου για να έχουν την
ικανοποίηση να δείξουν αυτό που έχουν μάθει με τόσο κόπο.
Ενημέρωσε τα μέλη ότι διαθέτουν εξαιρετικό χορευτικό συγκρότημα ( 2ο
καλύτερο στο κόσμο σε διεθνείς διαγωνισμούς) ότι ανέβασαν όπερα και
θεατρικά έργα.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
είναι το οικονομικό, η προκατάληψη και η επαγγελματική τους
αποκατάσταση.
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Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και έγιναν οι πιο κάτω εισηγήσεις:
1. Να αποσταλεί στο Δήμο από τον Όμιλο Κωφών κατάλογος με τις
γνώσεις του καθενός για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο πρόσληψης
τους σε περίπτωση κενών θέσεων.
2. Να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα προγράμματα,
υπηρεσίες και εκδηλώσεις του Δήμου με την αγορά υπηρεσιών από
κάποιο άτομο που γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα ούτως ώστε να
εξυπηρετούνται οι κωφοί.
3. Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του Δήμου.
Κλείνοντας η κα Τσολάκη ευχαρίστησε τις εκπροσώπους του Ομίλου και
Συνδέσμου Κωφών για την ενημέρωση και εισηγήθηκε όπως σε
μεταγενέστερο στάδιο πραγματοποιηθεί επίσκεψη της Επιτροπής στο
οίκημα τους.
Εισηγήθηκε επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο για συμμετοχή τους στις
εκδηλώσεις της Γιορτής του Κρασιού.
Με τις πιο πάνω εισηγήσεις της Προέδρου συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
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