Πρακτικά 27ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 στο Δημοτικό
Μέγαρο.
Παρόντες

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

Σσολάκη Ευανθία
Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Καυκαλιάς Ανδρέας
Καρεκλάς Ανδρέας
Παπαϊωάννου Πέρσα
τούππας άββας
Κόμπος Αδάμος
Γιωργαλλέττος Λόλλος
Παπαδόπουλος Φρίστος

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

Απόντες

1. Φωματάς Φρίστος
2. Ολύμπιος ταύρος

3. τίγγας Νεόφυτος

- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος
υντονιστικού υμβουλίου
Εθελοντισμού
- Μέλος / Εκπρόσωπος υνδέσμου
Κοινωνιολόγων

Παρακαθήμενοι:

1. Λώρα Θεοδώρου – Πρόεδρος Ομίλου Χυχικής Τγείας
2. Κατερίνα Παπαδοπούλου – Πρόεδρος υνδέσμου υγγενών
Καρδιοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου
3. Ελένη Λεωνίδου – Γραμματέας Επιτροπής
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Θέμα 1ο : Φριστουγεννιάτικη εκδήλωση για άπορα παιδιά.
Η Πρόεδρος της Επιτροπή εισηγήθηκε αντί Φριστουγεννιάτικής
Εκδήλωσης να διοργανωθεί Καρναβαλίστικη Εκδήλωση για τα παιδιά
όπως έγινε και φέτος. Σα μέλη συμφώνησαν με αυτήν την εισήγηση.
Ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουν εξασφαλιστεί για αυτά τα παιδιά τις μέρες
των γιορτών δωρεάν εισιτήρια για το carousel τα οποία έδωσε στον κ.
Φρίστο Παπαδόπουλο καθώς και δωρεάν εισιτήρια για παρακολούθηση
παράσταση στο σινεμά Ρίο ή Οθέλλος. Η Πρόεδρος θα επικοινωνήσει με
τον ιδιοκτήτη κ. Μάριο Ηροδότου για να συνεννοηθεί και θα επανέλθει.
Θέμα 2ο : Έκδοση πορισμάτων ημερίδας με θέμα «Μέτρα εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Φάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και
πρόγραμμα δράσης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι θα προχωρήσουμε στην
έκδοση των πορισμάτων (500 αντίτυπα) της πιο πάνω ημερίδας τα οποία
θα σταλούν σε όλους τους αρμόδιους Υορείς, Τπουργεία, Γυναικείες
Οργανώσεις κ.λ.π.
Τπενθύμισε στα μέλη ότι ένα από τα πορίσματα της Ημερίδας είναι η
σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Φάρτη.
Εισηγήθηκε αντί να συσταθεί η πιο πάνω Επιτροπή, μια φορά τη τριμηνία
να συνέρχεται η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας στην οποία να
καλούνται και εκπροσώποι
των Γυναικείων Οργανώσεων και
οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος με αποκλειστικό θέμα τα πορίσματα της
ημερίδας.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 3ο : Ακρόαση εκπροσώπων Ομίλου Χυχικής Τγείας.
τη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Λώρα Θεοδώρου, Πρόεδρος του πιο πάνω
Ομίλου.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε της κα Θεοδώρου και της έδωσε το
λόγο για να ενημερώσει την Επιτροπή αναφορικά με τον Όμιλο Χυχικής
Τγείας.
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Η κα Θεοδώρου ανέφερε ότι ο Όμιλος Χυχικής Τγείας λειτουργεί εδώ και
30 χρόνια και στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά
πασχόντων.
Ενημέρωσε τα μέλη ότι με πρωτοβουλία του Ομίλου λειτουργεί εδώ και 2
χρόνια στην οδό Θέκλας Λυσιώτη Κέντρο ημέρας όπου απασχολούνται
άτομα με ψυχικές ασθένειες.
Επιπλέον ενημέρωσε ότι ο Όμιλος διαθέτει και ένα σπίτι στο οποίο
φιλοξενούνται 3 κοπέλες με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που δεν
έχουν που να μείνουν.
Ανέφερε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειτουργία του πιο πάνω
Κέντρου γιατί ενώ αρχικά έπαιρναν κρατική χορηγία (€34.000) τώρα
κάπου υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν τηρούνται κάποιες πρόνοιες της
Νομοθεσίας και έτσι δεν μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε χορηγία.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι για το θέμα της λειτουργίας του
σπιτιού δυστυχώς ο Δήμος μας δεν μπορεί να βοηθήσει πέρα από κάποιες
πιέσεις που θα μπορούσε να ασκήσει προς τα αρμόδια Σμήματα.
Εισηγήθηκε στην κα Θεοδώρου να υποβάλει συγκεκριμένη εισήγηση προς
το Δήμο, νοουμένου ότι δεν θα χρειαστεί οικονομική στήριξη, για
διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης ή εκστρατείας διαφώτισης.
Προκαταρκτικά η κα Θεοδώρου με έναυσμα την έκθεση που
διοργανώθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με τα Ιδρύματα στις 4/12/09,
ανέφερε ότι προσδοκεί στη συνεργασία του Δήμου για τη διοργάνωση
παρόμοιας εκδήλωσης.
Η πιο πάνω εισήγηση της κας Θεοδώρου αντικρίστηκε θετικά από όλα τα
μέλη.
τη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη συμμετοχή στη
Γιορτή του Κρασιού όλων των Ιδρυμάτων που έχουν να παρουσιάσουν και
να πωλήσουν παραδοσιακές κατασκευές.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλα τα μέλη.
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Θέμα 4ο : Ακρόαση εκπροσώπων υνδέσμου υγγενών Καρδιοπαθειών
Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου.
τη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Κατερίνα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του
πιο πάνω υνδέσμου.
Η κα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι σκοπός της παρουσίας της στη συνεδρία
είναι να υποβάλει εισήγηση για διοργάνωση σε συνεργασία με το Δήμο
κάποιας θεσμικής εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού
αναφορικά με τον αιφνίδιο θάνατο καθώς και την ευαισθητοποίηση του
κοινού/οργανώσεων για τη χρήση των απινιδοτών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να διοργανωθεί από το Δήμο σε
συνεργασία με οργανωμένα σύνολα εκστρατεία διαφώτισης για το θέμα
των απινιδοτών. Ενημέρωσε τους παρόντες ότι ο Δήμος έχει ήδη στην
κατοχή του 3 απινιδοτές. Εισηγήθηκε ενόψει του γεγονότος ότι ο
απινιδοτής είναι μια μικρή συσκευή που μεταφέρεται εύκολα, την
εκπαίδευση και των Σροχονόμων του Δήμου στη χρήση τους και την
τοποθέτηση στις μοτοσικλέτες κάποιων Σροχονόμων απινιδοτών.
τη συνέχεια η κα Παπαδοπούλου υπέβαλε συγκεκριμένη εισήγηση προς
την Επιτροπή.
Εισηγήθηκε τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά το μήνα Υεβρουάριο που
είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιοπαθών που να περιλαμβάνει και
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τα έσοδα να διατεθούν για ενίσχυση του
ιατρικού ταμείου του υνδέσμου ούτως ώστε να βοηθηθούν άτομα με
προβλήματα υγείας.
Ο κος Καυκαλιάς εισηγήθηκε στην κα Παπαδοπούλου τη διοργάνωση
διάλεξης για το θέμα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στα πλαίσια των
βιωματικών εργαστηρίων του Ανοικτού χολείου.
Μετά την αποχώρηση της κας Παπαδοπούλου από τη συνεδρία
εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις από μέλη της Επιτροπής.
Αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ότι
θα μπορούσε να διοργανωθεί μια εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο σε
συνεργασία με το ύνδεσμο υγγενών Καρδιοπαθειών Εφήβων και
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Ενηλίκων Κύπρου, ο σκοπός της οποίας να είναι καθαρά διαφωτιστικός
και να μην αποβλέπει σε οποιαδήποτε έσοδα.
Θέμα 5ο : Επίσκεψη σε Ιδρύματα του Δήμου.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε αφού γίνει σχετική συνεννόηση με
τον κ. Δήμαρχο, όπως κατά την περίοδο των εορτών των γιορτών
πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα Ιδρύματα και Κέντρα Ημέρας που
βρίσκονται εντός των Δημοτικών ορίων Λεμεσού.
Η κα Παπαϊωάννου εισηγήθηκε όπως στις επισκέψεις μας δίνουμε και
κάποιο μικρό ποσό σαν εισφορά από τον Δήμο Λεμεσού.
Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησαν όλα τα μέλη.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη

ΕΛ/ΒΠ/650
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