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Θέμα 1ον:
Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύνδεσμο Ατόμων με Διαβήτη
Η Πρόεδρος της επιτροπής καλωσόρισε την πρόεδρο του υνδέσμου Ατόμων με
Διαβήτη Κύπρου κ. Ντίνα Κωσταντινίδου και της έδωσε το λόγο για να
ενημερώσει την επιτροπή αναφορικά με τη δράση του υνδέσμου.
Η κα Κωνσταντινίδου ανέφερε ότι ο ύνδεσμος είναι Παγκύπριος και λειτουργεί
εδώ και έντεκα χρόνια με έδρα τη Λεμεσό. Έχει 4.750 εγγεγραμμένα και σκοπός
του είναι η εξυπηρέτηση των ατόμων με διαβήτη.
Λειτουργούν με τη βοήθεια του Τπουργείου Τγείας και του Τπουργείου Εργασίας
ένα πρόγραμμα, το συμβουλευτικό κέντρο διαβήτη, το οποίο αφορά κυρίως μέλη
τους .
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Οι προσπάθειες του συνδέσμου είναι καθημερινές. Εξυπηρετούν τον κόσμο ,
εκδίδουν ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικό, βοηθούν οικογένειες, στηρίζουν τους
γονείς παιδιών με διαβήτη, διοργανώνουν εκδηλώσεις κ.α.
Ανέφερε ότι στις 11.6.2011 προγραμματίζουν την ετήσια ημερίδα τους για το
διαβήτη, και πρότεινε όπως αυτή συνδιοργανωθεί με τον Δήμο Λεμεσού και να
τεθεί υπό την αιγίδα του κ. Δημάρχου.
Η Πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις του
συνδέσμου οι οποίες είναι διαφωτιστικές και συμμετέχουν διακεκριμένοι γιατροί
και επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα του διαβήτη. Εισηγήθηκε όπως η πιο
πάνω ημερίδα διοργανωθεί με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού και να
πραγματοποιηθεί είτε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού
υμβουλίου, είτε στο Κέντρο Πάνος ωλομονίδης.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 2ον
Ενημέρωση για το πρόγραμμα Ελεύθερα Χέρια
Η Πρόεδρος της επιτροπής υπενθύμισε στα μέλη ότι το πιο πάνω πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από το Τπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του σχεδίου
επιχορήγησης των Αρχών Σοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη κοινωνικών
προγραμμάτων .
τη συνεδρία παρευρέθηκε η λειτουργός του προγράμματος κ. Έφη Φαραλάμπους
η οποία έκανε μια σύντομη παρουσίαση για το πρόγραμμα που επισυνάπτεται ως
παράρτημα Α.
Ανέφερε ότι η χορηγία που δόθηκε από το κράτος ανέρχεται μόνο στα 5.000Ευρώ
και το ετήσιο κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 32.000 Ευρώ.
Η κ. Σσολάκη ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του προγράμματος.
Ανέφερε ότι δεν ευθύνεται η λειτουργός και ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
δύσκολες οι ηλικίες των παιδιών που απασχολεί ( 13-17 ετών ), αλλά κυρίως ότι
οφείλεται στην έλλειψη της αναγκαίας υποδομής που θα έκανε το πρόγραμμα
ελκυστικό στα παιδιά.
Ανέφερε ότι οι συνθήκες που λειτουργεί σήμερα το πρόγραμμα δεν είναι καλές και
ότι είναι πλέον περισσότερο από αναγκαία η διαμόρφωση του χώρου.
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Η Πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε επίσης ότι την ενημέρωσε η Δημοτική
Γραμματέας ότι η χρηματοδότηση του Τπουργείου ήταν μέχρι το Μάρτη.
Εισηγείται όπως καλυφθεί ο Απρίλης από το Δήμο Λεμεσού και στη συνέχεια να
διακόψουμε το πρόγραμμα μέχρι να δούμε αν θα λειτουργήσει ξανά.
Εισηγείται ότι σε περίπτωση που θα λειτουργήσει ξανά θα πρέπει να λειτουργήσει
σε νέα βάση.
Επιπλέον, εισηγήθηκε όπως διαμορφωθεί και ανακαινισθεί ο χώρος του πρώην
Παιδικού ταθμού Αγίου Ιωάννη, ώστε να μπορεί να στεγάσει το πρόγραμμα
«Ελεύθερα Φέρια», το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το πρόγραμμα «Κοινωνική
Εργασία στον Δρόμο». Εισηγείται όπως διαμορφωθεί και ο εξωτερικός χώρος με
δεντροφύτευση, κατασκευή παιδότοπου και γηπέδου μπάσκετ και ποδοσφαίρου,
προκειμένου να ψυχαγωγούνται τα παιδιά της γειτονιάς και να αναπτυχθούν και
άλλα προγράμματα σε συνεργασία και με την Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού
και να χρησιμοποιείται αυτή η υποδομή και από το πρόγραμμα «Ελεύθερα
Φέρια». Επιπλέον, εισηγήθηκε όπως τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για
το πρόγραμμα «Ελεύθερα Φέρια».
Η Πρόεδρος επίσης αναφέρθηκε σε κάποια τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει
το κτίριο τα οποία το εμποδίζουν να εξασφαλίσει την Πολεοδομική Άδεια και την
Άδεια Οικοδομής και εισηγήθηκε όπως αυτό το θέμα παραπεμθεί στο Σεχνικό
Σμήμα για επίλυση.
Oι κ.κ. Καλογερόπουλος, Ολύμπιος και Καρεκλάς ανέφεραν ότι αυτού του είδους
τα προγράμματα χρειάζονται έλεγχο και καθοδήγηση. Σο ίδιο ανέ
Ο κ. Καυκαλιάς εισηγήθηκε όπως ο Δήμος Λεμεσού χρηματοδοτήσει το
πρόγραμμα όχι μόνο για τον Απρίλιο αλλά και για τον Μάιο για να μην διακοπή
πριν την λήξη της σεζόν.
Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις και εξουσιοδότησαν
την κ. Σσολάκη να δει το θέμα της εξέλιξης του προγράμματος με τη Δημοτική
Γραμματέα .
Θέμα 3ον
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Η Πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι στάληκαν επιστολές σε
υπεραγορές και προμηθευτές για την παραχώρηση προϊόντων και θα
επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με όλους.
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Επιστολή επίσης στάληκε και στον Πρόεδρο του υντονιστικού υμβουλίου
Εθελοντισμού κ. ταύρο Ολύμπιο για συμμετοχή εθελοντών στο πρόγραμμα του
κοινωνικού παντοπωλείου.
Ο κ. Ολύμπιος επιβεβαίωσε τη λήψη της επιστολής και ανέφερε ότι το
υντονιστικό υμβούλιο Εθελοντισμού είναι πρόθυμο να βοηθήσει.
Η κα Σσολάκη, εισηγήθηκε όπως στις 7 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο
συνέδριο του υντονιστικού υμβουλίου Εθελοντισμού να δοθεί μια φόρμα
συμμετοχής προκειμένου να συμπληρωθεί από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως
εθελοντές στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου.
Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν με αυτήν τη εισήγηση.
Σέλος η κα Σσολάκη ενημέρωσε ότι με δική της πρωτοβουλία και αφού
προηγουμένως ενημέρωσε τον Δήμαρχο και τους Επικεφαλής των Δημοτικών
Ομάδων διευθέτησε με το ΡΙΚ οι Επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων λάβουν
μέρος στο παιγνίδι «Κάτι Χήνεται αλά Κυπριακά» και το έπαθλο που είναι €1000
να δοθεί για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Θέμα 4ον
Εκστρατεία Μαΐου ευαισθητοποίησης των οδηγών για τα άτομα με κινητικά
προβλήματα.
Ενημέρωσε τους παρόντες ότι θα επικοινωνήσει με τις εθελοντικές οργανώσεις
αναπήρων για συντονισμό της εκδήλωσης.
Έγινε εισήγηση από τον κ. Καρεκλά όπως στην πιο πάνω εκδήλωση να εμπλακεί
και η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων.
Θέμα 5ον
Δ’ φάση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες (Europe for
Citizens).
Η Πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η Δ’ φάση του προγράμματος
θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από 26/6/2011 – 1/7/2011 με θέμα
“Ισότητα των φύλων σε καιρούς οικονομικής κρίσης”
ε αυτή τη φάση θα συμμετέχουν :
Εύη Σσολάκη
Λόλλος Γιωργαλλέτος
Πέρσα Παπαιωάνου
Αντρέας Καυκαλιάς
ταύρος Ολύμπιος
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Νεόφυτος τίγγας
Πατήρ Ισαάκ
Εύρη Φρυσοστόμου
Γιωργούλα Λεωνίδα
Εκπρόσωπος του συνδέσμου Πρόσβαση
Εκπρόσωπος του συνδέσμου για άτομα με αυτισμό
Εκπρόσωπος του παιδικού σταθμού Αντώνη και Ινώς Φατζηπαύλου
Εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων
Η κα Σσολάκη παρακάλεσε τα άτομα που αναφέρονται πιο πάνω και είναι
παρόντα να την ενημερώσουν κατά πόσο θα μπορέσουν να συμμετέχουν.
Διάφορα
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε τα Μέλη της Επιτροπής να επισκεφθούν ένα μεσημέρι το
συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και όλοι οι παρόντες συμφώνησαν με
αυτήν την εισήγηση.

Η Πρόεδρος

Εύη Σσολάκη
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