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Θέμα 1ον:
Αιτήσεις για κρατική χορηγία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου
θα πρέπει να υποβληθούν ξανά αιτήσεις για ανανέωση των
Προγραμμάτων «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» και «Ελεύθερα Χέρια».
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα Χριστίνα Τζιαμπάρτα Κοινωνική
Λειτουργό του Προγράμματος «Εργασία στο Δρόμο». Η κα Τζιαμπάρτα
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έκανε μια σύντομη αξιολόγηση για τη μέχρι σήμερα πορεία του
προγράμματος, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι η κα Τζιαμπάρτα
υπέβαλε εισήγηση στη Δημοτικό Γραμματέα για διοργάνωση εκδήλωσης
στις 27 και 30 Οκτωβρίου για τις οποίες η Δημοτικός Γραμματέας
εξασφάλισε χορηγίες. Η πρώτη εκδήλωση αφορά διαγωνισμό ταβλιού και
η δεύτερη αφορά μια πολυπολιτισμική εκδήλωση (σχετικά
προγράμματα/προσκλήσεις επισυνάπτονται ως Παράρτημα Β).
Ανέφερε στους παρόντες ότι ενημερώθηκε η ίδια από τη Δημοτικό
Γραμματέα για τις πιο πάνω εκδηλώσεις και συμφώνησε γιατί είναι μια
πολύ καλή προσπάθεια.
Ο κος Χρίστος Παπαδόπουλος χαιρέτησε το γεγονός ότι ετοιμάστηκε
έκθεση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εισηγήθηκε ότι για όλα τα
προγράμματα που λειτουργούν θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βοηθούσε να
απασχολούνται 2 άτομα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι έθεσε το θέμα της
επέκτασης του Προγράμματος με την πρόσληψη ακόμη ενός Κοινωνικού
Λειτουργού στη τελευταία συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής όταν
συζητούνταν οι προϋπολογισμοί για το 2011, αλλά απορρίφθηκε για το
λόγο ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 και
ήδη μειώθηκαν αρκετά άλλα κονδύλια λόγω της οικονομικής κρίσης.
Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι κ.κ. Στούππας, Καρεκλάς και Κόμπος οι
οποίοι επίσης συνεχάρησαν την κα Τζιαμπάρτα για την μέχρι τώρα δράση
της και την ετοιμασία της αξιολόγησης και έθεσαν τον προβληματισμό
τους όσον αφορά τις δύο εκδηλώσεις ότι ανταποκρίνονται μόνο στους
αλλοδαπούς. Δεν διαφωνούν με τη διοργάνωσή τους αλλά εισηγούνται να
γίνουν και άλλες εκδηλώσεις που να αφορούν και Κύπριους ιδιαίτερα τη
νεολαία, αφού στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη των
φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.
Επιπλέον ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στο γεγονός της συγκέντρωσης ατόμων
με μηχανές και αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης απέναντι της
υπεραγοράς που βρίσκεται απέναντι από το πάρκο της οδού Τριών
Ιεραρχών και ανέφερε ότι προκαλούν πολύ μεγάλη οχληρία αφού
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παλάρουν τα αυτοκίνητα και τις μηχανές τους προκαλώντας πολύ μεγάλο
θόρυβο.
Τον λόγο πήρε και ο κ. Καλογερόπουλος ο οποίος καταρχήν ζήτησε όπως
αποφεύγονται οι αγγλικές λέξεις στα κείμενα των αξιολογήσεων και στη
συνέχεια διερωτήθηκε τι σχέση έχουν οι δύο προτεινόμενες εκδηλώσεις με
το πρόγραμμα κοινωνική εργασία στον δρόμο. Αφού η κα Τζιαμπαρτά
έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινήσεις και απάντησε στις
ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής η εισήγηση για τη διοργάνωση των
δύο εκδηλώσεων υιοθετήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής με την επιφύλαξη
του κου Καλογερόπουλου.
Γενικά από τη συζήτηση διαφάνηκαν τα ακόλουθα:
- Θα ήταν καλό να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλες περιοχές.
- Πέραν από την εμπλοκή των αλλοδαπών θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
για προσέγγιση περισσότερων Κυπρίων.
Η κα Ιακώβου, Υπεύθυνη Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας, για το εν
λόγω πρόγραμμα ανέφερε ότι αυτό ξεκίνησε πολύ θετικά.
Ανέφερε επίσης ότι στις περιοχές που λειτούργησε το πρόγραμμα υπάρχει
μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών όμως σε συνεργασία με την κα Τζιαμπάρτα
μελετούν τρόπους για ένταξη περισσότερων Κυπρίων.
Ένα από τα προβλήματα της μή ένταξης Κυπρίων είναι το γεγονός ότι τα
περισσότερα παιδιά έχουν τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες τους
και έτσι δεν μπορούν να εντοπιστούν στις περιοχές.
Ο κ. Στίγγας υπέδειξε κάποιες περιοχές όπου μπορούν να εντοπιστούν νέοι
που προκαλούν προβλήματα ή είναι ναρκομανής και έγινε εισήγηση όπως
η κα Τζιαμπάρτα επικοινωνήσει μαζί του για να συνεργαστούν.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως διερευνηθεί, εφ’ όσον
διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα αφορά και αλλοδαπούς, αν μπορεί να
επιχορηγηθεί το πρόγραμμα από τα Ταμεία Ένταξης και τα Ταμεία
Προσφύγων.
Η Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας κα Χριστίνα Ιακώβου αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα «Ελεύθερα Χέρια».
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Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο πρόγραμμα 20 παιδιά και
υπάρχουν 5 κενές θέσεις.
Επεσήμανε όμως ότι το πρόγραμμα χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις όσον
αφορά τις λειτουργικές του ανάγκες και την υποδομή του κτιρίου όπου
στεγάζεται.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι χρειάζεται εξοπλισμό και διαμόρφωση των
χώρων ούτως ώστε να προσελκύσει τα παιδιά και εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας, ανανέωση της άδειας πυρασφάλειας και
υγειονομείου.
Έγινε εισήγηση όπως ετοιμαστεί σχετική αξιολόγηση από την υπεύθυνη
του πιο πάνω προγράμματος.
Τέλος όλοι οι
προγραμμάτων.
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Θέμα 2ον:
«Europe for Citizens».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά από επανεξέταση
των οικονομικών του προγράμματος διαφάνηκε ότι θα μπορούν να
συμμετέχουν περισσότερα άτομα στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη.
Εισηγήθηκε τη συμμετοχή των λειτουργών των δύο Εστιών Ενηλίκων όπως
και εκπροσώπου από το Παιδικό Σταθμό Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Ανέφερε επίσης ότι υποβλήθηκε αίτημα από την κα Φάνη Αναστασίου που
θα εκπροσωπήσει τον Όμιλο Κωφών στη Θεσσαλονίκη για επιχορήγηση
ενός συνοδού.
Όλα τα μέλη συμφώνησαν να απορριφθεί το αίτημα της για το λόγο ότι
δεν υπάρχουν άλλες θέσεις.
Η Πρόεδρος,
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Εύη Τσολάκη
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