Ενημέρωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τις μέχρι τώρα εθελοντικές
δράσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας
Συνεχίζοντας την εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων εν καιρώ πανδημίας, τις οποίες
συντονίζει το Γραφείο του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
ενεργοποιώντας αυστηρά πρωτόκολλα για αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς, τα
οποία έχουμε σχεδιάσει ειδικά για την πανδημία, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Έχουν εγγραφεί στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Εθελοντών σε Περιόδους Κρίσης του
Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, περισσότερα από 1600 άτομα, στα οποία
περιλαμβάνονται οργανωμένα σύνολα και φορείς, όπως κόμματα, Εκπαιδευτικές
Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Λέσχες Μοτοσικλετιστών, Σύνδεσμοι Εφέδρων,
Ομάδων Διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά και μέλη της Προεδρικής Φρουράς είναι έτοιμοι να
συνδράμουν, εάν υπάρχει ανάγκη.
Έως σήμερα, έχουμε ενεργοποιήσει γύρω στους 720 εθελοντές σε όλη την ελεύθερη Κύπρο,
εφαρμόζοντας τα ακόλουθα τέσσερα προγράμματα, στη βάση του πρωτόκολλου
διαχείρισης εθελοντών σε περιόδους κρίσης:
•

•

•

•

Έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις με προσωπικά είδη πρώτης ανάγκης και
καθαριστικά, από εθελοντές σε όλη την Κύπρο, σε περίπου 3200 άτομα τα οποία
είναι σε αναγκαστική καραντίνα σε ξενοδοχεία.
Έχουν γίνει 67 παραδόσεις ειδικής φαρμακευτικής αγωγής, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας, από την εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών οι οποίοι έχουν
εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί με το ανάλογο ιατρικό υλικό.
Εκτός από τη στελέχωσή του με δημόσιους λειτουργούς του ΚΕΠΑ και της ΑΝΑΔ, το
Κέντρο Συντονισμού των Κινητών Μονάδων του προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας, στελεχώνεται και από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών σε καθημερινή
βάση. Σημαντική στήριξη στο Κέντρο Συντονισμού παρέχει η Τράπεζα Κύπρου και η
Οργάνωση REACTION.
Έχουν ολοκληρωθεί, μέσω του προγράμματος των Κινητών Μονάδων,
περισσότερες των 1050 κατ’ οίκον παραδόσεις σε όλη την Κύπρο, σε φάρμακα και
είδη πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία
δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Η δράση αυτή εφαρμόζεται σε συνεργασία
με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και
με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας.

Οι εθελοντές εφαρμόζουν αυστηρά τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Γραφείου του
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, με σοβαρότητα και με πειθαρχία. Σε ένα πολύ δύσκολο
περιβάλλον για τον εθελοντισμό, οι εθελοντές μας έκαναν περήφανους. Η ανιδιοτελής
προσφορά και ο ανθρωπισμός των εθελοντών του τόπου μας εντυπωσιάζει.
Η πανδημία ανέδειξε την αξία του εθελοντισμού, αλλά και την αποτελεσματικότητα του,
ιδιαίτερα όταν οι δράσεις, συντονίζονται σωστά, υπάρχει σχεδιασμός και πρωτοκόλλα, και
υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Στόχος μας παραμένει η
ενεργοποίηση του ελάχιστου αριθμού εθελοντών με στοχευμένες δράσεις, ώστε να
μειώνεται η οποιαδήποτε μικρή πιθανότητα ενδυνάμωσης της αλυσίδας της πανδημίας και
προστασία της δημοσίας υγείας.
Η ανεκτίμητη αυτή προσφορά των εθελοντών, αναγνωρίζεται τόσο από την Πολιτεία, όσο
και από την κοινωνία. Το Γραφείο θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του και προς όλες
τις εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

