Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα εθελοντικές δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας
από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Το Γραφείo του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
ενεργοποιώντας τα πρωτόκολλα για αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς, τα οποία
έχουν σχεδιαστεί για έκτακτες καταστάσεις ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Έχουν εγγραφεί στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Εθελοντών σε Περιόδους Κρίσης του
Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, περισσότερα από 1400 άτομα στα οποία
περιλαμβάνονται οργανωμένα σύνολα και φορείς, όπως κόμματα, Εκπαιδευτικές
Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Λέσχες Μοτοσικλετιστών, Σύνδεσμοι Εφέδρων,
Ομάδες Διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά και μέλη της Προεδρικής Φρουράς είναι έτοιμοι να
συνδράμουν αν υπάρχει ανάγκη.
Έως σήμερα, έχουν ενεργοποιηθεί γύρω στους 550 εθελοντές σε όλη την ελεύθερη Κύπρο
για τις ακόλουθες δράσεις:
1. Έχουν πραγματοποιηθεί παραδώσεις σε προσωπικά είδη πρώτης ανάγκης και
καθαριστικά, από εθελοντές σε όλη την Κύπρο, σε 2200 άτομα τα οποία είναι σε
αναγκαστική καραντίνα σε ξενοδοχεία.
2. Έχουν γίνει 60 παραδώσεις 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.
3. Το Κέντρο Συντονισμού των Κινητών Μονάδων του προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας, εκτός τη στελέχωση από Δημόσιους Λειτουργούς του ΚΕΠΑ και τις ΑΝΑΔ, το
στελεχώνουν και μεγάλος αριθμός εθελοντών σε καθημερινή βάση. Σημαντική στήριξη στο
Κέντρο Συντονισμού παρέχει η Τράπεζα Κύπρου και η Οργάνωση REACTION.
4. Έχουν ολοκληρωθεί μέσω του προγράμματος των Κινητών Μονάδων, περισσότερων των
700 κατ’ οίκον παραδώσεις 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.
Με την ευκαιρία αυτή το Γραφείο θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τις εθελοντές και τα
οργανωμένα σύνολα που έχουν εγγραφεί στο Πρωτόκολλο του Γραφείου. Είναι συγκινητικό
το έντονο ενδιαφέρον από εκατοντάδες συμπολίτες, και ιδιαίτερα, νέες και νέους, οι
οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Σημαντικός είναι και ο
τρόπος με τον οποίο οι εθελοντές λειτουργούν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τηρώντας
τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε εκδώσει ως Γραφείο και με την αυστηρή τήρηση των
οδηγιών του Γραφείου στην υλοποίηση δράσης την οποία αναλαμβάνουν. Στόχος
παραμένει η ενεργοποίηση του ελάχιστου αριθμού εθελοντών με στοχευμένες δράσεις,
ώστε να μειώνεται η οποιαδήποτε μικρή πιθανότητα ενδυνάμωσης της αλυσίδας της
πανδημίας, ενώ να προστατεύεται η Δημόσια υγεία.
Η ανεκτίμητη αυτή προσφορά των εθελοντών, γεμίζει με περηφάνια και ικανοποίηση,
αναδεικνύοντας και τον αναβαθμισμένο ρόλο του εθελοντισμού που έχει στην
αντιμετώπιση κρίσεων, όταν αυτό γίνεται οργανωμένα, με καθορισμένα πρωτόκολλα και
με σωστό συντονισμό.
Ευχαριστίες και στις εταιρίες και επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

