Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς
Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός
που ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και των
Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους και έχει σαν στόχο την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες της πόλης μας.
Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς από το 2006 έχει αναπτύξει 2 πολύ
σημαντικά προγράμματα, τον Παιδοκομικό Σταθμό Αντώνης και Ινώς
Χατζηπαύλου και το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο.
Ο παιδικός σταθμός Αντώνη κ Ινώς Χ’ Παύλου άνοιξε τις πόρτες του τον
Σεπτέμβριο του 2006 για να υποδεχτεί στις πλήρως ανακαινισμένες και άνετες
εγκαταστάσεις παιδάκια ηλικίας από 2 έως 5 χρονών, με βασικό κριτήριο την
εγγραφή οικογενειών με χαμηλούς οικονομικούς πόρους.
Συγκεκριμένα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 55 παιδάκια τα οποία
προέρχονται από μη προνομιούχες οικογένειες της Λεμεσού με πολύ χαμηλά
εισοδήματα. Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 07.00 –
18.00, με χαμηλά δίδακτρα.
Η περιοχή όπου βρίσκεται σε συνδυασμό με το ωράριο, τα χαμηλά τροφεία
και την υψηλή ποιότητα απασχόλησης από το εξειδικευμένο μας προσωπικό
αποτελεί μια σημαντική επιλογή και λύση για τις οικογένειες οι οποίες
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Στον παιδικό σταθμό παρέχεται καθημερινά:








Ζεστό μεσημεριανό φαγητό
Ποιοτική και υγιής απασχόληση
Δράσεις για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
Δωρεάν υπηρεσίες από εκπαιδευτικό ψυχολόγο προς τα παιδάκια και
τις οικογένειες τους
Δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης λόγου από λογοθεραπευτή
Ευέλικτο ωραρίου μέχρι της 6.00 μ.μ., με συγκριτικά πολύ χαμηλότερα
τροφεία από άλλους απογευματινούς παιδικούς σταθμούς
Χαμηλά τροφεία στο σύνολο των υπηρεσιών

Το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο είναι το μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο
με δικοινοτικό χαρακτήρα και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες όπως
εξυπηρέτηση του πολίτη, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ως επίσης σε οικογένειες, νέους, παιδιά και
ηλικιωμένους. Το Κέντρο έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με τα διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν η υποβαθμισμένη Τ/κ συνοικία του Αγίου
Αντωνίου, η πόλη και επαρχία Λεμεσού. Επίσης, λειτουργεί ως υποστηρικτική
υπηρεσία προσπαθώντας να αποτελέσει ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των
διαφόρων υπηρεσιών και των εξυπηρετουμένων.

Είναι σημαντική η ραγδαία αύξηση των προβλημάτων που προκαλεί η
οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα το Κέντρο να έρχεται καθημερινά
αντιμέτωπο με καινούργιες μορφές αναγκών και προβλημάτων. Το Κέντρο
έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με καινούργιες περιπτώσεις οι οποίες
δημιουργήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τα κυριότερα προβλήματα
αφορούν οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει την δουλειά τους και
αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης, την σχολική διαρροή, ως επίσης
δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων τους που προκαλούν οι νέες
συνθήκες. Το Κέντρο καλείται να στηρίξει αυτές τις οικογένειες διαμέσου των
προγραμμάτων του.
Με άξονα την νέα τάξη πραγμάτων που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση το
Κέντρο σχεδιάζει την δημιουργία των ακόλουθων δράσεων, οι οποίες θα
συντρέχουν με τις ήδη υφιστάμενες και ευελπιστούμε στην βελτίωση
συνθηκών.


Δημιουργία ομάδας άπορων ανέργων γονέων με στόχο την ψυχολογική
στήριξη και την εκμάθηση τρόπων διαχείρισης των συναισθημάτων
τους, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την σχέση τους με τα παιδιά τους.



Δημιουργία ομάδας άπορων και μη προνομιούχων παιδιών για
απογευματινή απασχόληση με την χρήση Η.Υ. και άλλων
δραστηριοτήτων, όπως χορό, ζωγραφική κ.α.



Δημιουργία ομάδας άπορων εφήβων της περιοχής, οι οποίοι έχουν
εγκαταλείψει στο σχολείο, με στόχο την εκπαίδευση τους σε βασικές
δεξιότητες τραπεζοκομίας, έτσι ώστε να είναι ικανοί να αποταθούν για
δουλειά στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και στην Μαρίνα Λεμεσού.



Διάλεξη από ειδικό ψυχολόγο και οικονομολόγο, με θέμα ‘Τρόποι
Αντιμετώπισης της Κρίσης και της Ψυχολογικής Κατάστασης
όπως Παρουσιάζεται Σήμερα’, ως επίσης διάλεξη με θέμα
«Συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο διεκπεραίωσης του γονεικού
ρόλου», προς τους γονείς του παιδοκομικού σταθμού Αντώνης και
Ινώς Χατζηπαύλου.



Προγραμματίζεται Δικοινοτική εκδήλωση για τα παιδιά, σε συνεργασία
με τα τοπικά Συνοικιακά Συμβούλια, την Αστυνομία της Γειτονιάς και
χορηγούς.



Το Φεβρουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε η τρίτη έρευνα την οποία
πραγματοποιείσαι το Κέντρο και έχει σαν στόχο την καταγραφή
αναγκών και προβλημάτων, όπως είναι η ανεργία, η σχολική διαρροή
και ο εμβολιασμός. Με επιτόπου επισκέψεις σε όλα τα σπίτια των Ε/κ
και Τ/κ της περιοχής μας, θα εντοπίσουμε τα προβλήματα όπως αυτά
έχουν πρόσφατα διαμορφωθεί, για να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι
του Κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο
είναι ο μοναδικός φορέας που πραγματοποιεί έρευνα μεταξύ των Τ/κ.

Το Κέντρο είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι με την
ολοκλήρωση της επέκτασης των κτηριακών μας εγκαταστάσεων, και τον
εξοπλισμό του χώρου, που πραγματοποιεί τις ακόλουθες δραστηριότητες οι
οποίες προσφέρονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.


Μαθήματα Ηλεκτρικών Υπολογιστών σε κοπέλες οι οποίες έχουν
εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
στους υπολογιστές. Στόχος μας είναι να τους δοθούν τα απαραίτητα
εφόδια για την χρήση των υπολογιστών τα οποία θα τις βοηθήσουν να
βγουν στην αγορά εργασίας.



Μαθήματα Ελληνικών σε αλλόγλωσσες γυναίκες της περιοχής. Στόχος
μας είναι η βελτίωση της χρήση της Ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να
νιώσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα μια καλύτερη
ποιότητα ζωής και αναζήτηση δουλειάς.



Μαθήματα Κομμωτικής σε ενδιαφερόμενους με στόχο την εκμάθηση
βασικών δεξιοτήτων με την προοπτική εκπαίδευσης σε επίπεδο, όπου
θα τους επιτρέπει να εργοδοτηθούν.



Σε συνεργασία με τα Επιμορφωτικά Ινστιτούτα Λεμεσού,
παραδίδονται μαθήματα Οικιακής Οικονομίας, όπως Μαγειρική και
Ζαχαροπλαστική σε γυναίκες. Στόχος μας είναι διαμέσων αυτών των
μαθημάτων να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα το νοικοκυριό και τα
χρήματα τους.



Σε συνεργασία, και πάλι με τα Επιμορφωτικά Ινστιτούτα Λεμεσού,
παραδίδονται μαθήματα Ραπτικής σε γυναίκες. Στόχος μας είναι η
εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στην ραπτική.



Μαθήματα χορού
σε γυναίκες με στόχο την εξωτερίκευση των
προβλημάτων τους και την ψυχολογική στήριξη τους



Πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά σε συνεργασία
με το πρόγραμμα Προμηθέας. Θέμα οι επιδράσεις των εξαρτησιογόνων
ουσιών.



Το Κέντρο σε συνεργασία με την Ζ.Ε.Π. το Καλοκαίρι πραγματοποιεί
δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά της περιοχής που
δεν μιλούν αρκετά καλά την Ελληνική γλώσσα.



Το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο συνεχίζει την τακτική του
συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής, διαμέσου των επισκέψεων
μου στα σχολεία και την δημιουργία ομάδας παιδιών. Επίσης, 3 φορές
τον χρόνο πραγματοποιούμε στο χώρο μας συνάντηση γονέων και
άλλων φορέων που έχουν σχέση με την τακτική φοίτηση των παιδιών.

Ο λόγος που οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρο στο Κέντρο, είναι επειδή
η προσέλευση των γονέων είναι μεγαλύτερη στο χώρο μας.


Το Κέντρο από το 2004 έχει διεξάγει 3 έρευνες για στις ανάγκες της
Τ/κ συνοικίας.



Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε τις ακόλουθες καθιερωμένες
εκδηλώσεις:
 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση όπου προσφέρονται δώρα σε όλα τα
παιδιά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την
Κοινοτική Αστυνομία Λεμεσού και την Columbia Shipping Co.
 Καρναβαλίστικη Εκδήλωση σε συνεργασία με την Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού, στην οποία συμμετέχει
μεγάλος αριθμός παιδιών της περιοχής.
 Εκδήλωση σε συνεργασία με το 18ον Δημοτικό Σχολείο, στα
πλαίσια της εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.
 Εκδήλωση σε συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Αμαθούντας,
όπου προσφέρουμε παπούτσια Σε όλα τα παιδιά του 18ου
Δημοτικού σχολείου.



Το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο συνεργάζεται με τις ακόλουθες
Υπηρεσίες και Οργανώσεις για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
o Δήμο Λεμεσού
o Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας
o Κοινοτική Αστυνομία
o Μητρόπολη Λεμεσού
o Εκκλησία Α. Αντωνίου
o Οργάνωση ‘Ανοικτή Αγκαλιά’
o Οργανισμό Νεολαίας
o Επιμορφωτικά Κέντρα
o Σχολεία της περιοχής
o Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Λεμεσού
o Υπηρεσίες Επισκεπτριών Υγείας του Νοσοκομείου Λεμεσού
o Πανεπιστήμια της Κύπρου για θέματα έρευνας και Πρακτικής
Άσκησης εκπαιδευομένων Κοινωνικών Λειτουργών
o Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων για εκπόνηση αιτήσεων για
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
o Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
o Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
o Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
o Με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν

o Διάφορες Εθελοντικές Οργανώσεις
o Δικτύωση με τοπικές επιχειρήσεις για εξεύρεση εργασίας σε
εξυπηρετούμενους
o Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού
o Κοινωνικά Παντοπωλεία
Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς διαμέσου των προγραμμάτων του καλείται
να αντιμετωπίσει ποικιλόμορφα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και
επαρχία της Λεμεσού και πιστεύω ότι η σχέση εμπιστοσύνης που έχει
δημιουργηθεί μεταξύ του Κέντρου και εξυπηρετούμενων, ως επίσης η
ανάπτυξη των καινούργιων προγραμμάτων θα συμβάλουν σημαντικά στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην αναβάθμιση της περιοχής.
Βεβαίως το Κέντρο δεν έρχεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε υπηρεσία του
Κράτους, αλλά μαζί συντονισμένα και μεθοδευμένα στοχεύει να δημιουργήσει
τις δομές και τις βάσεις εκείνες που θα βοηθήσουν τον πολίτη της Λεμεσού και
ιδιαίτερα την περιοχή του Α. Αντωνίου, μία από τις πιο όμορφες και αυθεντικές
περιοχές της Λεμεσού να αποκτήσει την κοινωνική όψη που της αξίζει.

