
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

Ιανουάριος 2015 ΤΕΥΧΟΣ: 35 

Τύπου 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  

«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» 

Στα πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών για την εφαρμογή του προγράμματος 

πρόληψης με τίτλο «Κοινοτική Υπηρεσία στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων» σε κοινότητες της ελεύθερης επαρχίας 

Αμμοχώστου, το οποίο θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2015. 

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης σε κοινότητες της Ελεύθερης 

περιοχής Αμμοχώστου, μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, 

παροχής εναλλακτικών δραστηριοτήτων ή/ και διασύνδεσης με άλλες δομές/ υπηρεσίες, η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλες 

τις κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της επαρχίας. 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών και παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και η  ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία 

αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

• Η εκτίμηση αναγκών της συγκεκριμένης περιοχής/ ευάλωτων ομάδων και των κενών που παρατηρούνται σε ότι 

αφορά τη στήριξη τους. 

• Ο εντοπισμός και η καταγραφή των υφιστάμενων παρεμβάσεων  που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης (π.χ. κοινωνικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευκαιρίες για εναλλακτικές δραστηριότητες) με σκοπό την 

αξιοποίηση τους. 

• Η δημιουργία συνεργιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τοπικούς παράγοντες, κρατικές υπηρεσίες 

ή ΜΚΟ για γνωστοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος. 

• Ο εντοπισμός των ευάλωτων ομάδων και η πιστοποίηση της πληροφόρησης μέσα από παράγοντες της περιοχής (π.χ. 

Δημοτική αρχή, Σχολείο κ.τ.λ) καθώς και η και κινητοποίηση για ένταξη τους στο πρόγραμμα διασφαλίζοντας την 

πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 

138/(I)2001. 

• Η δημιουργία συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, παροχής εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων ή/ και διασύνδεσης με άλλες δομές/ υπηρεσίες, η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλες τις κατηγορίες 

των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της επαρχίας. 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Προσεχείς Συναντήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

13-14 Ιανουαρίου: HDG Βρυξέλλες 

15 Ιανουαρίου: EU-CELAC Technical 

Committee, Βρυξέλλες 

3-4 Φεβρουαρίου: HDG Βρυξέλλες 

11-12 Φεβρουαρίου: EU-CELAC 

Coordination & Cooperation 

Mechanism on Drugs, Montevideo  

25-26 Φεβρουαρίου: HDG, 

Βρυξέλλες 

Πιστοποίηση Συμβούλων 

Τοξικοεξάρτησης 

Το ΑΣΚ μέσα στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του ως φορέας 

έγκρισης λειτουργίας 

προγραμμάτων στους τομείς 

Πρόληψης και Θεραπείας, θα 

προχωρήσει στην δημιουργία ενός 

μητρώου που να συμπεριλαμβάνει 

τα στοιχεία των ατόμων που 

κατέχουν πιστοποίηση συναφή με 

τον τομέα της τοξικοεξάρτησης 

στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, 

άτομα που δραστηριοποιούνται 

στο τομέα αυτό και κατέχουν 

οποιαδήποτε πιστοποίηση 

μπορούν να μας αποστείλουν τα 

στοιχεία τους    

Επιτυχής εκλογή του Μέλους του 

Συμβουλίου , κ. Στέλιου Σεργίδη, για 

συμμετοχή στην Επιτροπή 

Προϋπολογισμού του Management 

Board στα πλαίσια της 

εκπροσώπησης του ΑΣΚ στο 

Management Board του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 

τα Ναρκωτικά EMCDDA. Η εκλογή 

πραγματοποιήθηκε στις 4 

Δεκεμβρίου 2014 στη Λισαβόνα. Η 

εκλογή ισχύει από 1η Ιανουαρίου 

2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2018.  

Eκλογή μέλους του ΑΣΚ στην 

επιτροπή προϋπολογισμού του 

Management Board (ΕΜCDDA) 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 

Το ΑΣΚ ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, 

θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με 

την Εθνική Στρατηγική. Σε ότι αφορά τη διαδικασία επιχορήγησης για το 2015  

για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται 

μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015 στις 12.00μ.μ. και για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 στις 12.00μ.μ.  

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα, των οποίων η έγκριση λειτουργίας λήγει 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα  

Έντυπα Υποβολής Προγραμμάτων προς Έγκριση, ώστε να μπορέσει να 

αξιολογηθεί η αίτηση τους.  

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ναρκωτικά, όπως παρουσιάζεται στη σχετική Πράσινη Βίβλο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2006. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα 

Ναρκωτικά (EU Civil Society Forum on Drugs) είναι μια πλατφόρμα για ένα δομημένο διάλογο 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών που 

υποστηρίζει την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής. Το Φόρουμ αποτελείται από μη-

κυβερνητικούς, εθελοντικούς φορείς που ασχολούνται με δραστηριότητες σε όλο το φάσμα 

της πολιτικής των ναρκωτικών όπως θεραπεία, πρόληψη, κοινωνική επανένταξη κτλ. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους φορείς έχουν ιδρυθεί με τη μορφή διακρατικών δικτύων που 

καλύπτουν μια σειρά από επιλέξιμες χώρες. Τόσο η γεωγραφική ισορροπία όσο και η 

ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών πτυχών της αντιμετώπισης του φαινομένου 

εξασφαλίζεται μέσα από το Φόρουμ. Το Φόρουμ συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και 

προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χρηματοδοτεί και οργανώνει τις 

συνεδριάσεις του και διασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) έχει 

εξαγγείλει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από ενδιαφερόμενους οργανισμούς για 

συμμετοχή στο Φόρουμ για την περίοδο 2015-2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 

να απευθυνθείτε: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/external-

experts/index_en.htm#/c_ και http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm  

ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
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Ο

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Στο συνέδριο αυτό θα συμμετάσχουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε 

μια προσπάθεια ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στην 

έρευνα, σε θέματα πολιτικής και πρακτικών ασφάλειας στα νυκτερινά κέντρα. 

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ανάμεσα στους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην διασφάλιση μιας υγιούς νυκτερινής ζωής.  Κάποια 

κύρια θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: πολιτικές ασφαλούς νυκτερινής 

διασκέδασης, νέες ψυχοδραστικές ουσίες, τουρισμός και νυκτερινή ζωή, 

πρόληψη της βίας, πρακτικές μείωσης της βλάβης για το αλκοόλ και το τσιγάρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή ακολουθείστε το σύνδεσμο >>   

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/2NXBHmRs9n7GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/3ufjk1X9+azGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/3ufjk1X9+azGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/prokiriksi-diadikasion-epichoriiisis-proirammaton-prolipsis-kai-tierapeias-iia-to-2015-gia-ta-scheti
http://www.ask.org.cy/el/news/prokiriksi-diadikasion-epichoriiisis-proirammaton-prolipsis-kai-tierapeias-iia-to-2015-gia-ta-scheti
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

