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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα από το πλαίσιο που η νομοθεσία 

ορίζει, οφείλει να επιχορηγεί τα προγράμματα που πληρούν τις προδιαγραφές καλής 

πρακτικής με στόχο την κάλυψη των αναγκών και στόχων της Εθνικής Στρατηγικής. 

Πιο κάτω παρατίθενται τα προληπτικά προγράμματα τα οποία έχουν επιχορηγηθεί για 

το έτος 2020 μέσα από τη διαδικασία προκηρύξεων υποβολής προτάσεων: 

 

1. Όνομα: Εκπαιδευτικό Δίκτυο για την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ «ΡΕΑ» 

Περιοχή: Παγκύπρια 

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η παροχή 

συμβουλευτικής και παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες των ευάλωτων 

γυναικών, των παιδιών τους και της οικογένειας ευρύτερα.  

Ομάδες Στόχου: 

α. Γυναίκες σε γόνιμη ηλικία, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τη χρήση ή/και την εξάρτηση εκτός του θεραπευτικού συνεχούς, οι 

οποίες χρήζουν αξιολόγησης και παραπομπής σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

β. Επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή  με γυναίκες και παιδιά όπως 

γυναικολόγοι/μαιευτήρες, παιδίατροι, μαίες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, 

διαιτολόγοι/διατροφολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί 

Δράσεις: 

• Εκπαίδευση επαγγελματιών στις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του εμβρυϊκού αλκοολισμού 

και του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (Εθνική Επιτροπή για 

την Αντιμετώπιση του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού και του 

συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού, 2018). 

• Ενημέρωση νέων γυναικών στα θέματα εμβρυικού αλκοολισμού και τις 

επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ και άλλων ουσιών σε γυναίκες και στο έμβρυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού μέσω της διάχυσης του 

Οδηγού Υγιεινού Τρόπου Ζωής κατά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο του 

θηλασμού (Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του φάσματος διαταραχής 

εμβρυϊκού αλκοολισμού και του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού, 2018) και 

παροχής σύντομων παρεμβάσεων. 
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• Ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού της ομάδας στόχου μέσα από την 

συνεργασία με επαγγελματικούς συνδέσμους και την προώθηση των στόχων 

και αναγκών του προγράμματος στα μέλη τους.  

• Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου συμβουλευτικής και 

παραπομπής σε υποστηρικτικές υπηρεσίες από επαγγελματίες σε γυναίκες 

που εντοπίζονται. 

 

Φορέας: Συμβουλευτικό Κέντρο για τη Στήριξη της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) 

 

 

2. Όνομα: Cyprus Safe Horizon 

Περιοχή: Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Ασύλου Κοφίνου 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα λειτουργεί συμβουλευτικό σταθμό με την ονομασία 

Safe Horizon για τη στήριξη του πληθυσμού που διαμένει στο κέντρο υποδοχής 

και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας Κοφίνου στοχεύοντας στην 

προφύλαξη  (έγκαιρη παρέμβαση), θεραπεία και μείωση της βλάβης  από τη χρήση 

ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Ομάδες Στόχου: Ανήλικοι, ομάδες υψηλού κινδύνου και χρήστες ουσιών που 

φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής. 

Δράσεις:  

• Χαρτογράφηση αναγκών πρόληψης και θεραπείας σε θέματα εξάρτησης. 

• Δράσεις διαφώτισης και ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την 

ευαλωτότητα στην ουσιοεξάρτηση 

• Ομαδικές δραστηριότητες πρόληψης  

• Συνεργατικές δράσεις έγκαιρης παρέμβασης με λειτουργούς, εθελοντές του 

κέντρου και παράγοντες της κοινότητας Κοφίνου. 

• Παροχή συμβουλευτικής και άλλων υπηρεσιών σε ατομικό, οικογενειακό και 

ομαδικό επίπεδο, εγκαθίδρυση αρχείου και διαδικασιών παραπομπής μέσω 

του Συμβουλευτικού Σταθμού Safe Horizon  

• Δραστηριότητες μείωσης της βλάβης όπως ανταλλαγή συριγγών, διανομή 

προφυλακτικών, έλεγχος ζωτικών σημείων π.χ. καρδιακοί παλμοί, αρτηριακή 

πίεση, επίπεδα σακχάρου.  

• Δραστηριότητες πρόληψης και έγκαιρης διαχείρισης υποτροπών στη χρήση 

ουσιών, μέσω ουροληπτικών ελέγχων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, 

ελέγχων αλκοόλης μέσω εκπνοής. 
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Φορέας: Κέντρο Ευφυΐας και Ευεξίας-ΚΙΨ σε συνεργασία με το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Κοφίνου 

 

 

3. Όνομα: Party Safe 

Περιοχή: Παγκύπρια 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη παροχή παρεμβάσεων για μείωση 

των κινδύνων/βλάβης από χρήση νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών 

των συμμετεχόντων σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης. 

Ομάδες Στόχου: 

α. Τοπικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι χρηματοδοτούν 

φεστιβάλ και εκδηλώσεις. 

β. Ιδιοκτήτες χώρων νυχτερινής διασκέδασης, διοργανωτές φεστιβάλ και 

γενικότερα πωλητές αλκοόλ 

γ. Συμμετέχοντες σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης. 

 

Δράσεις:  

• κινητοποίηση τοπικών αρχών, διοργανωτών φεστιβάλ, ιδιοκτητών χώρων 

διασκέδασης, πωλητών αλκοόλ για εφαρμογή προληπτικών πρακτικών 

μείωσης της βλάβης (ασφαλούς διασκέδασης), 

• εκπαίδευση εθελοντών για συμμετοχή σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής 

διασκέδασης 

• δημιουργία χώρου χαλάρωσης σε φεστιβάλ για εφαρμογή παρεμβάσεων 

μείωσης της βλάβης από τους εθελοντές 

• εκπαίδευση πωλητών αλκοόλ σε θέματα ασφαλούς κατανάλωσης και 

διασκέδασης 

• δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για παροχή πληροφοριών για μείωση 

της βλάβης αλλά και για δημοσιοποίηση των παροχέων ασφαλούς 

διασκέδασης (φεστιβάλ και χώροι νυχτερινής διασκέδασης οι οποίοι 

εφαρμόζουν προληπτικές πρακτικές μείωσης της βλάβης) 

 

 

4. Όνομα: «Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και 

Εφήβων»  

Περιοχή: Σε Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας 

Περιγραφή: Ο Φοίνικας  αποτελεί την  εφαρμογή ενός προληπτικού κοινοτικού 

προγράμματος πολυ- επίπεδης στήριξης στις κοινότητες  Λυθροδόντα, Αγίας  
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Βαρβάρας, Μαθιάτη και Σιας της Επαρχίας  Λευκωσίας. Μέσα από το πρόγραμμα 

προωθούνται στοχευμένες  δράσεις από επαγγελματίες που απευθύνονται σε 

παιδιά, έφηβους, σε οικογένειες, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς καθώς και στην 

ευρύτερη κοινότητα.  

Ομάδες Στόχου: 

Παιδιά, έφηβοι, οικογένειες, εκπαιδευτικοί, γονείς που διαμένουν στις 

συγκεκριμένες Κοινότητες. 

 

Δράσεις: 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ( κατ’ οίκον και σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους) στις κοινότητες Λυθροδόντα, Αγίας Βαρβάρας,Σιάς και Μαθιάτη.  

• Ένταξη Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Σχολείο της Σιάς, Αγίας 

Βαρβάρας, Λυθροδόντα και Μαθιάτη.  

• Παροχή εκπαιδευτικών βιωματικών εργαστηρίων σε γονείς  

• Καλοκαιρινά ψυχοεκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά  

• Kαλοκαιρινή κατασκήνωση με παιδιά από 9-11 ετών  

• Παροχή διευκολύνσεων για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών. 

Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick 

Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Άντρη Ανδρονίκου 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: soc.ana@frederick.ac.cy  

 

5. Όνομα: «Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά»  

Περιοχή: Στους Δήμους Μείζονος Λεμεσού 

Περιγραφή: Στόχοι του προγράμματος είναι ο εντοπισμός παιδιών που ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες, η αξιολόγηση των αναγκών τους σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, 

ψυχολογικό επίπεδο και η προσπάθεια κάλυψης αυτών των αναγκών μέσω του 

προγράμματος και άλλων κατάλληλων υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός είναι στην 

ζωή των παιδιών να υπάρξει  μείωση των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη 

χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών ή άλλων συμπεριφορών και 

ταυτόχρονα να προσφερθούν στο παιδί παράγοντες οι οποίοι να το προστατεύουν 

όπως η ενασχόληση του με υγιείς δραστηριότητες, πρόοδος στην σχολική του 

mailto:soc.ana@frederick.ac.cy
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επίδοση, ψυχολογική στήριξη στο ίδιο ή στους γονείς του και οτιδήποτε άλλο κριθεί 

σημαντικό. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. 

Ομάδες Στόχου: 

Παιδιά, έφηβοι, οικογένειες, γονείς που διαμένουν στους Δήμους Μείζονος 

Λεμεσού. 

Δράσεις: 

• Μαθησιακή υποστήριξη 

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά ή και τις 

οικογένειες τους 

• Διασύνδεση των παιδιών του προγράμματος σε υγιής δραστηριότητες σε 

συνεργασία με άλλους φορείς (δημοτικούς, κοινοτικούς, μη κυβερνητικούς 

και ιδιωτικούς) 

Φορέας: Συμβουλευτικός Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΟΔΥΣΣΕΑ- 

ΚΕΝΘΕΑ 

Συντονίστρια Προγράμματος: κα Δανάη Τριχινά 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: odysseas@kenthea.org.cy    

 

 

6. Όνομα: «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΛΤΑ – γνωστικοσυναισθηματική στήριξη με επίκεντρο το 

σχολικό περιβάλλον» 

Περιοχή: Στους Δήμους Πάφου, Πέγειας, Γεροσκήπου και Πόλης Χρυσοχούς 

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή, σε συνεργασία με το 

σχολικό περιβάλλον (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές), εξατομικευμένης και 

τακτικής στήριξης σε παιδιά δημοτικού και γυμνασιακού επιπέδου γύρω από τα 

μαθησιακά και άλλα νευροαναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για 

τα οποία το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ και ο 

προϋπολογισμός της οικογένειας που ανήκουν τα εν λόγω παιδιά δεν μπορεί να 

καλύψει ικανοποιητικά την αγορά των αναγκαίων υπηρεσιών για τη φροντίδα του 

παιδιού. 

Ομάδες Στόχου: 

Μαθητές ηλικίας από 8- 15 χρονών, γονείς και κηδεμόνες τους, εκπαιδευτικοί και 

άλλοι ενήλικες που διαμένουν στους δήμους της επαρχίας Πάφου. 

Δράσεις: 

• Μαθησιακή υποστήριξη 

mailto:odysseas@kenthea.org.cy
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• Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά ή και τις 

οικογένειες τους 

• Διασύνδεση των παιδιών του προγράμματος σε υγιής δραστηριότητες σε 

συνεργασία με άλλους φορείς (δημοτικούς, κοινοτικούς, μη κυβερνητικούς 

και ιδιωτικούς) 

Φορέας: Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου  

Συντονίστρια Προγράμματος: κα Νιόβη Μιχαήλ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mliasidouhome@cytanet.com.cy 

   

 

 

7. Όνομα: «Ελάνη – Δίκτυο Υποστηριζόμενων Υπηρεσιών ΣΠΑΒΟ» 

Περιοχή: Παγκύπρια 

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών 

που διαμένουν στους χώρους φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, έτσι ώστε να προωθηθούν 

υγιείς τρόποι ζωής αλλά και ουσιαστικές ευκαιρίες στα παιδιά για να νοιώσουν 

σημαντικά, ικανά αλλά και ισότιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που διαμένουν 

σε ένα λειτουργικότερο οικογενειακό περιβάλλον.  

Ομάδες Στόχου: 

Η ομάδα στόχου αφορά γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους που διαμένουν σε 

χώρους φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, εφόσον βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο απο το 

οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω της ενδοοικογενειακής βίας. 

Δράσεις: 

Kάλυψη των αναγκών των παιδιών που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας λόγω 

ενδοοικογενειακής βίας και οι οποίες περιλαμβάνουν ανάγκες: 

• ιατρικές,  

• εκπαιδευτικές,  

• μαθησιακές,  

• υγιής απασχόλησης. 

 

Φορέας: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

(ΣΠΑΒΟ) 

Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Αντρη Ανδρονίκου 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: a.andronikou@domviolence.org.cy  

mailto:mliasidouhome@cytanet.com.cy
mailto:a.andronikou@domviolence.org.cy
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8. Όνομα: «Επιλέγω Σήμερα και Προλαβαίνω για μένα» 

Περιοχή: Δήμους της Επαρχίας Πάφου 

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει μηχανισμό εντοπισμού 

παιδιών των οποίων μέλος της οικογένειας βιώνει ή έχει βιώσει την εμπειρία της 

διάγνωσης με καρκίνο, για την παραπομπή/διασύνδεση τους με υποστηρικτικά 

προγράμματα και υπηρεσίες της Επαρχίας Πάφου. 

Ομάδες Στόχου: 

Η ομάδα στόχου είναι παιδιά τα οποία διαμένουν στην Επαρχία Πάφου και των 

οποίων μέλος της οικογένειας βιώνει ή έχει βιώσει την εμπειρία της διάγνωσης με 

καρκίνο. 

Δράσεις: 

• Εντοπισμός παιδιών που μέλος της οικογένειας τους βιώνει ή έχει βιώσει 

την εμπειρία της διάγνωσης με καρκίνο. 

• Παραπομπή/ διασύνδεση τους με υποστηρικτικά προγράμματα και 

υπηρεσίες της Επαρχίας Πάφου. 

Φορέας: Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) 

Συντονίστρια Προγράμματος: Δώρα Κωνσταντινίδου 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: dora@pasykaf.org  

 

 

 

9. Όνομα: Hug of inclusion  

Περιοχή: Παγκύπρια 

Περιγραφή: Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη 

παιδιών και Εφήβων (ηλικίας 8-15 ετών) τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, και των οικογενειών τους, ώστε να παραμένουν υγιή και ενεργά μέλη της 

τοπικής κοινωνίας.  

Ομάδες Στόχου: Παιδιά και έφηβοι υψηλού κινδύνου ηλικίας 8 – 15 ετών που 

προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες  και συγκεκριμένα από οικογένειες  με 

παρουσία ψυχιατρικού προβλήματος και προβλήματος διαταραχής χρήσης 

κατάχρησης ουσιών ή και των δυο προβλημάτων μαζί, με παρουσία νομικών 

προβλημάτων κ.α που υφίστανται επιβάρυνση, κοινωνικό αποκλεισμό και στίγμα 

mailto:dora@pasykaf.org
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καθώς και για τα μέλη της οικογένειας και του ευρύτερου οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών αυτών.  

 

Δράσεις:  

• Εντοπισμός Παιδιών και Εφήβων (ηλικίας 8-15 ετών) και των Οικογενειών τους, 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  

• Διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών σε υγιείς καθημερινές 

δραστηριότητες, ρουτίνας και συνήθειες  

• Πραγματοποίηση πρόληψης, έγκαιρης παρέμβαση και αντιμετώπισης 

καταστάσεων, οι οποίες θέτουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο 

ανάπτυξης συμπεριφορών κατάχρησης ουσιών, αλκοόλ, παραβατικής 

συμπεριφοράς, παθολογικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια και ψυχικών 

διαταραχών.   

 

Φορέας: Ευρωπαϊκό   Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός 

Αθλητισμού ΚΟΑ  

Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Μαρία Προδρόμου  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  M.Prodromou@euc.ac.cy 

___________________________________________________________________ 

10.  Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα «ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ» 

Περιοχή: Παγκύπρια  

Περιγραφή: Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών 

των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της 

κοινωνικής στήριξης ή/και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 

νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών 

των αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή δεν καλύπτονται ήδη από άλλα 

προγράμματα/κρατικά βοηθήματα. 

Ομάδες Στόχου: Παιδιά ηλικίας 9-13 ετών τα οποία να ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες 

Δράσεις: Κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών κάθε παιδιού (εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ψυχολογική-κοινωνική στήριξη, συμμετοχή σε εναλλακτικές 

δραστηριότητες, κλπ) 

mailto:M.Prodromou@euc.ac.cy
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Φορείς: Δημοτικό Σχολείο Πεύκιου Γεωργιάδη, ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών, ΔΟΠ 

Γεροσκήπου, Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας, CODECA, Αθλητικό και 

Πολιτιστικό Κέντρο ΕΥ ΖΗΝ Λατσιών  

 

________________________________________________________________ 

 

11. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα για τα Σχολεία του Ριζοκαρπάσου – “Cool 

After School”  

Περιγραφή: Παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης σε μαθητές που φοιτούν στα σχολεία 

του Ριζοκαρπάσου μέσα από την ενίσχυση ευκαιριών δημιουργικής απασχόλησης.  

 

 

Περιοχή: Ριζοκάρπασο 

 

Ομάδες Στόχου: Παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο – Λύκειο 

του Ριζοκαρπάσου  

 

Δράσεις:  

 

Ψυχοδιδακτική παρέμβαση μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων της αγγλικής 

γλώσσας 

- Εμπλουτισμός των δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής έκφρασης της αγγλικής 

γλώσσας 

- Ακονίσματα της ευφυίας (γυμνάσματα ενίσχυσης των βασικών γνωστικών 

λειτουργιών) 

- Καλλιέργεια αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και αξιών ζωής 

- Εμπλουτισμός των δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής έκφρασης της αγγλικής 

γλώσσας. 

- Κατανόηση άγνωστων λέξεων – εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Ψυχοδιδακτική παρέμβαση μέσω της ενίσχυσης των μουσικοχορευτικών 

δεξιοτήτων 

- Εμπλουτισμός των μουσικοχορευτικών δεξιοτήτων 

- Καλλιέργεια αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και αξιών ζωής 
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Το πρόγραμμα συνχρηματοδοτείται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου και τον Επίτροπο Προεδρίας. 

Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας – ΚΕΣΥΨΥ 

Συντονιστής Προγράμματος: Δρ. Κυριάκος Πλατρίτης  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cypruspsychotherapy@yahoo.com  

___________________________________________________________________ 

12.  Όνομα: Πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ «Εκπαίδευση και Άθληση: Ασπίδες πρόληψης 

στις εξαρτήσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής» 

Περιγραφή: εποπτευόμενο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ενίσχυσης και αθλητικής 

απασχόλησης σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Προτεραιότητα του προγράμματος 

αποτελούσε η ψυχοεκπαιδευτική στήριξη των παιδιών, η εκπαιδευτική τους ενίσχυση 

για βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων και η  προώθηση υγιών μορφών 

ενασχόλησης των παιδιών μέσα από αθλητικές δραστηριότητες. Το σχέδιο εντάσσεται 

στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις 

παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020. 

Στόχοι: Το  πρόγραμμα αποβλέπει στην προαγωγή της υγείας των παιδιών στο 

κοινωνικό περιβάλλον που ζουν,  αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, μαθησιακές και 

συναισθηματικές τους δεξιότητες,  συμβάλλοντας στην ενσωμάτωσή τους, στην 

προαγωγή της υγείας σε όλους τους τομείς της ζωής τους (ενίσχυση αυτοεκτίμησης, 

πρόληψη συγκρούσεων, υιοθέτηση αξιών ζωής). Αποβλέπει στην αλλαγή και την 

υιοθέτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα που αφορούν την υγεία δια 

βίου. Αποτελεί μια διαδικασία  που δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση γνώσεων 

αλλά απαιτεί διαδικασίες ενεργητικής μάθησης και βιωματικής προσέγγισης από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και του/της «διαμεσολαβητή/τριας» εκπαιδευτή/τριας 

και ψυχολόγου. 

Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΥ ΖΗΝ" ΛΑΤΣΙΩΝ 

Συντονιστής Προγράμματος:  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  

99331122  

soulllis@cytanet.com.cy 

___________________________________________________________________ 

mailto:cypruspsychotherapy@yahoo.com
mailto:soulllis@cytanet.com.cy
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13. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα “tkns” 

Περιοχή: Παγκύπρια  

Περιγραφή: Ως γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης 

στις ευάλωτες ομάδες, αλλά και στις οικογένειες τους, με απώτερο στόχο την 

αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την κατάσταση που 

βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι, την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση. 

Ομάδες Στόχου: Παιδιά ηλικίας 8-15 ετών τα οποία να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

Δράσεις: Το πρόγραμμα αφορά ευάλωτες ομάδες και περιλαμβάνει μονοήμερες 

εκδρομές, κατασκήνωση, δραστηριότητες το Σαββατοκυρίακο, αθλητικές 

δραστηριότητες, συμβουλευτική υποστήριξη και επικοινωνία παιδιών και γονιών και 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας 

Φορείς: Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

ΚΟΑ 

Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Μαρία Προδρόμου  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  M.Prodromou@euc.ac.cy 

___________________________________________________________________ 

14. Όνομα: Προληπτικό πρόγραμμα για τα τυχερά παιγνίδια «Παίζω δεν 

εμπαίζομαι» 

Περιοχή: Παγκύπρια  

Περιγραφή: Το πρόγραμμα είναι στοχευμένο, πολυφασικό και πολυεπιπεδο, δηλαδή 

εστιάζει σε θέματα προληπτικής αντιμετώπισης της ψηφιακής ή άλλης μορφής 

εξάρτησης σε τυχερά παιγνίδια. Αφορά έφηβους, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.   

Ομάδες Στόχου: Έφηβοι , γονείς και εκπαιδευτικοί  

Δράσεις: - Εφαρμογή ομαδικών εργαστηρίων πρόληψης σε έφηβους, γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

-Διαμόρφωση έντυπου και ψηφιακού υλικού που να αναφέρεται σε ζητήματα 

ασφαλούς ενασχόλησης με στοιχηματισμό και τα τυχερά παιγνίδια  

- Διοργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής εποικοδομητικών μορφών απασχόλησης 

για έφηβους  

mailto:M.Prodromou@euc.ac.cy
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Φορείς: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας & Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων 

& Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου 

Συντονιστής Προγράμματος: Δρ. Κυριάκος Πλατρίτης  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cypruspsychotherapy@yahoo.com 

___________________________________________________________________ 

15. Όνομα: Πρόγραμμα «Αξίζω μια Ευκαιρία» 

Περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας όπως Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Πυρήνας 

Λευκωσίας, Λακατάμια, Τσέρι, Γέρι και Αγλαντζιά και Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου  

Περιγραφή: Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη 

παιδιών και Εφήβων (ηλικίας 8-15 ετών) τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και 

των οικογενειών τους, ως προς την αποτροπή της χρήσης.  

Ομάδες Στόχου: Παιδιά και έφηβοι υψηλού κινδύνου ηλικίας 8 – 15 ετών 

Δράσεις: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντοπισμό των παιδιών/οικογενειών, 

αξιολόγηση των αναγκών τους καθώς και στη διασύνδεση τους με σχετικές υπηρεσίες 

για κάλυψη των αναγκών τους (π.χ. ψυχολογική στήριξη, μαθησιακή υποστήριξη), 

διασύνδεση με υγιής δραστηριότητες ή μίσθωση αντίστοιχων υπηρεσιών.   

Φορέας: ΚΕΝΘΕΑ 

Συντονιστής Προγράμματος: Παντελίτσα Νικολάου  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secretary@kenthea.org.cy    

___________________________________________________________________ 

16. ‘Ονομα: Πρόγραμμα «Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 

(ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου» 

Περιοχή:  Δημοτικά Σχολεία στις επαρχίες Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός 

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η σταδιακή εφαρμογή 

του πολυεπίπεδου συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε 

δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Η έμφαση είναι στην αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας μέσα από την εφαρμογή πρωτίστως της πρωτογενούς πρόληψης 

για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών από τις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού.  

Ομάδες Στόχου: Παιδιά δημοτικού και εκπαιδευτικοί  

mailto:secretary@kenthea.org.cy
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Δράσεις: Το πρόγραμμα αφορά δημοτικά σχολεία και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση 

της παραβατικότητας σε συλλογικό επίπεδο και στη συνέχεια στον εντοπισμό 

μαθητών που δεν ανταποκρίνονται στο πρώτο επίπεδο πρόληψης και στήριξη των 

συγκεκριμένων παιδιών μέσω δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.   

Φορείς: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

Συντονίστρια προγράμματος: Δρ. Λευκή Κουρέα  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: klefki@ucy.ac.cy   

___________________________________________________________________ 

17. Όνομα: Πρόγραμμα ACT 

Περιοχή: Επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας  

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη ή αναχαίτιση της χρήσης 

ουσιών και άλλων επιβλαβών συμπεριφορών στην ομάδα στόχου.  

Ομάδες Στόχου: Έφηβοι/ες ηλικίας 13-17 ετών που διαμένουν σε Εφηβικούς Ξενώνες 

Νεανίδων και σε παιδικές στέγες αλλά και οι ιδρυματικοί λειτουργοί. 

Δράσεις: Οι παρεμβάσεις θα γίνονται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο 

και θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε τεχνικές αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου, 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχοεκπαίδευση, δημιουργικές δραστηριότητες, 

κοινές δραστηριότητες με το προσωπικό και ανάπτυξη υποστηρικτικού δικτύου. 

Συντονίστρια προγράμματος: Μαρίνα Γιάγκου  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ipsepa.com  

___________________________________________________________________ 

18.  Όνομα: Προληπτικό Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων που ανήκουν 

σε Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με κάλυψη της Επαρχίας Πάφου 

Περιγραφή: Πρόγραμμα υποστήριξης των κυριότερων συστημάτων , στα οποία κάθε 

παιδί εντάσσεται και δρα (οικογένεια-σχολείο-κοινότητα).  Παράλληλη στήριξη των 

παιδιών με στόχο την αναγνώριση/οικοδόμηση υγιούς ταυτότητας εαυτού και αποδοχή 

της εικόνας εαυτού τους και της ομαλής προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον.    

Ομάδα στόχος:   

Τελική ομάδα στόχου:  παιδιά σχολικής ηλικίας 5-12 ετών τα οποία ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

mailto:klefki@ucy.ac.cy
mailto:info@ipsepa.com
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Ενδιάμεσες ομάδες στόχου: γονείς και εκπαιδευτικοί των παιδιών 

Δράσεις 

• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με εργαστήρια ενίσχυσης εικόνας εαυτού 

• Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών 

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών 

• Υποστήριξη γονέων μέσω ατομικής/οικογενειακής συμβουλευτικής και μέσω 

ομαδικών συναντήσεων των γονιών. 

• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω οργανωμένων συναντήσεων, και 

ομάδων εκπαιδευτικών.  

Φορέας: ΔΟΠ Γεροσκήπου 

Συντονιστής Προγράμματος: Στέφανος Ελευθερίου     

E-mail: stef.evr@cytanet.com.cy   

 

___________________________________________________________________ 

 

19. Όνομα: Πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά και 

νέους υπό την προστασία / κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Περιγραφή: Πρόγραμμα υποστήριξης των παιδιών υπό την κηδεμονία των ΥΚΕ και 

των οικογενειών τους για τη δημιουργία μιας λειτουργικής και ποιοτικής συνεχής 

επαφής και συμμετοχής της φυσικής οικογένειας στη ζωή των παιδιών που έχουν 

μετακινηθεί καθώς και η λειτουργικότερη ποιότητα φροντίδας και προστασίας των 

παιδιών που βρίσκονται σε οικογένειες υψηλού κινδύνου.      

Ομάδα στόχος:   

Άμεση ομάδα στόχου: παιδιά  υπό την προστασία / κηδεμονία των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Ενδιάμεση ομάδα στόχου: γονείς  

Δράσεις 

• Εξατομικευμένη οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπευτική παρέμβαση σε 

γονείς που έχουν μετακινηθεί τα παιδιά τους και σε οικογένειες υψηλού 

κινδύνου 

• Ομαδική παρέμβαση ενδυνάμωσης γονικών ικανοτήτων 

mailto:stef.evr@cytanet.com.cy
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• Εκπαιδευτική ομάδα ανάδοχων και υποστηρικτών οικογένειας 

• Εξατομικευμένη παρέμβαση σε παιδιά -έφηβους που παραμένουν με τη φυσική 

οικογένεια στης οποίας έχουν ήδη μετακινηθεί τα παιδιά. 

Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick 

Συντονιστής Προγράμματος: Άντρη Ανδρονίκου 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  antriandronikou@yahoo.gr 

___________________________________________________________________ 

20. Όνομα: Πρόγραμμα ΕπίΔΡΑΣΗ 

Περιγραφή: Προληπτική παρέμβαση στις ηλικιακές ομάδες της προεφηβείας (8-12 

ετών), μέσης (12-16 ετών) και τελικής εφηβείας (16-18 ετών), η οποία να στοχεύει στην 

αποτροπή των παραγόντων κινδύνου για χρήση νόμιμων (πχ, αλκοόλ) και 

παρανόμων ουσιών εξάρτησης και με γνώμονα την εμπλοκή ατόμων τα οποία 

προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία παρατηρούνται αυξημένοι παράγοντες 

κινδύνου για εξέλιξη της εξαρτητικής συμπεριφοράς.  

 

Ομάδα στόχος: Προεφηβεία (8-12 ετών) 

Μέση εφηβεία (12-16 ετών)  

Τελική εφηβεία (16-18 ετών)  

Γονείς προεφήβων και εφήβων στη μέση ή τελική εφηβεία 

 

Δράσεις: 

• Παροχή βιωματικών εργαστηρίων για προεφήβους/ εφήβους τα οποία 

εργαστήρια θα είναι διάρκειας 16 ωρών 

• Παροχή βιωματικών εργαστηρίων στη βάση του μοντέλου ΘΑΔ για γονείς. 

• Παροχή περαιτέρω υποστηρικτικής καθοδήγησης (mentoring program) σε 

εφήβους που είτε εκφράσουν την ανάγκη είτε τους προταθεί βάση της ατομικής 

τους αξιολόγησης 

 

Φορέας: 1. Ίδρυμα Μεσόγειος – Πρόληψη & Υγεία  

2. Center of Interdisciplinary Science Promotion & Innovative Research (InSPIRE)   

Συντονιστής Προγράμματος: 

 

mailto:antriandronikou@yahoo.gr
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Συντονίστριες Προγράμματος: Μιχαλήνα Βασιλείου και Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: michaella_vasiliou@hotmail.com; 

vchristodoulou2@uclan.ac.uk.  

mailto:michaella_vasiliou@hotmail.com
mailto:vchristodoulou2@uclan.ac.uk

