
 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

  Ιούλιος     2014 ΤΕΥΧΟΣ: 30 

Τύπου 

ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

 

Το ΑΣΚ ανακοινώνει ότι το Σχέδιο Παροχής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης τίθεται σε εφαρμογή και 

δέχεται αιτήσεις προς αξιολόγηση. Το Σχέδιο έχει τροποποιηθεί και καλύπτει βασικές ανάγκες των ατόμων, όπως καταβολή 

ενοικίου για σκοπούς διαμονής, κάλυψη εξόδων για εκπαίδευση, κατάρτιση και αποκατάσταση, προεπαγγελματική και 

επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική αποκατάσταση, οικιακό εξοπλισμό, κάλυψη εξόδων μεταφοράς, κάλυψη εξόδων 

σίτισης και ένδυσης. Για το Σχέδιο και τις αιτήσεις ακολουθείστε τον σύνδεσμο >> 

Η κοινωνική επανένταξη ορίζεται ως η «κάθε κοινωνική 

παρέμβαση που συμβάλλει στην ένταξη πρώην ή νυν 

προβληματικών χρηστών ναρκωτικών στην κοινότητα». 

Συνήθως βασίζεται σε τρεις άξονες: στέγαση, εκπαίδευση/ 

κατάρτιση και απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της 

επαγγελματικής κατάρτισης), ενώ χρησιμοποιούνται και 

άλλα μέτρα, όπως η συμβουλευτική και οι ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες.  

Η κοινωνική επανένταξη δεν είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιείται μετά τη θεραπεία, αλλά μπορεί να 

λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από την προηγούμενη 

παρακολούθηση θεραπείας, όντας είτε το τελικό στάδιο 

μίας διαδικασίας θεραπείας, είτε μία χωριστή και 

ανεξάρτητα μεταθεραπευτική παρέμβαση που 

πραγματοποιείται από εξωθεραπευτικές υπηρεσίες με 

χωριστούς στόχους και μέσα.  

Κύριες παρεμβάσεις Κοινωνικής Επανένταξης που 

εφαρμόζονται στην Κύπρο: 

- Ομάδες Πρόληψης Υποτροπής 

 

EΝΑΡΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ                                         

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

- Θεραπευτικές ομάδες για ανάπτυξη δεξιοτήτων για επίλυση 

δυσκολιών 

- Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες εντός και εκτός 

της Δομής - Δημιουργία και αναδιαπραγμάτευση 

διαπροσωπικών/ οικογενειακών σχέσεων: Θεραπευτικές 

ομάδες οικογένειας, οικογενειακή συμβουλευτική 

- Παροχή εκπαίδευσης π.χ. σε θέματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών εντός της Δομής και κινητοποίηση των ατόμων για 

συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εκτός 

της Δομής 

- Συμβουλευτική σε θέματα εργασίας εντός ή εκτός της Δομής 

με την αξιοποίηση των Συμβούλων εργασίας του Τμήματος 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

- Καθοδήγηση για υποβολή αίτησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας με στόχο την αξιοποίηση των σχετικών Σχεδίων 

καθώς και παροχή δυνατότητας για διαμονή σε Ξενώνα 

Ημιαυτόνομης Διαβίωσης στο  Πρόγραμμα Επανένταξης της 

«Αγίας Σκέπης» 

- Συνεργασία με νομικό σύμβουλο για κάλυψη των νομικών 

εκκρεμοτήτων των ατόμων 

 

http://www.ask.org.cy/el/news/schedio-parochis-oitheias-iia-epanentaksi-atomon-me-storiko-eksartisis-1-1


  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Συνάντηση μεταξύ του 

Προέδρου ΑΣΚ και του 

Γενικού Γραμματέα ΑΚΕΛ 

Ο Πρόεδρος του ΑΣΚ, 

πραγματοποίησε στις 18 

Ιουνίου 2014, συνάντηση με 

το Γενικό Γραμματέα του 

ΑΚΕΛ >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΑΣΚ πραγματοποίησε στις 

26 Ιουνίου στη 

Δημοσιογραφική Εστία, 

εκδήλωση με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Μέρας κατά των 

Ναρκωτικών >> 

Συνάντηση μεταξύ Προέδρου 

ΑΣΚ και Προέδρου του 

Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Πραγματοποιήθηκε την 1η 

Ιουλίου 2014, συνάντηση με 

τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ >> 

Παγκόσμια Μέρα κατά των 

Ναρκωτικών 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΕΣ) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ      

2013-2020 

Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΣ 2013-2020 στον πυλώνα 

της θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης αποτελεί η 

διασφάλιση της στήριξης των ατόμων που βρίσκονται στο 

στάδιο της κοινωνικής επανένταξης.  

Πιο συγκεκριμένα η  ΕΣ στον τομέα της Κοινωνικής Επανένταξης, 

περιλαμβάνει δύο δράσεις: 

• Ανάπτυξη συνεταιριστικών δράσεων με στόχο την οικονομική 

βοήθεια, κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση μεταξύ 

των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης και των 

διαφόρων οργανωμένων συνόλων  

• Εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για 

Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης  

Το ΑΣΚ μέσα στα πλαίσια προώθησης δράσεων που αφορούν 

στην Κοινωνική Επανένταξη προχώρησε στην ανάπτυξη 

προγράμματος εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων που συμμετείχαν 

σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Το πρόγραμμα, 

αναπτύχθηκε σε Λευκωσία και Λεμεσό και κάλυπτε μαθήματα 

κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Η εκπαίδευση 

περιελάμβανε ενότητες όπως Windows, Επεξεργασία κειμένου 

με Word 2010, Ανάλυση Φύλλων Εργασίας με Excel 2010, 

Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Αλληλογραφία με Outlook 2010, 

Δεξιότητες και Τεχνικές Παρουσιάσεων με Power Point 2010 και 

άλλες βασικές έννοιες πληροφορικής. Την εκπαίδευση 

παρακολούθησαν 13 συνολικά άτομα σε Λευκωσία και Λεμεσό, 

ενώ με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες 

παρακάθισαν σε εξετάσεις για απόκτηση σχετικού διπλώματος. 

Κατά το 2013 για σκοπούς κοινωνικής επανένταξης δαπανήθηκε 

από το ΑΣΚ το ποσό των €34.232. 

Συνάντηση μεταξύ Προέδρου 

ΑΣΚ και Προέδρου Συμμαχίας 

Πολιτών κ. Γιώργου Λιλλήκα 

Πραγματοποίησε στις 26 

Ιουνίου 2014, συνάντηση με τον 

Πρόεδρο της Συμμαχίας 

Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα >> 

Συνάντηση με τον Γενικό 

Γραμματέα Κινήματος 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

Πραγματοποιήθηκε στις 24 

Ιουνίου 2014, συνάντηση με το 

Γενικό Γραμματέα του 

Κινήματος Οικολόγων >> 

Ανακοίνωση ΑΣΚ 

Ανακοινώνεται η έναρξη 

υποβολής Προτάσεων 2014 για 

το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης 

στον Τομέα της Υγείας της ΕΕ>>

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Με βάση τα στοιχεία για το 2012 του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 

κοινωνική επανένταξη των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, οι χρήστες άνω των 

30 ετών φαίνεται να αναζητούν όλο και πιο συχνά δική τους οικία, αυξάνοντας έτσι το 

ποσοστό των χρηστών που διαμένουν μόνοι, γεγονός που αναδεικνύει όλο και πιο έντονα την 

ανάγκη για ανεύρεση στέγης μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

ανάγκες των γυναικών χρηστών, οι οποίες συνηθίζουν να συζούν με άλλους χρήστες. Τα 

επίπεδα ανεργίας στους χρήστες παραμένουν υψηλά (37.2% το 2012), ενώ στις γυναίκες 

χρήστες τα ποσοστά ανεργίας φαίνεται να είναι ψηλότερα, όπως είναι και για τον γενικό 

πληθυσμό. Τα ποσοστά ανεργίας στους χρήστες αναδεικνύουν σε σημαντικό βαθμό την 

ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών, για 

επίλυση του θέματος της εργοδότησής τους και κατ’ επέκταση του πιθανού στιγματισμού τους 

στο χώρο εργασίας. Επίσης, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης (43% το 

2012) και περιορισμένης εκπαιδευτικής επιτυχίας. 

Το ΑΣΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε προκαταρκτικό-μη δεσμευτικό 

διάλογο για πιθανή συνεργασία χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα με 

σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Επικράτηση μολυσματικών 

ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 

ανάμεσα στους Χρήστες Ενέσιμων Ναρκωτικών (ΧΕΝ)».Για πληροφορίες >>  

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

http://www.ask.org.cy/el/news/anakoinosi-ask-sineriasies-iia-dieksaioii-ereinas-1
http://www.ask.org.cy/el/news/paikosmia-mera-kata-ton-arkotikon-26-oinioi-1-1-1-1-1-1-1
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/aR1sk4Pd4UzGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/m_rcm0PVTUbGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/7QAd3Zt8M6XGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/dRp26JniLCLGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/anakoinosi-antinarkotikoi-simvoilioi-kiproi
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

