
 
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

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 2018 μέσα  από τη 
διαδικασία προκηρύξεων υποβολής προτάσεων: 

 

1. «Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων»  
Περιοχή: Σε Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας  
Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick 
Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Άντρη Ανδρονίκου 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: soc.ana@frederick.ac.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 

Περιγραφή: Ο Φοίνικας  αποτελεί την  εφαρμογή ενός προληπτικού κοινοτικού 
προγράμματος πολυ- επίπεδης στήριξης στις κοινότητες  Λυθροδόντα, Αγίας  
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.  

Συγκεκριμένα για κάθε κοινότητα αναμένεται η υλοποίηση: 

 Πιλοτικής επιτόπιας έρευνας για Εκτίμηση / Διάγνωση αναγκών των κατοίκων, 
 Δημιουργία κοινοτικής εθελοντικής ομάδας Στήριξης του  προγράμματος 

Φοίνικας, 
 Εκπαιδευτικά Βιωματικά Εργαστήρια σε γονείς και σε επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά, 
 Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικες, 

παιδιά και οικογένειες, 
 Δημιουργία καλοκαιρινού δημιουργικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου σε 

παιδιά και έφηβους, 
 Βιωματικά εργαστήρια στο χώρο του σχολείου,  
 Παροχή διαλέξεων σε κατοίκους της κοινότητας,  
 Παροχή διευκολύνσεων για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών.  

 



 
 

2. «Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά – Λεμεσού»  
Περιοχή: Στους Δήμους Μείζονος Λεμεσού  
Φορέας: Συμβουλευτικό Σταθμό Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΟΔΥΣΣΕΑ- ΚΕΝΘΕΑ 
Συντονίστριες Προγράμματος: κα. Δανάη Τριχινά και κα. Έλενα Ζαρούνα 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: odysseas@kenthea.org.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Περιγραφή: Γενικός σκοπός του προγράμματος θα είναι η παροχή ή και διασύνδεση 
με υπηρεσίες που παρέχουν πολύ-επίπεδη στήριξη στις ευάλωτες ομάδες που 
διαμένουν στους Δήμους Μείζονος Λεμεσού (Δήμοι Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, 
Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας, Ύψωνα, Κάτω Πολεμίδια), αλλά και στις οικογένειες 
τους, με απώτερο στόχο την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών 
από ψυχοκοινωνικές συνθήκες που ενδέχεται να βιώνουν κάτοικοι της περιοχής, την 
αποτροπή ή/και διαχείριση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσα από τη 
δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.  

Την ευθύνη για εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει ο 
Συμβουλευτικός Σταθμός ΟΔΥΣΣΕΑΣ, με στενή παρακολούθηση από την ΑΑΕΚ και την 
υφιστάμενη χρηματοδότηση από τους Δήμους, ενώ η επιστημονική εποπτεία του 
προσωπικού παραμένει στο ΚΕΝΘΕΑ. 

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν από τις ευάλωτες ομάδες που θα εντοπισθούν μέσω 
του προγράμματος, οι υφιστάμενες υποδομές και υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι 
ή/ και άλλοι κρατικοί φορείς και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί της περιοχής στους 
τομείς της ψυχολογικής στήριξης, της εκπαιδευτικής στήριξης και των εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων.  

3. «Αντεξάρτηση Λάρνακας» (Ask Anti-Add) Προληπτικό πρόγραμμα στήριξης 
ευάλωτων ομάδων 
Περιοχή: Στους Δήμους στην  Επαρχίας Λάρνακας, 
Φορέας:  Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας,  
Συντονίστρια Προγράμματος: κα. Ελευθερία Καζαμία  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: eleftheriakaz@hotmail.com  
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Αντεξάρτηση»/ “Ask Anti- Add” στην επαρχία Λάρνακας 
περιλαμβάνει εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και τη παροχή επαρκούς στήριξης 
και προληπτικής φροντίδας σε παιδιά και τις οικογένειες τους που θα εντοπιστούν. 
Το πρόγραμμα ενσωματώνει διαδικασίες, μηχανισμούς, και εργαλεία ικανά για να 
καταγράψουν και να αναλύσουν  τις μορφές και τα μεγέθη αποδοτικότητας των 
προληπτικών παρεμβάσεων που θα εφαρμόσει. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν 
ενημέρωση του πληθυσμού στόχου, αξιοποίηση των δημοτικών και κοινοτικών 
πόρων προληπτικής φροντίδας στην εξάρτηση, επιλογή ομάδων παρέμβασης, και 
δράσεις προληπτικής φροντίδας όπως παροχή περιοδεύουσας συμβουλευτικής που 



 
 

θα παρέχει αξιολογήσεις μαθησιακών δυσκολιών, συναισθηματικών και 
συμπεριφορών προβλημάτων,  καθοδήγηση και συμβουλευτική γονέων σε ατομικό 
και ομαδικό επίπεδο κα μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις γονέων βιωματικού 
σεμιναρίου. Θα πραγματοποιηθούν επίσης επιπρόσθετες δράσεις όπως εξερεύνηση 
της φύσης, προγράμματα σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων 
ερευνών για την προστασία της χελώνας καρέτα- καρέτα, δράσεις σε συνεργασία με 
Αστυνομία Κύπρου για επιδείξεις με εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης 
ναρκωτικών και επιπλέον ομαδικές συναντήσεις παιδιών ή γονέων που θα 
ανταποκρίνονται στην ευαλωτότητα των ατόμων. Τέλος θα διοργανώνονται 
εκδηλώσεις και δώρα κοινωνικής αντιστάθμισης για άπορα παιδιά όπως πάρτι 
γενεθλίων, δώρα ονομαστικών εορτών, δώρο πρωτοχρονιάς.  
 
 

4.  «Αξίζω μια Ευκαιρία» 
Περιοχή:  Σε περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας, 
Φορέας:   ΚΕΝΘΕΑ,  
Συντονίστρια Προγράμματος: κα. Έλενα Ζαρούνα 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@kenthea.org.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
 

5.  «Εκπαίδευση και Άθληση: Ασπίδες πρόληψης στις εξαρτήσεις για καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης, 
εκπαιδευτικής ενίσχυσης και αθλητικής απασχόλησης σε παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου». 
Περιοχή: Δήμος Λατσιών,  
Φορέας:   Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΕΥ ΖΗΝ» Λατσιών,  
Συντονιστής Προγράμματος: κ. Χρυσόστομος Χρυσοστόμου 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: soullis@cytanet.com.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
 

6. «Πρόγραμμα  Ψυχολογικής Στήριξης, παιδιών ευάλωτων ομάδων ηλικίας 8-15 
ετών Εκπαιδευτικής Ενίσχυσης και Δημιουργικής Απασχόλησης στους τομείς του 
Αθλητισμού του Πολιτισμού και της Τέχνης»- 
Περιοχή: Σε όλες τις επαρχίες,  
Φορέας: Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 
ΚΟΑ,  
Συντονίστρια Προγράμματος: κα. Μαρία Προδρόμου 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: M.Prodromou@euc.ac.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
 

7. «Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και 
Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου».  



 
 

Περιοχή: Σε Δημοτικά Σχολεία στις επαρχίες Λάρνακα, Πάφος, Λευκωσία, Λεμεσός,  
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής,  
Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Λευκή Κουρέα 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: klefki@ucy.ac.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
 

8. «ΕΝΤΑΞΗ» Πιλοτικό Προγράμματος κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής 
κατάρτισης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων  
Περιοχή: Σε όλες τις επαρχίες  
Φορέας: Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
Συντονίστρια Προγράμματος: κα. Ελένη Γκούρλα, τηλ. 22842574 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: gourla.e@intercollege.ac.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Στόχος Προγράμματος: Η ανάπτυξη πιλοτικής υπηρεσίας κοινωνικής επανένταξης 
στην οποία θα παραπέμπονται άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν στο 
παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτησης, από όλες τις κρατικές και μη κρατικές 
υπηρεσίες, καθώς και ιδιωτικές υπηρεσίες ή/και παράλληλα με την ολοκλήρωση της 
θεραπείας τους.  
Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος:  
- Εκτίμηση ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων που συμβάλλουν στην 

κοινωνική επανένταξη ατόμων  
- Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κατάρτισης και εργασίας  
- Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών  
- Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών 

για τρείς διαφορετικές εξειδικεύσεις  
- Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση και παρακολούθησης 
Αριθμός συμμετεχόντων: Το πρόγραμμα αναμένεται να παράσχει υπηρεσίες σε 50 
τουλάχιστον άτομα από όλη την Κύπρο 

 
9. «Cool After School» εφαρμογή προληπτικού προγράμματος 

Περιοχή: Σε σχολεία σε ενδεδειγμένες ευάλωτες περιοχές 
Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας,  
Συντονίστρια Προγράμματος: κα. Ελευθερία Καζαμία  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: eleftheriakaz@hotmail.com   
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Το Πρόγραμμα Cool After School έχει σκοπό να προσφέρει σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
δημιουργική απογευματινή απασχόληση της οποίας ο πυρήνας θα είναι η εκμάθηση 
αγγλικών, και η ενασχόληση με μουσική, χορό, άλλες τέχνες και παραδοσιακούς 
τρόπους ψυχαγωγίας. Το COOL AFTER SCHOOL απευθύνεται σε μαθητές σχολείων 
που θα υποδειχθούν από την ΑΑΕΚ και θα υλοποιείται απογευματινές ώρες μεταξύ 
των ωρών 2 έως 7 το απόγευμα ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών για μεσημεριανό 



 
 

διάλειμμα. Η συχνότητα λειτουργίας του θα είναι δύο φορές εβδομαδιαίως και θα 
διαρκέσει για 30 εβδομάδες.  
Το COOL AFTER SCHOOL επικεντρώνεται σε δύο βασικούς στόχους:  
(α) Να προσφερθούν εντός σχολικού περιβάλλοντος σε μαθητές κατά τις 
απογευματινές ώρες ευκαιρίες εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και δημιουργικής 
απασχόλησης σε καλλιτεχνικούς τομείς όπως ο χορός, η μουσική και άλλες 
παραδοσιακές τέχνες.  
(β) Να ενισχυθεί η ψυχολογική θωράκιση των μαθητών απέναντι στις εξαρτήσεις 
μέσα από διαδικασίες δημιουργικής απασχόλησης.  
 

10. «Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA», 
Περιοχή: Επαρχία Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick,  
Συντονίστρια Προγράμματος: Δρ. Άντρη Ανδρονίκου 

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

Διάρκεια:  Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης 
Οικογενειών VESTA», αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης στην 
επαρχία Λευκωσίας για α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό την 
φροντίδα της διευθύντριας υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και σε β) οικογένειες 
υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά τη μετακίνηση των παιδιών τους.    
Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Οικοδόμηση και ενίσχυση του δεσμού των παιδιών και των γονιών 
 Ανάπτυξη των δομών επικοινωνίας μεταξύ των γονιών, των παιδιών και 

σημαντικών άλλων 
 Επεξεργασία των οικογενειακών συγκρούσεων και των δομών σχέσεων 
 Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των κρίσιμων συμβάντων ζωής μελών της 

οικογένειας 
 Διασύνδεση και πρακτική υποστήριξη με άλλες δομές παροχής σχετικών 

υπηρεσιών όπου χρειάζεται  
 Δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής και σχολικής ένταξης 
Το «Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA» είναι πρόγραμμα 
του Πανεπιστημίου Frederick και των συνεργαζόμενων φορέων Συμβουλευτικό 
Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ).  

 

11. «Πρόγραμμα 4Ε, Εργαστήρι Ενίσχυσης Εικόνας Εαυτού» 
Περιοχή:  Επαρχία Πάφου, Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου, 
Συντονιστής Προγράμματος: Κ. Στέφανος Ελευθερίου  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dop.geroskipou@hotmail.com 



 
 

Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Περιγραφή: Το 4Ε, Εργαστήρι Ενίσχυσης Εικόνας Εαυτού» αποτελεί πρόγραμμα 
έγκαιρης παρέμβασης της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου και των 
συνεργατών της δηλ. το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Center 
of Social Cohesion, Development and Care.  Η άμεση ομάδα στόχου είναι τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας 5-12 ετών, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  Η 
έμμεση ομάδα στόχου είναι η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα.  Ως εκ τούτου, 
η παρέμβαση θα είναι πολυεπίπεδη με δράσεις στη γνωστική, συναισθηματική και 
ψυχοσωματική ανάπτυξη 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, όπου διαμένουν.   

 

12. «Αξίζω και επανεντάσσομαι» 
Περιοχή: Επαρχία Λευκωσίας 
Φορείς: Ίδρυμα Universitas σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και 
Ευφυίας 
Συντονιστής Προγράμματος: κ. Νίκος Περιστιάνης 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: peristianis.n@universitas.org.cy 
Διάρκεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 
Περιγραφή: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υγιής ένταξη στην κοινωνία 
των παιδιών/ εφήβων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και να προωθήσει την 
εκπαίδευση, εξειδίκευση και την εξεύρεση εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τα εξής στάδια: 
- Εντοπισμό των παιδιών/ εφήβων που ανήκουν στη συγκεκριμένη ευάλωτη 

ομάδα 
- Ατομική συνάντηση ειδικού με τους συμμετέχοντες για διερεύνηση των λόγων 

που εγκατέλειψε το σχολείο καθώς και τις γνώσεις/ δεξιότητες του ατόμου που 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ένταξη του στην αγορά εργασίας 

- Επαγγελματικός προσανατολισμός με τη χορήγηση ψυχομετρικού εργαλείου 
- Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
- Γνωριμία με ενότητες επαγγελμάτων 
- Ψυχολογική στήριξη εφόσον χρειάζεται 
- Αξιολόγηση. 
 

 


