Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ομιλία Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφτηκε ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.
Γιάννης Γιαννάκη, στο πλαίσιο του προπτυχιακού

μαθήματος

του Προγράμματος Κοινωνιολογίας του

Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Εθελοντισμός: Θεωρία και Πρακτική».

Στόχος της

παρουσίασης ήταν η προώθηση της κουλτούρας και πρακτικής του Εθελοντισμού και του πολυδιάστατου
ρόλου του στους/στις φοιτητές/τριες του μαθήματος.

Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται

μεθοδολογίες βιωματικής μάθησης με στόχο την ενεργοποίηση των φοιτητών/τριών σε δράσεις που αφορούν
την κοινωνική προσφορά και

την εξοικείωση με τη σχετική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.

Το μάθημα

αναδεικνύει ταυτόχρονα τις κριτικές διαστάσεις του θέματος και τις προοπτικές περαιτέρω εμπλοκής και
ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους των φοιτητών/τριών .
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη σημασία και στα οφέλη του σύγχρονου
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας για την κοινωνία, ανέπτυξε τις πολιτικές του Γραφείου του για τον
«Τρίτο Τομέα», ο οποίος, όπως σημείωσε, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την Ενεργό Πολιτότητα, τον
Εθελοντισμό, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών. Οι πολιτικές αυτές, όπως
υπογράμμισε, ενισχύουν τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και ενδυναμώνουν παράλληλα την
προσωπική ανάπτυξη. Μετά το πέρας της παρουσίασης, ο Επίτροπος απάντησε σε διάφορα ερωτήματα που
τέθηκαν από τους φοιτητές, συζητώντας μαζί τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους δύνανται να εμπλακούν
ενεργά στον εθελοντισμό και να προσφέρουν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τόνισε ότι ο εθελοντισμός θα
πρέπει να αποτελεί συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία
και διάλογο, με βασικό σκοπό την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού.
Με την ευκαιρία αυτή, το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εκφράζει τις ευχαριστίες του στον
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κλεάνθη Πισσαρίδη, και τις
Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ενθάρρυνση και
προσφορά αυτού του καινοτόμου μαθήματος.

Τέλος Ανακοίνωσης

στήριξη τους όσον αφορά την

