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Την 01 Σεπτεμβρίου 2014 άρχισε η ανέγερση
του Ιδιόκτητου Χώρου Φιλοξενίας και Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας του ΣΠΑΒΟ.
Το έργο δημιουργεί βελτιωμένες συνθήκες
διαμονής, ασφάλειας και υποστήριξης σε
γυναίκες και τα παιδιά τους που βρίσκονται σε
άμεσο κίνδυνο από το οικογενειακό τους
περιβάλλον.
Το έργο το οποίο ανέλαβε η εταιρεία
Α. Αριστοτέλους, αναμένεται να παραδοθεί
την άνοιξη του 2016.
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Κύριος δωρητής είναι η Νορβηγία. Σημαντική
είναι η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατί
ας αλλά και του ΣΠΑΒΟ μέσα από τις αποταμί
ευσης του για το σκοπό αυτό κατά την
τελευταία 10ετία.

16ήμερες Δράσεις ενάντια στη Βία
25/11 - 10/12
Οι Παγκόσμιες 16ήμερες δράσεις είναι μια
διεθνής εκστρατεία που ξεκίνησε το 1991 και
από τότε πάνω από 5179 ομάδες σε 187 χώρες
έλαβαν μέρος. Οι δραστηριότητες ξεκινούν στις
25η Νοεμβρίου ( Διεθνής ημέρα εναντίον της
βίας κατά των γυναικών ) και ολοκληρώνονται
στις 10 Δεκεμβρίου
( Δ ιεθνής ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) . Οι δύο ημερομηνί
ες αναδεικνύουν συμβολικά το γεγονός πως η
βία κατά των γυναικών αποτελεί καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ΣΠΑΒΟ διοργάνωσε στις 25/11 την
καθιερωμένη Δημοσιογραφική Διάσκεψη με
κύριο καλεσμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Παρόντες ήταν και μερικοί εκ των συντελεστών
της εκστρατείας του ΣΠΑΒΟ με τα τηλεοπτικά
σποτ. Οι ηθοποιοί Γιάννα Λευκάτη και Σίμος
Τσιάκκας και ο παραγωγός Μάριος Στυλιανού
μίλησαν για την εμπειρία, στέλνοντας τα δικά
τους πολύ δυνατά μηνύματα.
Όπως κάθε χρόνο, ο ΣΠΑΒΟ προγραμμάτισε
δράσεις σε συνεργασία με οργανωμένα
σύνολα σε όλες τις επαρχίες. Κύριος στόχος
των δράσεων είναι η πρόληψη μέσα από διαλέ
ξεις, συζητήσεις, διανομή ενημερωτικού
υλικού, παρουσία σε ΜΜΕ, κλπ.
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Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Δημιουργώντας Υγιείς Σχέσεις
Προληπτικό πρόγραμμα για έφηβους
Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
τον Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού και τον
Όμιλο ΔΙΑΣ και με την χρηματοδότηση του ταμείου
ΕΑΑ grants, υλοποιούν το προληπτικό πρόγραμμα
B-HERE.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία
μέσης εκπαίδευσης όπου διεξάγονται παρουσιάσεις,
συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια σε εφήβους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των
παιδιών για τις ενδείξεις μιας κακοποιητικής σχέσης, η
αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και η
δημιουργία προϋποθέσεων για υγιείς μη βίαιες σχέσεις.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή των
Συμβούλων και Ψυχολόγων του Υπουργείου Παιδείας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΠΑΒΟ — Νορβηγίας

Στις 23-24 Σεπτεμβρίου ο ΣΠΑΒΟ διοργάνωσε
εκπαίδευση με Νορβηγούς εμπειρογνώμονες σε
θέματα που αφορούν τη λειτουργία Χώρων
Φιλοξενίας και της στήριξης γυναικών και παιδιών.
Στην εκπαίδευση συζητήθηκαν τρόποι υποστήριξης
γυναικών και παιδιών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυ
νο, καθώς και νομικά ζητήματα ( π.χ. η κηδεμονία )
τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση τα παιδιά και τις
μητέρες τους.
Οι δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια συνεργασίας
που έχει αναπτύξει ο ΣΠΑΒΟ με τη Νορβηγία, ως το
Κράτος δωρητής για την ανέγερση του Χώρου
Φιλοξενίας και Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
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Δραστηριότητες

Συνάντηση με Επίτροπο Εθελοντισμού

Παρουσίαση στην Αστυνομία
11 Νοεμβρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας συνάντηση με τον
Επίτροπο

Εθελοντισμού

κύριο

Γιάννη

Γιαννάκη.

Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Αστυνομία,

Ο Επίτροπος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα

συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς

προγράμματα του ΣΠΑΒΟ και να ανταλλάξει απόψεις

Αστυνομικούς.

για τα θέματα εθελοντισμού και στήριξης των ΜΚΟ.

Οι εκπρόσωποι του ΣΠΑΒΟ ενημέρωσαν για τις
υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε και για
τρόπους συνεργασίας μας. Ακολούθως, δόθηκαν
σενάρια με πραγματικά περιστατικά για χειρισμό
των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που
απασχολούν στους Σταθμούς.
Παρουσίαση στο ΣΚΕ Γεροσκήπου
24 Οκτωβρίου
Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με την Κίνηση Ίσα Δικαι
ώματα Ίσες ευθύνες και το Δήμο Γεροσκήπου
πραγματοποιήσαν διάλεξη με θέμα την ενδοοικογε
νειακή βία.

Συμμετοχή στο NGO fair 2014
Στις

20

Σεπτεμβρίου

το

Κέντρο

Στήριξης

μη

70 χρόνια ΣΕΚ

κυβερνητικών Οργανώσεων σε συνεργασία με το
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργάνωσε το 4ο
ετήσιο Φεστιβάλ ΜΚΟ στην πλατεία Φανερωμένης

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων

με τη συμμετοχή αρκετών ΜΚΟ. Ανάμεσα τους μέλη

από την ίδρυση της ΣΕΚ, πραγματοποιήθηκε

του Δ.Σ του ΣΠΑΒΟ τα οποία βρέθηκαν στο χώρο για
να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα προγράμματα
και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

εορταστική εκδήλωση στην παρουσία της πρώτης
Κυρίας Άντρης Αναστασιάδου και πέραν των 300
συμμετεχόντων στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λεμεσό.
Η μέρα ήταν αφιερωμένη στο θέμα της ενδοοικογ
ενειακής

βίας.

Εκπρόσωπος

του

ΣΠΑΒΟ

παρουσίασε το θέμα και τις υπηρεσίες μας.
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Δραστηριότητες
Διάλεξη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιδαλίου

Η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και
Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου και οι Σύνδεσμοι
Γονέων των Α ’ και Β ’ Δημοτικών Σχολείων
Ιδαλίου σε συνεργασία με την Γυναικεία Κίνηση
Οικολόγων και τον ΣΠΑΒΟ, διοργάνωσαν διάλεξη
με θέμα «Βία στην Οικογένεια, πρόληψη και Αντιμε
τώπιση», στις 12 Νοεμβρίου στο Δημοτικό
Πολιτιστικό κέντρο Ιδαλίου.

Διάλεξη στην Κοκκινοτριμιθιά
Στις 19 Νοεμβρίου, η Παγκύπρια Κίνηση Ίσα
δικαιώματα - ίσες ευθύνες σε συνεργασία με το
ΣΠΑΒΟ, διοργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης για
τη βία στην Οικογένεια, υπό την αιγίδα του
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κυρηνείας
κ.κ. Χρυσοστόμου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό
Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμιθιά.

Παρουσίαση βιβλίου «Λεμονανθοί στο Χώμα»
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μέσα Γειτονιάς, η παρουσίαση
του βιβλίου «Λεμονανθοί στο Χώμα» με συγγραφέα την επίτιμη πρόεδρο μας κα Αλίκη Χατζηγεωργίου.
Η διοργάνωση έγινε από τις εκδόσεις Εν ΤΥΠΟΙΣ και τον ΣΠΑΒΟ, ενώ το βιβλίο παρουσίασε η
Ευρωβουλευτής κα Ελένη Θεοχάρους. Το βιβλίο ως ένα ιστορικό κοινωνικό μυθιστόρημα, είναι βασισμένο
σε πραγματικές στιγμές της καθημερινής ζωής απλών ανθρώπων περιγράφοντας γεγονότα και εικόνες που
λειτουργούν ανατρεπτικά στην εξέλιξη της ζωής τους.
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Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων Παιδιού
20 Νοεμβρίου

Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με το Hope For Children διοργά
νωσαν στις 20 Νοεμβρίου στο Mall of Cyprus εκδήλωση
αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα του παιδιού.
Λειτουργοί της κοινοπραξίας ΣΠΑΒΟ-HFC μοίρασαν
δώρα και ενημερωτικά φυλλάδια σε παιδιά και μεγάλους.
Στις 20 Νοεμβρίου 1989 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλ
ευση του ΟΗΕ η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.
Δυστυχώς, γνωρίζουμε πώς καθημερινά καταγράφονται
περιστατικά παραβίασης των δικαιωμάτων σε διάφορους
τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική προσ
τασία των παιδιών.

Εκστρατεία Τηλεοπτικών Σποτ
για την ενδοοικογενειακή Βία
Στα πλαίσια των δράσεων μας για ευαισθητοποίηση
του κοινού και πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικ
ογενειακής βίας, ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με την
εταιρεία ΜS Viewpoint και τον σκηνοθέτη και
παραγωγό κ. Μάριο Στυλιανού, ετοίμασε τηλεοπτικά
σποτ τα οποία προβάλλονται στο Ρικ, ANT1,
MEGA και SIGMA.
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο
στην εταιρεία MS Viewpoint και στον κ. Στυλιανού
για την εξαιρετική εργασία παραγωγής των σποτ,
όσο και στους ηθοποιούς Γιάννα Λευκάτη, Σταύρο
Λούρα, Χριστίνα Κυριάκου, Θανάση Ιωάννου,
Μαρίνα Μανδρή, Σίμο Τσιάκκα και Λουκία Πρωτοπα
πά που με την ιδιαίτερη συμμετοχή τους βοήθησαν
σε αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
1 & 2 Δεκεμβρίου
Ο ΣΠΑΒΟ, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη
Νορβηγία για την ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας και
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, πραγματοποίησε 2ήμερη
συζήτηση

στρογγυλής

τραπέζης

με

καλεσμένους

εκπρόσωπους των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Δικαιο

Παρουσίαση στο Συστημικό Ινστιτούτο

σύνης, Εργασίας και ΜΚΟ.
Νορβηγοί εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Δικαιοσύ
νης και την Αστυνομία, μίλησαν στους συμμετέχοντες για
τις υπηρεσίες, τη δικτύωση και καλές πρακτικές για τα
θέματα που αφορούν τα παιδιά θύματα οικογενειακής
βίας και τα παιδιά που διαμένουν σε καταφύγια.
Η εμπειρία ειδικών από μια χώρα που βρίσκεται πολύ
μπροστά στα θέματα προστασίας και πρόνοιας του
πολίτη, είναι πολύ σημαντική για τις προσπάθειες που
γίνονται για βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μας.

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου, το Συστημικό Ινστιτούτο
Κύπρου, διοργάνωσε το δεύτερο συνέδριο Συστημικής
Ψυχοθεραπείας Κύπρου, με θέμα «Πρόληψη,
Θεραπεία, εναλλακτικές προτάσεις».
Ο ΣΠΑΒΟ εκπροσωπήθηκε με Λειτουργούς του, οι
οποίοι παρουσίασαν το θέμα: «Θεραπευτικά προγράμ
ματα και προγράμματα πρόληψης της Βίας».
Το Συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού
Υγείας και της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων
του παιδιού κας Λήδας Κουρσουμπά.
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Ημερίδα Muay—Thai

Το Κέντρο αγωνιστικού MUAY THAI διοργάνωσε αθλητική
ημερίδα και την αφιέρωσε στην ενδοοικογενειακή βία κατά
των γυναικών.
Εκπρόσωπος του ΣΠΑΒΟ μίλησε στο κοινό για το θέμα και
διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό.

Ημέρα Εθελοντών
Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα των εθελοντών
( 5 Δεκεμβρίου ) , η οποία καθιερώθηκε για την
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη το 1985 με
απόφαση του ΟΗΕ, πραγματοποιήθηκε στο
Προεδρικό Μέγαρο στις 02/12 δεξίωση προς τιμή
των εθελοντών.

ΣΠΑΒΟ—ΠΟΓΟ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εθελοντές μας
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στα πλαίσια των 16ημερων δραστηριοτήτων, η ΠΟΓΟ σε
συνεργασία με τον ΣΠΑΒΟ, διοργάνωσαν δράση για
ενημέρωση των πολιτών για την ενδοοικογενειακή βία. Όσοι
πολίτες επιθυμούσαν τους δίνοντας μωβ κορδέλες-σύμβολο
ευαισθητοποίηση για τα θέματα βίας κατά των γυναικών.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές
μας που είναι δίπλα στο ΣΠΑΒΟ και στηρίζουν
διαχρονικά το έργο μας!

Ο ΣΠΑΒΟ ευχαριστεί την ΠΟΓΟ για τη διαχρονική στήριξη.

Έναρξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Ο νέος κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ΣΠΑΒΟ
ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2015. Η εκπαίδευση παρέχει
μια ολοκληρωμένη ενημέρωση στα θέματα της ενδοοικογενε
ιακής βίας, καθώς και για τις υπηρεσίες που ασχολούνται με
τα επιμέρους ζητήματα και διεξάγεται με 12 εβδομαδιαίες
συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών.
Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης
δεξιοτήτων με σκοπό τη στελέχωση της γραμμής στήριξης
1440.

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου
Στα πλαίσια των 16ήμερων δραστηριοτήτων ενάντια
στην έμφυλη βία, πραγματοποιήθηκε διάλεξη στο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις, με θέμα: «Αόρατες πληγές:
Οι επιδράσεις της βίας στα παιδιά». Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από τον ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με το
τμήμα νέων Πάφου του Ερυθρού Σταυρού και το
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Η Λειτουργός μας
Μάρθα Καλάνα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα
προγράμματα που παρέχει ο ΣΠΑΒΟ ενώ ο
ψυχολόγος Μάριος Αργυρίδης ανέπτυξε το θέμα.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΣΠΑΒΟ επιθυμεί να ευχαριστήσει όσους επιλέγουν να στηρίζουν οικονομικά το Σύνδεσμο μας μέσω
οικονομικών εισφορών κάθε μήνα. Οι εισφορές, όσο μικρές και αν είναι, μας βοηθούν να συνεχίσουμε
το Έργο μας υπό τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Σημαντική οικονομική στήριξη λαμβά
νουμε από ιδιώτες, οργανώσεις και εταιρείες.
Οικονομική Ενίσχυση από “ Women ’ s
Friendship Group ”
Ευχαριστούμε το «Women’ s Friendship Group» της Εκκλ
ησίας St ‘ Pauls Cathedral Nicosia, για την εισφορά τους
ύψους €200.

Οικονομική Ενίσχυση από
τα καταστήματα M & S
O ΣΠΑΒΟ επιθυμεί να ευχαριστήσει τα καταστήματα
Marks & Spencer, τα οποία διέθεσαν το ποσό των
€2300 για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου.

Εισφορά από το Δήμο Λευκωσίας
Oικονομική Ενίσχυση από το παιδικό
Εργαστήρι «Let ’ s Music» Λευκωσίας
Ευχαριστούμε

το

Παιδικό

μουσικό

Ευχαριστούμε το Δήμο Λευκωσίας για την οικονομική
ενίσχυση ύψους €500.

εργαστήρι

«Let ’ s Music» το οποίο έχει εισφέρει το ποσό των €100,
με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Mall για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
( 2 0 Νοεμβρίου ) .

Εισφορά από
Christodoulos G.Vasiliades Co. LTD

Ο ΣΠΑΒΟ επιθυμεί να ευχαριστήσει την εταιρεία
Christodoulos G.Vasiliades Co. που έχει
προσφέρ
ει το χρηματικό ποσό των €1000.

Οικονομική Ενίσχυση από Ladis Circle No 5
Οικονομική Ενίσχυση από εκδοτικό οίκο
«Εν τύποις»

Ευχαριστούμε την γυναικεία οργάνωση Ladies Circle
No 9, για το ποσό των €750 που

Ευχαριστούμε τον εκδοτικό οίκο «Εν Τύποις» για το ποσό

ροσφέρει για την οικονομική

των €120 το οποίο έχει δοθεί στο ΣΠΑΒΟ.

χυση του ΣΠΑΒΟ.

έχει π
ενίσ

Εισφορά από Σύνδεσμο Οικοκυρών

Ευχαριστούμε το Σύνδεσμο Οικοκυρών Λευκωσίας
για το ποσό των €100 που έχει δοθεί για οικονομική
βοήθεια του Συνδέσμου μας.
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ΑΡΘΡΟ
«Ενώ εσύ μου φώναζες…» ένα κείμενο γροθιά για όλους τους γονείς!

Πολλές φορές σαν γονείς, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας ένα παιδί που το μόνο που θέλει είναι αγάπη από εμάς.
Τα οικονομικά προβλήματα, τα νεύρα της δουλειάς και το άγχος της επιβίωσης μας κάνει να ξεχνάμε το πιο σημαντικό
πράγμα στο κόσμο.

Ποιο είναι αυτό; Ο τρόπος μας και η συμπεριφορά μας απέναντι στο παιδί μας. Διαβάστε το συγκλονιστικό
κείμενο της Κατερίνας Μάλλιου.
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να σε φοβάμαι…
Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθηση μου…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν είχα αξιοπρέπεια επειδή ήμουν μικρός…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να μην τολμάω, να μη δοκιμάζω, να μην προσπαθώ να ανακαλύπτω, να μην
παίρνω πρωτοβουλίες, για να μη θυμώνεις…
Ενώ εσύ μου φώναζες, με έκανες να νιώθω ασήμαντος και αδύναμος…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου έδειχνες ότι δεν μπορούσα να σε εμπιστεύομαι…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν μπορούσα να σου μιλήσω αν είχα κάποιο πρόβλημα ή κάποιος μου
έκανε κακό, γιατί φοβόμουν πώς θα αντιδρούσες…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε δικαίωμα να του φερόμαστε άσχημα…
Ενώ εσύ μου φώναζες, η φωνή σου δεν με άφηνε να σκεφτώ τα λόγια σου…
Ενώ εσύ μου φώναζες, ίδρωνα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, το στομάχι και τα αυτιά μου πονούσαν…
Ενώ εσύ μου φώναζες, θύμωνα που δεν νοιαζόσουν για αυτά που ήθελα να σου πω…
Ενώ εσύ μου φώναζες, αναρωτιόμουν που πήγε ο μπαμπάς μου…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να φωνάζω κι εγώ…
Ενώ εσύ μου φώναζες, ήμουν μόνος μου…
Ενώ εσύ μου φώναζες, σκεφτόμουν ότι δεν μ ” αγαπάς πια…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι επιτρέπεται να φέρομαι άσχημα σε κάποιον πιο αδύναμο από μένα…
Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες πώς να φερθώ στα παιδιά μου όταν μεγαλώσω…
Ενώ εσύ μου φώναζες, δεν φανταζόσουν τον αγώνα που πρέπει να δώσω τώρα που μεγάλωσα, για να μη γίνω
σαν εσένα…
Νοέμβριος 21, 2014
πηγή: Μικροί μεγάλοι
Πηγή: mothersblog.gr

http://www.newsitamea.gr/eno-esi-mou-fonazes-ena-kimeno-grothia-gia-olous-tous-gonis/
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