
 

Δράσεις για Προώθηση του Έργου Αναδιάρθρωσης των  
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Στο πλαίσιο της ανάγκης εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας, προωθείται η πλήρης αναδιάρθρωσή τους, με όραμα την  παροχή 
προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με 
ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερο στόχο 
της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση της 
αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η 
βελτίωση της ζωής τους και η ανάπτυξή τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους.  

 

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού 
μεταρρυθμίσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα 01, ενώ κατόπιν 
μελετών κατήρτισε το Πλαίσιο με τίτλο «Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο αποτελεί το πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης και τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από τις 15 Απριλίου 
2019 μέχρι τις 20 Μαΐου 2019. Το εν λόγω Πλαίσιο επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 02.  

 

Το Έργο  Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα 
προωθηθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 
85%, αναφορικά με τις δράσεις που συνεπάγονται κόστος και δύνανται να 
συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Το Πλαίσιο που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 
δράσεις, που θα προωθηθούν αμέσως: 

 

(α)   Υπεύθυνος Έργου (Project Manager): Προκήρυξη διαγωνισμού για  
μίσθωση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Project Management 
Team), η οποία θα επικουρεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στην 
παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και εν γένει της 
αναδιάρθρωσης. 

 

(β) Εξασφάλιση Υπηρεσιών Επαγγελματιών για ενίσχυση της 
πολυθεματικότητας και εμπειρογνωμοσύνης στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες: Για την ενίσχυση της πολυθεματικότητας και της 
εμπειρογνωμοσύνης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα προωθηθεί η 
συνεργασία, μεταξύ άλλων, με επαγγελματίες ψυχολόγους, 
ψυχιάτρους, παιδοψυχίατρους, των οποίων οι υπηρεσίες θα 
εξασφαλιστούν με αγορά υπηρεσιών για όλα τα προγράμματα, 
περιλαμβανομένων των Ομάδων Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών 
που θα δημιουργηθούν (σημείο (δ) πιο κάτω). 

Η συνεργασία των Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
με τους προαναφερόμενους επαγγελματίες, αναμένεται να συμβάλει 
στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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(γ) Εξασφάλιση Υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονες για τον 
εκσυγχρονισμό της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών 
εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μέσω της: 

 αξιολόγησης και επανακαθορισμού των διαδικασιών που απαιτούνται 
για κάθε υφιστάμενο πρόγραμμα των Υπηρεσιών ή / και της 
εισαγωγής νέων προγραμμάτων, της συγγραφής εγχειριδίων / οδηγών 
διαχείρισης περιστατικών για κάθε πρόγραμμα, τα οποία θα πρέπει να 
διαπνέονται από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών,   

 ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την 
εισαγωγή δεικτών απόδοσης στη βάση σύγχρονων ερευνών και 
μεθόδων εργασίας,  για σκοπούς βελτίωσης των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους,  

 αξιολόγησης και υποβολής εισηγήσεων για τη βέλτιστη μέθοδο 
καταγραφής και διαχείρισης του όγκου εργασίας του κάθε 
προγράμματος,  

  σύστασης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης όλου του 
προσωπικού στο πλαίσιο εργασίας που θα διαμορφωθεί και στην 
αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (train the trainer), 
ώστε να υπάρχει συνέχεια της εκπαίδευσης.  

 

(δ) Άμεση Διαχείριση των Επειγόντων Περιστατικών Με σκοπό την 
αμεσότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και 
κρίσεων, θα προωθηθούν οι ακόλουθες δράσεις:  

   Σύσταση Ομάδας Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών σε 24ωρη 
βάση, η οποία θα χειρίζεται επείγοντα περιστατικά. Για διαβίβαση των 
αναφορών κατά τις μη εργάσιμες ώρες (3.00 μ.μ. – 7.30 π.μ.), 
Σαββατοκύριακα και αργίες θα λειτουργεί για τα μέλη της Ομάδας 
Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών, ο θεσμός των επί καθήκοντι 
Λειτουργών.  

 Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου με παγκύπρια τηλεφωνική 
γραμμή για 24ωρη λήψη αναφορών 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες 
τον χρόνο, το οποίο θα στελεχώνεται από επαγγελματίες που θα 
λαμβάνουν, θα αξιολογούν και θα διοχετεύουν τις αναφορές στους 
αρμόδιους Λειτουργούς των Υπηρεσιών ως ακολούθως: 
o  Οι αναφορές που θα αξιολογούνται ως επείγουσες λόγω του 

υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας θα διαβιβάζονται αμέσως στην 
Ομάδα Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών και,  

o Οι υπόλοιπες αναφορές θα διαβιβάζονται σε άλλες Θεματικές 
Ομάδες / Προγράμματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.  
 

 Αξιολόγηση των αναφορών για κατάδειξη, στη βάση δεικτών 
επικινδυνότητας ή / και κρίσης του επείγοντος. Για τον σκοπό αυτό 
συστάθηκαν κλιμάκια σε κάθε Επαρχία με την εμπλοκή όλων των 
διοικητικών βαθμίδων και των αρμόδιων Λειτουργών που χειρίζονται 
τις περιπτώσεις. 
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 Στις περιπτώσεις των επειγόντων και σοβαρών περιστατικών που 
απαιτούν ειδικό-διεπιστημονικό χειρισμό, θα καλούνται αμέσως ειδικοί 
επαγγελματίες, οι υπηρεσίες των οποίων θα έχουν εξασφαλιστεί με 
αγορά υπηρεσιών (σημείο (β) ανωτέρω).  
 

 Προώθηση εκπαίδευσης σε όλους τους Λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω της εξασφάλισης σχετικών υπηρεσιών: 

o  για την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας και των 
παραγόντων προστασίας, 

o για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του παιδιού σε 
συνεργασία και με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού.  

 

 (ε) Λειτουργός της Γειτονιάς: Στόχος του «Λειτουργού της Γειτονιάς» 
είναι η ενδυνάμωση της πρόσβασης του πολίτη στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και της συνεργασίας με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
έγκαιρο και άμεσο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 
που απασχολούν τους πολίτες. Ο θεσμός αυτός θα διασφαλίσει την 
εγγύτητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στους πολίτες και τη 
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους κατοίκους 
της κάθε περιοχής. 

 

(στ)  Εξασφάλιση Παροχής Υπηρεσιών: για σκοπούς αξιολόγησης και 
παροχής περαιτέρω στήριξης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

 

(ζ) Επαγγελματική Εποπτεία: Η φύση και το αντικείμενο εργασίας των 
Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών απαιτούν μεγάλες ψυχικές αντοχές 
και τους καθιστούν ομάδα υψηλού κινδύνου για επαναλαμβανόμενο 
ψυχικό τραύμα. Για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια 
στα καθήκοντά τους, πέραν της συνεχούς επιμόρφωσης και της 
ενίσχυσης της διοικητικής εποπτείας, απαιτείται επαγγελματική 
εποπτεία, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους και της 
διαχείρισης των ψυχοφθόρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν 
συνεχώς. 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης των 
διοικητικών ομάδων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ώστε να 
ενδυναμωθούν οι δεξιότητες και ικανότητες διοίκησης και λήψης 
αποφάσεων, γνώσεων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και  του στρατηγικού σχεδιασμού. 

 

(η) Προώθηση προγράμματος ενίσχυσης ή/και ανάπτυξης των δομών 
και πόρων των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) ή/και 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Σκοπός είναι η ενίσχυση της 
εγγύτητας και αμεσότητας στην ανταπόκριση των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας προς τα ευάλωτα άτομα (π.χ. οικογένειες, 
παιδιά) που έχουν ανάγκη και προκειμένου να υπάρχει ενεργότερη 
εμπλοκή στον εντοπισμό και διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων 
της περιοχής τους.  Στόχευση του Προγράμματος θα είναι η 
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γεωγραφική κάλυψη όλων των περιοχών, βάσει εκτίμησης αναγκών, ο 
έγκαιρος εντοπισμός και άμεσος χειρισμός περιστατικών. 

           Το εν λόγω πρόγραμμα θα λειτουργεί και σε συνέργεια με θεσμούς 
όπως είναι ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, ο Παρατηρητής της Γειτονιάς 
καθώς επίσης και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών.  

 

 (θ) Συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού: Θα προωθηθεί συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου 
και Εθελοντές με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών σε θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση 
προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. 

 

(ι) Συστέγαση Γραφείων  Κοινωνικών Υπηρεσιών και ανακατανομή 
εργασιών και διαχωρισμός σε Διοικητικές Ομάδες ανά 
πρόγραμμα: Σκοπός είναι η καλύτερη διοικητική οργάνωση των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η αμεσότερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη και η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. 

 

Παράλληλα, για την κάλυψη αναγκών διερεύνησης σοβαρών περιστατικών και 
νέων αναφορών για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η 
διερεύνηση τους κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας, λόγω υποστελέχωσης των Υπηρεσιών, θα τεθεί σε εφαρμογή 
πιλοτικό πρόγραμμα για υπερωριακή απασχόληση των Λειτουργών, έτσι 
ώστε να είναι εφικτό να τύχουν διαχείρισης περισσότερες περιπτώσεις που 
χρειάζονται στήριξη. 


