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Μετά από 5 χρόνια αφοσιωμένης εργασίας η
Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ Αλεξία Σολωμονίδου
αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση της.

Η Αλεξία πρόσφερε τις υπηρεσίες της από την
01 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2014.
Ο ΣΠΑΒΟ ευχαριστεί θερμά την Αλεξία για
όσα έχει προσφέρει και της εύχεται κάθε
επιτυχία στη ζωή της.
Στην ομάδα του επιστημονικού προσωπικού
του ΣΠΑΒΟ έχουν προστεθεί δύο νέα
αξιόλογα άτομα.
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Η Μάρθα Καλάνα έχει προσληφθεί για να
στελεχώσει τον Χώρο Φιλοξενίας Πάφου και η
Ζωή Κινικλή για το ΚΑΒ προς αντικατάσταση
της Αλεξίας.
Ευχόμαστε και στις δύο δύναμη στα νέα τους
καθήκοντα.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ αποδέχθηκε το κάλεσμα μας για να
βάλει το δικό του λιθαράκι για την ανέγερση
Καταφυγίου και Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
Η βοήθεια ήρθε την κατάλληλη στιγμή,
λυτρώνοντας κυριολεκτικά τις προσπάθειες των
στελεχών του ΣΠΑΒΟ για εξασφάλιση του
ποσού που απαιτείται για ολοκλήρωση του
Έργου.
Μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες ο
ΟΠΑΠ ενίσχυσε το ταμείο ανέγερσης του
ΣΠΑΒΟ με το ποσό των €100,000.
Ο ΣΠΑΒΟ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο
ΔΣ του ΟΠΑΠ και στον κύριο Δημήτρη
Αλετράρη για την ευαισθησία που επέδειξε για
το Έργο

Building Healthy Relationships
Εργαστήρια προς τα μέλη Υ.Σ.Ε.Α και ΥΕΨ
του Υπουργείο Παιδείας
Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
τον Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον
Όμιλο ΔΙΑΣ και με την χρηματοδότηση του ταμείου
ΕΑΑ grants, υλοποιούν το προληπτικό πρόγραμμα
B-HERE ( δημιουργώντας υγιείς σχέσεις ) .

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντών

15 Ιανουαρίου—2 Απριλίου 2015

Στις 2 Απριλίου 2015 ολοκληρώθηκε ο ετήσιος κύκλος
εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ΣΠΑΒΟ. Η εκπαίδευση
είχε διάρκεια 12 εβδομαδιαίων συναντήσεων και την
παρακολούθησαν 30 άτομα.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όσα άτομα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία επιθυμούν να στελεχώνουν τη γραμμή στήριξης 1440,
μέσης εκπαίδευσης όπου διεξάγονται παρουσιάσεις, θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο για πρακτική
συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια σε εφήβους.
εξάσκηση στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των Αναμένεται ότι τον ερχόμενο Ιούνιο τα πρώτα άτομα
παιδιών για τις ενδείξεις μιας κακοποιητικής σχέσης, η από αυτή την εκπαιδευτική σειρά, θα είναι σε θέση να
αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και η στελεχώσουν εθελοντικά τη Γραμμή 1440.
δημιουργία προϋποθέσεων για υγιείς μη βίαιες σχέσεις.

Ευχαριστούμε τους 30 συμμετέχοντες για την ζωηρή
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι Σύμβουλοι και οι παρουσία καθ ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
Ψυχολόγοι του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι έλαβαν προγράμματος και ευχόμαστε στον καθένα ξεχωριστά
σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση σε ξεχωριστά κάθε καλό στην προσωπική και επαγγελματική τους
εργαστήρια που έγιναν σε κάθε Επαρχία.
Συνολικά το προληπτικό πρόγραμμα B-HERE
παρακολούθησαν 350 μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης
και 100 μέλη των Υ.Σ.Ε.Α και ΥΕΨ του Υπουργείου.

Ο ΣΠΑΒΟ με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Uclan
Cyprus πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/02/2015
εκπαιδευτικά εργαστήρια προς τα μέλη της Υπηρεσίας
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και της
Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου
Παιδείας.
Η εκπαίδευση εντάσσεται στα πλαίσια του Έργου

Πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2015 η καθιερωμένη
κοπή της βασιλόπιτας μας στην παρουσία 70
μελών και υποστηρικτών μας. Η γιορτή ήταν μια
ευκαιρία για συνύπαρξη παλιών και νέων
εθελοντών.
Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες με σε όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της γιορτής μας. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στο ζαχαροπλαστείο La Mirage και τον
κύριο Νίκο Αντωνίου που πέραν της βασιλόπιτας
πρόσφερε γλυκά και δώρο.
Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο Σεμέλη για τη
φιλοξενία και τα δώρα καθώς και το συγκρότημα
Συν-Πλην με τους φίλους μουσικούς Χρυσταλλένη,
Αλίκη και Χρίστο που ομόρφυναν τη βραδιά μας.
Τυχερή της βραδιάς ήταν η συνεργάτης μας
Χρύστα Καμένου η οποία πέραν από το τυχερό
φλουρί πήρε ένα όμορφο δώρο που πρόσφερε το
μέλος Δ.Σ. Στάλω Χαϊλή.
Ευχαριστούμε για τα δώρα τους την Ταβέρνα
Ζυγός, τα εστιατόρια Πυξίδα και China Spice,
την Alfa Πίτσα και το μέλος Δ.Σ. Έλση

Ο ΣΠΑΒΟ διοργάνωσε και φέτος τη συμβολική δράση με το Σύμβολο του θηλυκού γένους. Η εκδήλωση με
τίτλο «Με μια λευκή κορδέλα απαιτείστε ν ’ αλλάξει η ζωή της» πραγματοποιήθηκε ως εξής:

Πάφος : Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 στο Kings Avenue Mall. Με τη συνεργασία του Δήμου Πάφου και της
ομάδας στήριξης του ΣΠΑΒΟ στην Πάφο.
Λευκωσία : Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στο Mall of Cyprus με την συνεργασία της Αστυνομίας και του Ομίλου
Rotaract Club Nicosia.
Λάρνακα : Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 στην Πλατεία Κίμωνος ( Hobo ’ s – Φοινικούδες ) με τη συνεργασία

του Δήμου Λάρνακας και τη στήριξη του Ιδρύματος Χριστίνας Α. Αποστόλου.

Αγλαντζιά : Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 με τη συνεργασία του Δήμου Αγλαντζιάς.

O Όμιλος Rotaract Club Nicosia για 3η συνεχή χρονιά
υποστηρίζει τον ΣΠΑΒΟ μέσα από την αγορά ηλεκτρικών
συσκευών και ειδών για παιδιά για τις ανάγκες των
καταφυγίων μας αλλά και του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
Εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο για την
σταθερή και γενναιόδωρη υποστήριξη του Έργου μας.
Στη φωτογραφία η Πρόεδρος του Ομίλου Αντωνία
Χατζηκώστα παραδίδει τις συσκευές.
Πιο κάτω βλέπετε φωτογραφίες από την παράδοση της
δωρεάς.

Ο ΣΠΑΒΟ ανακοινώνει τη συνεργασία του με την μη
κερδοσκοπική εταιρεία Ανάκυκλος Περιβαλλοντική.
Ο Ανάκυκλος θα προσφέρει οικονομική βοήθεια
στον ΣΠΑΒΟ ανάλογα με τον όγκο ρουχισμού που
θα λαμβάνει από τον κάδο ενώ θα προσφέρει είδη
ρουχισμού και υπόδησης σε γυναίκες και τα παιδιά
τους που φιλοξενούνται στα σπίτια του Συνδέσμου
μας ( χώροι φιλοξενίας ) .
Ο ειδικός κάδος έχει τοποθετηθεί έξω από τα
γραφεία μας από τις αρχές Μαρτίου.

Καλούμε τα μέλη και φίλους του ΣΠΑΒΟ να φέρουν
ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες και ζώνες
που επιθυμούν να προσφέρουν.

λαμβάνει σημαντική οικονομική στήριξη από ιδιώτες, οργανώσεις και εταιρείες.

Εισφορές εις μνήμη Πατρίκιου Αβρααμίση

Όμιλος Ρόταρακτ Club Nicosia

Ευχαριστούμε την οικογένεια του αείμνηστου Πατρίκιου

Ο Όμιλος Ρόταρακτ Λευκωσίας, μετά από διοργάνω

Αβρααμίδη, παππού του μέλους ΔΣ Πατρίτσιας Φαίδωνος,

ση χριστουγεννιάτικου παζαριού, είναι στην ευχάριστ

για την απόφαση τους να δοθούν εισφορές προς ενίσχυση

η θέση να σας ενημερώσει ότι μάζεψε το ποσό των

του ΣΠΑΒΟ στην κηδεία του.

€320, τα οποία επιθυμία μας είναι να τα προσφέρου
με για την κάλυψη μέρους των αναγκών του Συνδέσ

Οι εισφορές έφτασαν το ποσό των €1560.

μου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικ
ογένεια.

Marks & Spencer
Εισφορά από Σύνδεσμο Οικοκυρών
Το Marks & Spencer συνεχίζοντας τη στήριξη του προς το
ν ΣΠΑΒΟ, έχει προσφέρει το ποσό των €100.

Ευχαριστούμε το Σύνδεσμο Οικοκυρών Λευκωσίας γι

α την οικονομική βοήθεια ύψους €500.

Νηπιαγωγείο Λητώ

Το Νηπιαγωγείο Λητώ έχει προσφέρει το ποσό των €215
και τους ευχαριστούμε θερμά.

Σύνδεσμος Αποφοίτων
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αποφοίτων Γυμνασίων Λευ
κωσίας επισκέφθηκε τα γραφεία μας και πρόσφερε ποσό ύ
ψους €224. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Δήμος Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει προσφέρει στα πλαίσια της
ετήσιας στήριξης του προς εθελοντικές οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, το ποσό των
€100.

