Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Συνοδού που
πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος μας στην επαρχία Λευκωσίας.
Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Συνοδού σε ενήλικα άτομα με
πολύ σοβαρές αναπηρίες, όπως προνοούν οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 2000-20071,
που η αυτόνομη διακίνηση και άσκηση βασικών τους δικαιωμάτων δεν είναι δυνατή και δεν
καλύπτεται από άλλες πηγές, με κίνδυνο τον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Οι υπηρεσίες
Κοινωνικού Συνοδού παρέχονται για τον χρόνο και στον βαθμό που είναι απαραίτητες για
την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες.
Κάθε Κοινωνικός Συνοδός δεν παραχωρείται πάνω σε ατομική βάση αλλά για να εξυπηρετεί
πέραν του ενός ατόμων με αναπηρίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και τις
προτεραιότητες των αναγκών τους.
Οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Συνοδού καλύπτουν τα πιο κάτω:
•

•
•
•

Συνοδεία ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα
και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και
την κοινωνική ενσωμάτωση τους.
Μεταφορά και συνοδεία με ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες από και προς τους
πιο πάνω χώρους.
Επικοινωνία με άτομα με αναπηρίες και υποβοήθηση της προφορικής, γραπτής, ή
ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους με άλλα άτομα.
Στήριξη ατόμων με αναπηρίες κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης όπως προγράμματα και
υπηρεσίες φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας,
αθλητισμού, τέχνης κ.α.

Με βάση τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους 2000-2007, η αναπηρία καθορίζεται ως:
«….οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό,
διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο, που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν
λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή
λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν
έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία».
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•
•
•

Προστασία και στήριξη ατόμων με αναπηρίες κατά την επικοινωνία και συναναστροφή
τους με άλλους ή την επαφή με το περιβάλλον τους, όπου απαιτείται,
Συνηγορία ατόμων με αναπηρίες και στήριξη στην έκφραση και άσκηση των
δικαιωμάτων τους, όπου απαιτείται.
Υποστήριξη στην ενδυνάμωση, αυτονόμηση και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με
αναπηρίες.

Τι δεν προσφέρεται στις Υπηρεσίες του Κοινωνικού Συνοδού:
•

Καθήκοντα Φροντιστή όπως καθάρισμα του σπιτιού ή μαγειρική μεταξύ άλλων

•

Καθήκοντα Φυσιοθεραπευτή

•

Ο Κοινωνικός Συνοδός δεν εκτελεί προσωπικές χάρες για το Ενδιαφερόμενο
Εξυπηρετούμενο Μέλος, αλλά εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης και ενδυνάμωσης του
ατόμου.

Ευθύνες Κοινωνικού Συνοδού:
•

•
•

Κάθε Κοινωνικός Συνοδός οφείλει να σέβεται το Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο
Άτομο και την μεταξύ τους σχέση. Εάν ο Κοινωνικός Συνοδός φέρεται με τρόπο
προσβλητικό, είτε ασεβή με οποιοδήποτε τρόπο (σωματικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά)
προς το Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο Άτομο, τότε το Ενδιαφερόμενο
Εξυπηρετούμενο Άτομο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να λαμβάνει υπηρεσίες από τον
Κοινωνικό Συνοδό που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και να αναφέρει τον Κοινωνικό
Συνοδό στον Σύνδεσμο, όπου ο Σύνδεσμος θα μπορεί να κινηθεί με τρόπο όπου θα
εξασφαλίζει την σωματική και ψυχική υγεία του Ενδιαφερόμενου Εξυπηρετούμενου
Ατόμου.
Ο Κοινωνικός Συνοδός δεν δικαιούται να λαμβάνει είτε φιλοδώρημα από το
Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο Άτομο.
Η σχέση μεταξύ Κοινωνικού Συνοδού και Ενδιαφερόμενου Εξυπηρετούμενου Μέλους
πρέπει να είναι τυπική. Τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν μπορούν να συνάψουν
οποιοδήποτε είδος σχέσης πέραν της επαγγελματικής.

Ευθύνες του Ενδιαφερόμενου Εξυπηρετούμενου Ατόμου:
•

Ακύρωση Ραντεβού - Παρακαλούμε το Εξυπηρετούμενο άτομο να επικοινωνεί με την
Κοινωνική Συνοδό, τουλάχιστον 24 ώρες πριν το καθορισμένο ραντεβού και εντός των
ωρών λειτουργείας του Συνδέσμου.
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•

•

Το ενδιαφερόμενο εξυπηρετούμενο άτομο οφείλει να σέβεται τον Κοινωνικό Συνοδό
και την μεταξύ τους σχέση. Εάν το Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο Άτομο φέρεται με
τρόπο προσβλητικό, είτε ασεβή με οποιοδήποτε τρόπο (σωματικά, ψυχολογικά,
σεξουαλικά) προς τον Κοινωνικό Συνοδό, τότε ο Κοινωνικός Συνοδός έχει το δικαίωμα
να σταματήσει άμεσα την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Συνοδού, να αναφέρει το
Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο πρόσωπο στον Σύνδεσμο, και ο Σύνδεσμος θα έχει
το δικαίωμα να κινηθεί με τρόπο όπου θα εξασφαλίζει την σωματική και ψυχική υγεία
του Κοινωνικού Συνοδού, είτε και αν αυτό σημαίνει πως πρέπει να κινηθεί νομικά.
Το ενδιαφερόμενο άτομο οφείλει να καταβάλλει χρηματικό ποσό ύψους 10 ευρώ στον
Κοινωνικό Συνοδό ανά μήνα σε μορφή μετρητών, για τις υπηρεσίες του, προτού
παρέλθει ο έκαστος μήνας. Ο Σύνδεσμος δεν θα δέχεται πληρωμές σε μορφή επιταγής
ή πιστωτικής κάρτας.

Ασφάλεια:
•

Αν τα άτομα είναι συνοδηγοί η επιβάτες στο αυτοκίνητο του Κοινωνικού Συνοδού και
γίνει κάποιο ατύχημα στο οποίο ευθύνεται ο Κοινωνικός Συνοδός τότε οι τραυματισμοί
των ατόμων καλύπτονται από την ασφάλεια έναντι τρίτου που πρέπει βάση νόμου να
έχει κάθε μηχανοκίνητο όχημα.

•

Αν τα Ενδιαφερόμενα Εξυπηρετούμενα Άτομα τραυματιστούν σε οποιοδήποτε κτίριο
ή στον δρόμο και η αιτία του τραυματισμού τους ήταν η κατάσταση του κτιρίου ή ο
δρόμος, τότε θα αποζημιωθούν από την ασφάλεια αστικής ευθύνης που πρέπει να
έχει ο ιδιοκτήτης των κτιρίων ή ο δήμος-κοινότητα, αν αφορά δημόσιο χώρο.

•

Αν ο Κοινωνικός Συνοδός τραυματιστεί στα πλαίσια της εργασίας του και η ευθύνη για
τον τραυματισμό του βαρύνει τον εργοδότη της, τότε η ασφάλεια που θα την καλύψει
θα είναι η ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
Ο Σύνδεσμος προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών του.

Covid-19:
Ενδιαφερόμαστε για την ευημερία του προσωπικού και των Εξυπηρετούμενων Μελών του
Συνδέσμου μας, ακολουθούμε τις κυβερνητικές οδηγίες για τα προληπτικά μέτρα για τον
περιορισμό της επιδημίας του Covid 19.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
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- Υποχρεωτική χρήση μάσκας και από τον Κοινωνικό Συνοδό και από το Εξυπηρετούμενο
Μέλος σε όλους τους χώρους, συμπεριλαμβανομένου και του σπιτιού του Εξυπηρετούμενο
Μέλους, και στο αυτοκίνητο του Κοινωνικού Συνοδού, καθώς και σε όλους τους δημόσιους
ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.
- Συχνό πλύσιμο χεριών και από τα δύο άτομα ή/και συχνή χρήση αντισηπτικού τζελ.
Σημείωση: Εάν το Εξυπηρετούμενο Μέλος παρουσιάσει συμπτώματα Covid-19,
παρακαλείται όπως ενημερώσει τον Σύνδεσμο άμεσα, ούτως ώστε το προσωπικό λάβει τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας για εκείνο, καθώς και για τα μέλη του Συνδέσμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την Υπηρεσία Κοινωνικού Συνοδού είναι να υπογραφτεί
το Σύμφωνο Συνεργασίας και από το Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο Μέλος και απο
τον Κοινωνικό Συνοδό του Συνδέσμου πρίν την έναρξη συνεργασίας καθώς και η
πληρωμή του μηνιαίου ποσού που ανέρχεται στα δέκα ευρώ. Σε αυτό το σημείο να
σημειωθεί πως το Ενδιαφερόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να σταματήσει να λαμβάνει
τις υπηρεσίες Κοινωνικού Συνοδού όποτε το θελήσει χωρίς να επωμιστεί κάποιο
πρόστιμο. Το Σύμφωνο αυτό δεν δεσμεύει το Ενδιαφερόμενο Εξυπηρετούμενο Μέλος
στο πρόγραμμα Κοινωνικού Συνοδού.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως προτεραιότητα δίδεται ανάλογα με τη
σημαντικότητα της ανάγκης. Για παράδειγμα, αν δύο Ενδιαφερόμενα Εξυπηρετούμενα
Μέλη χρειάζονται την Υπηρεσία Κοινωνικού Συνοδού ίδια μέρα και ώρα, και το ένα
μέλος θα πάει στο γιατρό και το άλλο επιθυμεί να πάει για γυμναστική στον
πεζόδρομο, τότε προτεραιότητα θα έχει το άτομο που έχει ραντεβού στον γιατρό. Αν
δύο άτομα έχουν ραντεβού σε ιατρό ίδια μέρα και ώρα, τότε προτεραιότητα έχει το
άτομο που έκλεισε πρώτο το ραντεβού με τον/την Κοινωνικό/ή Συνοδό.
Σας ενημερώνουμε πως το πρόγραμμα λειτουργεί προς το παρόν στην επαρχία Λευκωσίας,
θα αξιολογηθεί, και ανάλογα θα επεκταθεί και στις άλλες επαρχίες.
Παρακαλώ επικοινωνήστε
Υπεύθυνη Προγράμματος: Κυρία Μαρίνα Ανδρέου
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα μέχρι Πέμπτη: 8:00-16:00 και Παρασκευή 8:00-14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας Αντιρευματικού Συνδέσμου:22428285
Τηλέφωνο επικοινωνίας Κοινωνικού Συνοδού: 97740403
Σημείωση: Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε εντός των ωρών
Λειτουργίας του Συνδέσμου.
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