
Πρακτικά Γενικήσ – Εκλογικήσ υνζλευςησ  21 Απριλίου 2018 

1. Καλωςόριςμα μελϊν 

2.  Παρουςιάςεισ  

  Κζντρο Resilience Lives,   από τουσ  Παιδοψυχίατρουσ , Δρ Ειρήνη 

Λόρδου και Δρ Μάχη Κλεάνθουσ 

Οι δφο Παιδοψυχίατροι ενθμζρωςαν τα μζλθ για τισ υπθρεςίεσ και ςτόχουσ του 

Κζντρου  τουσ (  κα ςταλοφν αναλυτικά οι πλθροφορίεσ ςε όλα τα μζλθ ) 

 Πρόγραμμα  ‘’ I can fly”   από τζλιο Αςπρόφτα 

Για το  πρόγραμμα αυτό τθσ Hermes Airports κα γίνει επίςθμθ ανακοίνωςθ ςτισ 10 Μαΐου και 

κα ςασ ςταλοφν αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ ςτθ ςυνζχεια.  

Ευχαριςτοφμε κερμά τον κ. Αςπρόφτα για αυτι του τθν πρωτοβουλία που τελικό ςτόχο ζχει να 

μπορζςουν επιτζλουσ  τα άτομα με αυτιςμό να ταξιδζψουν με το λιγότερο πικανό άγχοσ 

περνϊντασ από τισ διαδικαςίεσ του αεροδρομίου ςε λιγότερο χρόνο. 

3. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ   απερχόμενου Δ.. - Ενημζρωςη  για  

Α- 2 ο Παγκφπριο υνζδριο 

Μζςα ςτουσ ςτόχουσ του υνδζςμου για επιμόρφωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςτα κζματα του Αυτιςμοφ 
διεξάχκθκε  με μεγάλθ επιτυχία το  το 2ο  Παγκφπριο υνζδριο του υνδζςμου μασ με τθ ςυνεργαςία 
τθσ ΠΟΕΔ και τθ ςυμμετοχι  γονιϊν και ειδικϊν  

 

Β- Εκδηλϊςεισ  
1. Μάρτιοσ 2017 

-υμμετοχι ςε τελικοφσ αγϊνεσ Κυπζλου Μπάςκετ & Volley Αντρϊν και Γυναικϊν ςτα 

πλαίςια ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

-υμμετοχι ςε τθλεοπτικι εκπομπι του ΡΙΚ  ‘’Καλι ςασ μζρα’’ με το Λουκά Χάματςο 

-υμμετοχι ςε Ραδιοφωνικι εκπομπι του Ράδιο Πολίτθσ 106,7 

2. Απρίλιοσ 2017 

-Μαρακωνοδρομίεσ ςε Παρίςι και Θεςςαλονίκθ. 

-Εκδθλϊςεισ ςτο THE MALL OF CYPRUS  

-Μουςικοχορευτικι παράςταςθ του Λαογραφικοφ Ομίλου τροβόλου «Γάμοσ αλλά 

Κυπριακά» 

-Θεατρικι παράςταςθ του Παγκφπριου  Γυμναςίου «Σο Σρίτο Κφμα». 

 



 3.  Οκτϊβριοσ 2017 

       - Fashion Show R.O.C. team  τθσ κυρίασ Ροντίκα Κάρογιαν    

 4.  Νοζμβριοσ 2017 

       - Παρουςίαςθ βιβλίου "το Λαχείο"  τθσ Αντροφλασ Σουμάηου 

 5.  Δεκζμβριοσ 2017 

       - Χριςτουγεννιάτικο Παηαράκι υνδζςμου "Μαηί" ςτο Arabica Coffee Shop 

 6.  Μάρτιοσ 2018 

      -  Μουςικοχορευτικι παράςταςθ «Η Ωραία Κοιμωμζνθ» από το The Dance Studio τθσ 

Αννίτασ Χατηθευτυχίου 

 

 

 

 

Γ- ΔΡΑΕΙ 
 Μάρτιοσ 2017 

- Αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ και Παρουςίαςθσ ςχετικι με το αυτιςμό ςτα Νθπιαγωγεία 

και Δθμοτικά τθσ Λευκωςίασ  κακϊσ και διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τον 

αυτιςμό, κατόπιν άδειασ από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, και ςε ςυνεργαςία  με 

τθν Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ Λευκωςίασ. 

 

Μάρτιοσ 2018 

- Αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ και Παρουςίαςθσ ςχετικι με το αυτιςμό ςε Νθπιαγωγεία , 

Δθμοτικά , Γυμνάςια και ιδιωτικά ςχολεία ςτθσ Λευκωςίασ, Αμμοχϊςτου , Λάρνακασ , 

Λεμεςοφ και Πάφου  κακϊσ και διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τον αυτιςμό,  

κατόπιν άδειασ από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, και ςε ςυνεργαςία με τθν 

Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ Λευκωςίασ .  

- υνεργαςία με φνδεςμο Αμμοχϊςτου για ανατφπωςθ του ενθμερωτικοφ μασ όπωσ επίςθσ 

και για νζο ενθμερωτικό. Σο νζο μασ ενθμερωτικό   εςτιάηεται ςτα πρϊιμα ςθμάδια του 

Αυτιςμοφ με ςτόχο να τοποκετθκεί ςε γραφεία Παιδιάτρων. 

 

Ιςτοςελίδα και FB 
- Η  ιςτοςελίδα μασ  ζχει ανανεωκεί !  
- το FB το  group ονομάηεται  Syndesmos Mazi- φνδεςμοσ ςυγγενϊν και φίλων ατόμων με  

αυτιςμό  “ Μαηί “ .  
Η ςελίδα μασ αυτι ζχει ξεπεράςει κατά πολφ τισ προςδοκίεσ μασ και ζχει ξεπεράςει  τα 1000    
μζλθ τα οποία ενθμερϊνονται ςχεδόν κακθμερινά για  κζματα γφρω από τον αυτιςμό και για 
δραςτθριότθτεσ του υνδζςμου.  
Ευχαριςτοφμε κερμά τα μζλθ μασ Άντρθ Χριςτοδουλίδου , Χριςτίνα Κυριακίδου και Χριςτιάνα 
Μαυρομιχάλθ που ζχουν  αναλάβει τθ διαχείριςθ αυτϊν των μζςων ενθμζρωςθσ 
 
 
 
 



Δ -  Άλλεσ ενζργειεσ  
 Επαφή με το Υπουργείο Εργαςίασ , Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων 
Ζχουν γίνει 3 ςυναντιςεισ ςχετικά με τθ Δθμιουργία Κζντρου Πολυκεματικισ Αξιολόγθςθσ για 
τον Αυτιςμό, το οποίο ζχει εγκρικεί από το Τπουργικό υμβοφλιο. Ζχει επίςθσ εγκρικεί με 
πλιρθ επιχοριγθςθ θ δθμιουργία  5-10  κατοικιϊν  υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ  για  2 μζχρι 8 
άτομα ςτο κάκε ςπίτι.  ( ζχουν ιδθ ςταλεί ςτα μζλθ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ)  
 

 υνεδρίαςη ςτη Βουλή 
υηιτθςθ πρόταςθσ Νόμου για   τροποποίθςθ του Περί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Νόμου 
Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ   
 
 
 

Ε- Ζρευνα  
Μετά από ζγκριςθ του Δ για ανεφρεςθ χϊρου για τθ δθμιουργία πιτιοφ ςτθν Κοινότθτα, ζχει 
ςταλεί ςτα μζλθ μασ ερωτθματολόγιο για να διευκρινιςτοφν οι ανάγκεσ   τθσ  κάκε 
οικογζνειασ.  
 
 

τ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο φνδεςμοσ μασ εγκρίκθκε τον Απρίλιο του 2012 αλλά ζγινε ενεργόσ τον Μάιο του  2013.  
Από τότε μζχρι το Μάρτιο 2018  ζχει διαςφαλιςτεί ςε τραπεηικό λογαριαςμό το ποςό των                    
€ 38052.00 Η αναλυτικι οικονομικι κατάςταςθ κα είναι ζτοιμθ ςε λίγεσ μζρεσ και κα είναι  
διακζςιμθ για οποιονδιποτε κα κζλει να ενθμερωκεί ςχετικά. 
 
 Σο πιο πάνω ποςό  ζχει επιτευχκεί  κυρίωσ μζςα από τισ προαναφερόμενεσ δράςεισ όπωσ: 

- Μουςικζσ  και Χορευτικζσ  Παραςτάςεισ 
- Χριςτουγεννιάτικο παηαράκι 
- Ειςφορζσ από άτομα και οργανιςμοφσ 
- Ειςφορζσ  εισ μνιμθ ατόμων από τισ οικογζνειεσ τουσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Νζο Διοικητικό για 2018-2020 
 
Παναγιϊτθσ αββίδθσ         Πρόεδροσ     99514068 
Μαρίνα Βουΐνοβιτσ               Αντιπρόεδροσ    99251090 
τζλιοσ  Αςπρόφτασ    Γραμματζασ   99436892 
Διμθτρα Νικολαΐδου                Β. Γραμματζασ 99557909 
Άντρθ Μθνά          Σαμίασ   99870590 

           Ιωάννα Ιεροποφλου Χριςτοφόρου  Β. Σαμίασ  99678720 
Θεοδϊρα Χριςτοφι Elston       Μζλοσ   99630096 
 

 
Ελεγκτικι  Επιτροπι 
1. τζλιοσ Mαυρομάττθσ  
2. Ευγενία Μθνά 
3. Άντρθ Χριςτοδουλίδου 
 

 
 

Ευχαριςτοφμε κερμά όλα τα μζλθ για τθ ςυνεργαςία αυτά τα τζςςερα χρόνια 

Καλι ςυνζχεια ςτο νζο Διοικθτικό υμβοφλιο! 

 

Ευγενία Παρτζλα Μθνά      Διμθτρα Νικολαΐδου 

Απερχόμενοσ Πρόεδροσ      Γραμματζασ 


