
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 



Ενημερωτική 
εκδήλωση 
νεοεισερχόμενων 
φοιτητών 

30 Ιουλίου 
2018

12 εθελοντές φοιτητές βοήθησαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής –
συγκεκριμένα ανάλαβαν :
 Τον ρόλο της καθοδήγησης των ενδιαφερομένων στο χώρο των 

διαλέξεων.
 Συντόνιζαν τις ξεναγήσεις εντός της Πανεπιστημιούπολης και
 Εκπροσωπούσαν τα Τμήματα τους και έδιναν σχετική πληροφόρηση.



Ημέρες 
προσανατολισμού

28-29 
Αυγούστου 
2018

20 εθελοντές φοιτητές 
βοήθησαν και ενίσχυσαν τις 
ημέρες προσανατολισμού στην 
Πανεπιστημιούπολη. Μεταξύ 
άλλων είχαν των ρόλο:

 Των ξεναγών εντός της 
Πανεπιστημιούπολης 

 Υποδοχής και καθοδήγησης 
προς τους χώρους των 
ομιλιών και έκθεσης και

 Ενημέρωσης 
για την φοιτητική
ζωή!



Εκστρατεία 
Συλλογής 
Σχολικών 
Ειδών

1 Σεπτεμβρίου 
2018



Fashion 
afternoon

24 Οκτωβρίου
2018

Οι εθελόντριες φοιτήτριες 
προώθησαν εντός της 
πανεπιστημιούπολης και 
συμμετείχανε στην εκδήλωση 
της φιλόπτωχου του Αγίου 
Δομετίου. Όλα τα έσοδα 
δόθηκαν σε άπορες 
οικογένειες.



Μέρες 
Αιμοδοσίας

12-15 
Νοεμβρίου 
2018

Εθελοντές 
φοιτητές 
βοήθησαν στην 
προώθηση των 
ημερών 
αιμοδοσίας 



Επίσκεψη σε 
Στέγες 
Ηλικιωμένων 

14 Νοεμβρίου 
2018



Αλυσίδα 
Γνώσης

19 Νοεμβρίου 
2018

23 εθελοντές φοιτητές διοργανώθηκαν 
και συνέβαλαν σημαντικά στην Αλυσίδα 
Γνώσης από τα κεντρικά κτήρια του ΠΚ 
στην νέα βιβλιοθήκη στην 
Πανεπιστημιούπολη.



Χριστουγεννιάτικο

παζαράκι

5-6 Δεκεμβρίου 
2018



Christmas 
Magical 
Moments

22 Δεκεμβρίου 
2018

Το Πρόγραμμα εθελοντών 
φοιτητών σε συνεργασία 
με τους Ομίλους 
διοργάνωσαν 
χριστουγεννιάτικη βραδιά 
αφιερωμένη για 
φιλανθρωπικό σκοπό. Τα 
χρήματα που μαζεύτηκαν 
από τις κατασκευές 
δόθηκαν από εθελοντές 
φοιτητές, στο Ίδρυμα 
ΠΑΝΣΟΦ και 
αγοράστηκαν κεραστικά 
και δόθηκαν στα παιδιά/ 
γονείς που νοσηλεύονται 
στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο.



Εκπαίδευση 
Εθελοντών –
Βασικές Αρχές

02 
Φεβρουαρίου 
2019

3 εθελοντές φοιτητές παρευρέθηκαν στο σεμινάριο που έχει διοργανωθεί από 
το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας με στόχο να πάρουν πληροφορίες για την 
σημαντικότητα της εθελοντικής τους δράσης. Επίσης εισηγήθηκαν στους 
Λειτουργούς του ΠΣΣΕ όπως διοργανωθεί στην φοιτητική βάση με την νέα 
χρονιά στην Πανεπιστημιούπολη.



Συμμετοχή 
στο 3ο άτυπο 
Υπουργικό 
Συμβούλιο

18 
Φεβρουαρίου 
2019 11 εθελοντές φοιτητές συμμετείχαν στο 3ο άτυπο Υπουργικό 

Συμβούλιο 



Συμμετοχή στην 
τελετή έναρξης 
Ευρωπαϊκού 
Σώματος 
Αλληλεγγύης

04 Φεβρουάριου 
2019

Το ΠΕΦ και οι φοιτητικοί όμιλοι συμμετείχαν στην τελετή έναρξης και 
ενημερωθήκαν σχετικά με την εμπλοκή τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης.



Ενημερωτική 
επίσκεψη από 
τη 
Θεραπευτική 
Κοινότητα 
«Αγία Σκέπη»

19 Μαρτίου 
2019



Μέρες 
Αιμοδοσίας εις 
μνήμη Έλενας 
Μαϊμάρη

18-21 Μαρτίου 
2019 Εθελοντές φοιτητές βοήθησαν στην προώθηση 

των ημερών αιμοδοσίας εις μνήμην της 
συναδέλφου Έλενας Μαϊμάρη.



Γνωριμία με 
την Κοινότητα 
των τυφλών

20 Μαρτίου 
2019



Επίσκεψη και 
ψυχαγωγία 
στην στέγη 
ηλικιωμένων 
Εστία

10 Απριλίου 
2019



Συμμετοχή 
στον οδικό 
έρανο της 
πορείας 
Χριστοδούλας

11 Απριλίου 
2019

 Εθελοντές φοιτητές συμμετείχαν και βοήθησαν στο οδικό έρανο 
για την πορεία Χριστοδούλας που έχει διεξαχθεί στις 11 Απριλίου 
2019, για ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

 Η παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στον 
ανθρώπινο πόνο είναι μια μεγάλη εγκάρδια προσπάθεια που 
οφείλουμε όλοι να την αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε όσο 
μπορούμε.



Πασχαλινό 
Παζαράκι εις 
μνήμη Έλενας 
Μαϊμάρη

17 Απριλίου 
2019



Πασχαλινά 
Καλάθια 
Αγάπης

19 Απριλίου 
2019


