
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ 
ΥΟΙΣΗΣΨΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 



Λύγα Λόγια για 
το ΠΕΥ 

 Σο Πανεπιςτόμιο Κύπρου, αναγνωρύζοντασ το ρόλο τησ εθελοντικόσ 
προςφορϊσ τόςο ςτην ανϊπτυξη τησ προςωπικότητασ των νϋων 
ανθρώπων μϋςα από την απόκτηςη πλούςιων εμπειριών μϊθηςησ 
επιδιώκει ενεργϊ την προώθηςη του εθελοντιςμού ανϊμεςα ςτουσ 
φοιτητϋσ.  

 

 Σο Πρόγραμμα λειτούργηςε το Υεβρουϊριο 2014 με πρωτοβουλύα 
τησ Φρυςϊνθησ Λοώζύδου Τπεύθυνησ του Σομϋα Υοιτητικόσ Μϋριμνασ 
τησ Τπηρεςύασ πουδών και Υοιτητικόσ Μϋριμνασ και ςε 
ςυνεργαςύα με την υντονιςτικό Επιτροπό Ομύλων και τον Όμιλο 
Εθελοντών Υοιτητών. το Πρόγραμμα ςυμμετϋχουν όδη πϊνω από 
90 εθελοντϋσ/τριεσ φοιτητϋσ/τριεσ.  



Εκςτρατεύα 
υλλογόσ 
χολικών 
Ειδών 
 
1 επτεμβρύου 
2018 



υλλογό 
Σροφύμων 
 
10 
επτεμβρύου 
2017 



υλλογό 
Σροφύμων 
 
10 
επτεμβρύου 
2017 

• υλλογό Σροφύμων για οικογϋνειεσ που δυςκολεύονται λόγω 
του ότι εύχαν αυξημϋνα ϋξοδα με το ϊνοιγμα των ςχολεύων, η 
οπούα διοργανώνεται από το ώμα Εθελοντών, ϋτςι ώςτε όλεσ 
οι οικογϋνειεσ να ϋχουν τα απαραύτητα εύδη ςτο ςπύτι τουσ. 



Επύςκεψη ςε 
τϋγεσ 
Ηλικιωμϋνων  
 
4 Οκτωβρύου 
2017 



Επύςκεψη ςε 
τϋγεσ 
Ηλικιωμϋνων  
 
4 Οκτωβρύου 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Σο Πρόγραμμα Εθελοντών Υοιτητών (ΠΕΥ) και ο Μουςικόσ  Όμιλοσ  
επιςκεφθόκαν τϋγεσ Ηλικιωμϋνων ςτην Λευκωςύα (Αγύα Μαρύνα & 
Εςτύα) για να ψυχαγωγόςουν τουσ παππούδεσ και τισ γιαγιϊδεσ και 
να τουσ προςφϋρουν ςτιγμϋσ χαρϊσ και πολλό αγϊπη! 

 Video 

E:/Elena Peletie 2017-2018/στεγες ηλικιωμένων/video-Estia.mp4


Φειροπούητεσ 
καταςκευϋσ για 
την 
«Ανακουφιςτικό 
Υροντύδα 
Αροδαφνούςα» 



Πορεύα με τισ 
Ροζ Υιγούρεσ 
 
7 Οκτωβρύου 
2017 



Πορεύα με τισ 
Ροζ Υιγούρεσ 
 
7 Οκτωβρύου 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ύςταςη ομϊδασ φοιτητών για βοόθεια κατϊ την ϋναρξη και τη 
διϊρκεια τησ πορεύασ με τισ ροζ φιγούρεσ την οπούα διοργανώνει ο 
ςύνδεςμοσ «Europa Donna» 

 

 υμμετϋχοντεσ: 9 ϊτομα 



Ενημερωτικό 
επύςκεψη από 
τη 
Θεραπευτικό 
Κοινότητα 
«Αγύα κϋπη» 
 
7 Νοεμβρύου 
2017 



Ενημερωτικό 
επύςκεψη από 
τη 
Θεραπευτικό 
Κοινότητα 
«Αγύα κϋπη» 
 
7 Νοεμβρύου 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σο Πρόγραμμα Εθελοντών Υοιτητών ςε ςυνεργαςύα με τον 
Όμιλο Χυχολογύασ διοργϊνωςαν ενημερωτικό επύςκεψη με τη 
θεραπευτικό κοινότητα απεξϊρτηςησ «Αγύα κϋπη». Παρϊλληλα 
διοργανώθηκε ςτην πανεπιςτημιακό κοινότητα πώληςη των 
βιολογικών προώόντων που παρϊγουν για οικονομικό ενύςχυςη 
του ϋργου τησ Αγύασ κϋπησ. 

 

 υμμετϋχοντεσ: 30 ϊτομα 



Παγκύπριοσ 
Αντιαναιμικόσ 
ύνδεςμοσ 
 
19 Δεκεμβρύου 
2017 

υμμετοχό ςτην πώληςη λαχνών – Σρύτη 19/12/17 – ςτην 
εύςοδο των υπεραγορών 



Πώληςη 
αςτεριών για 
ενύςχυςη του 
ςυνδϋςμου 
«Ένα όνειρο 
μια ευχό..» 



Εκςτρατεύα 
υλλογόσ 
Ρουχιςμού 
 
16 
Υεβρουαρύου 
2018 



Μϋρεσ 
Αιμοδοςύασ εισ 
μνόμη Έλενασ 
Μαώμϊρη 
 
26 & 27 
Υεβρουαρύου 
2018 



Ενημϋρωςη για 
την Κοινότητα 
Αγύου Λουκϊ του 
Ιατρού και 
πώληςη 
λαμπϊδων 
 
28 Μαρτύου 
2018 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σο Πρόγραμμα Εθελοντών Υοιτητών ςε ςυνεργαςύα με τον Όμιλο 
Ορθόδοξησ και Ελληνικόσ Παρϊδοςησ πραγματοποιεύ  ενημερωτικό 
διϊλεξη για γνωριμύα με την Κοινότητα Αγύου Λουκϊ του Ιατρού η 
οπούα θα παρϋχει υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ για ϊτομα με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ. Σην εκδόλωςη ακολούθηςε 
παζαρϊκι με πώληςη λαμπϊδων τησ κοινότητασ για οικονομικό 
ενύςχυςη. 

 

 υμμετϋχοντεσ: 20 ϊτομα 

Ενημϋρωςη για 
την Κοινότητα 
Αγύου Λουκϊ του 
Ιατρού και 
πώληςη 
λαμπϊδων 
 
28 Μαρτύου 
2018 
 
 



Η Πρόληψη 
τησ Βύασ 
Αρχύζει από 
Μϋνα και ϋνα 
 
13 Μαρτύου 
2018 



Η Πρόληψη 
τησ Βύασ 
Αρχύζει από 
Μϋνα και ϋνα 
 
13 Μαρτύου 
2018 

 

 

 

 

 

 Ο ύνδεςμοσ για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιςη τησ Βύασ ςτην Οικογϋνεια 
(ΠΑΒΟ) ςε ςυνεργαςύα με το Πρόγραμμα 
Εθελοντών Υοιτητών Πανεπιςτημύου 
Κύπρου (ΠΕΥ) πραγματοποιούν ημϋρα 
ενημϋρωςησ, φωτογραφικόσ ϋκθεςησ και 
βιωματικού εργαςτηρύου με ςτόχο την 
ευαιςθητοπούηςη του κοινού ςε θϋματα 
Έμφυλησ Βύασ καθώσ και την ενημϋρωςη 
για τα δικαιώματα και τισ διαθϋςιμεσ 
υπηρεςύεσ ςτόριξησ. 

 

 υμμετϋχοντεσ: 10 ϊτομα 

 



Παςχαλινό 
Παζαρϊκι εισ 
μνόμη Έλενασ 
Μαώμϊρη 
 
21 Μαρτύου 
2018 



Τιοθετόςτε 
μια οικογϋνεια 
αυτό το Πϊςχα 
 
30 Μαρτύου 
2018 



Τιοθετόςτε 
μια οικογϋνεια 
αυτό το Πϊςχα 
 
30 Μαρτύου 
2018 

 τηρύζουμε την εκςτρατεύα του Παγκύπριου υντονιςτικού 
υμβουλύου Εθελοντιςμού (ΠΕ) «Τιοθετόςτε» μια οικογϋνεια 
το Πϊςχα». Για να μην μεύνει καμύα οικογϋνεια και κανϋνα παιδύ 
χωρύσ τα απαραύτητα αυτό το Πϊςχα! 


