
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεξιότητες Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Εθελοντικών Οργανώσεων

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα::

Κόστος Συµµετοχής* 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συµµετοχής για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε µη δικαιούχους 

επιχορήγησης

€ 400  €320 €80 +  ΦΠΑ €76 20%

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούµενοι επιχειρήσεων/οργανισµών (επιχορήγηση €320.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουµένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόµενα άτοµα ή δηµόσιους υπάλληλους.

Διάρκεια: 30 ώρες

Ηµεροµηνίες: 11 Μαϊου 2021 – 10 Ιουνίου 2021
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 17:00 – 20:15

Κόστος Συµµετοχής*: €80 + ΦΠΑ ( 19%)
*για δικαιούχους επιχορήγησης

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Λόγω του καταιγιστικού ρυθμού με τον οποίο συντελούνται οι 
αλλαγές στις μέρες μας  η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων, 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών επίσης 
αλλάζει για να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Προκειμένου 
να καταστούν οι λειτουργοί ικανοί να ανταποκριθούν σε αυτές τις 
συνθήκες, απαιτείται η διαρκής ανανέωση των γνώσεων τους. Η 
συγκεκριμένη κατάρτιση δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και μεταφορά 
γνώσεων προς τους καταρτιζόμενους σε μια σειρά από σύγχρονα 
θέματα που αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις, όπως: συγγραφή 
και προετοιμασία ευρωπαϊκών προτάσεων, επεξήγηση νομοθεσίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και η χρήση της αξιολόγησης στους οργανισμούς.

https://forms.gle/wVzdLMTrLXQuTPWMA


Δρ Σταύρος Κ. Πάρλαλης
Ο Δρ Σταύρος Κ. Πάρλαλης απέκτησε Μεταπτυχιακό Πτυχίο στις 
Σπουδές Πολιτικής (2003) και Διδακτορικό Πτυχίο στην Κοινωνική 
Εργασία (2008) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Απέκτησε 
το πρώτο του Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία (ΑΤΕΙ Κρήτης) το 
2002. Από το 2009 είναι Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
στο Frederick University, στην Κύπρο και από το 2016 κατέχει τη 
θέση του Επίκουρου Καθηγητή. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται 
η διδασκαλία τόσο στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας όσο και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση». Στο παρελθόν είχε 
εργαστεί για πέντε χρόνια ως κοινωνικός λειτουργός στην εταιρία 
Enable Scotland, στο Εδιμβούργο (2003-2008). Έχει εκδώσει 
μια μονογραφία με τίτλο «Απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία» (Power Publishing, 2012), 
ενώ επιπλέον έχει επιμεληθεί την έκδοση ενός βιβλίου («Οι Πρακτικές 
Εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στη Κύπρο», 
Εκδόσεις Πεδίο, 2011) καθώς και τα πρακτικά ημερίδας («Νεανική 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Εκδόσεις 
ΜΚΟ Ανέλιξη, 2011). Έχει δεκαπέντε δημοσιεύσεις σε ελληνικά 
και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και έχει συγγράψει δέκα 
κεφάλαια για συλλογικούς τόμους. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε 
συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, με πιο σημαντικές αυτές στα 
Παγκόσμια Συνέδρια Κοινωνικής Εργασίας (2012 και 2018). Ο Δρ. 
Πάρλαλης συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά έργα (Erasmus+, LIFE, 
COST), ενώ τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν 
την απο- ιδρυματοποίηση, την κοινοτική ανάπτυξη, καθώς και θέματα 
που αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (πρόσφυγες, 
άστεγους, άτομα με αναπηρίες).

Δρ Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους
Ο Δρ Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους εργάζεται ως επαγγελματίας 
Κοινωνικός Λειτουργός από το 2004 και είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών 
Κύπρου. Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι μέλος του Ακαδημαϊκού 
Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick στο Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας, ως ειδικό διδακτικό προσωπικό. Κατέχει 
Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία από το Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, μεταπτυχιακό 
στη «Δημόσια Διοίκηση και Διεύθυνση» και μεταπτυχιακό στο 
«Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» από το Πανεπιστήμιο Αιγίου καθώς 
Διδακτορικό πτυχίο στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Frederick. 
Ως Κοινωνικός Λειτουργός εργάστηκε με παιδιά προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας, με άτομα με ειδικές ανάγκες και με άτομα τρίτης 
ηλικίας με σκοπό την εκπαίδευση, επιμόρφωση και την κοινωνική 
ένταξη τους. Εργάστηκε στο ΣΚΕ Πελενδρίου ως διευθύνον 
πρόσωπο, στο ΣΚΕ Γερμασόγειας ως κοινωνικός λειτουργός στο 
δρόμο «street worker» και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου ως 
εκπαιδευτής στη Μικρή Άρκτο του τομέα πρόληψης συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, πραγματοποιώντας βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις 
σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς επικεντρώνοντας σε κοινωνικά 
θέματα όπως σχολικός εκφοβισμός, διαφορετικότητα, διαδίκτυο, 
συναισθήματα κ.α. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και 
Ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «Νέα Γενιά 
σε Δράση» συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, «Κοινωνική Στήριξη σε 
αιτητές ασύλου» συγχρηματοδοτούμενο από Υπηρεσία Ασύλου 
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Erasmus+ «Το προφίλ 
του εξ αποστάσεως συμβούλου». Συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο 
πρόγραμμα «εργασιακή και κοινωνική ενεργοποίηση ατόμων που 
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων». Προσέφερε υπηρεσίες ως εξωτερικός αξιολογητής 
και αξιολόγησε την εφαρμογή και υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε δικαιούχους Διεθνούς 
Προστασίας. Έχει παρουσιάσει ερευνητική δουλειά σε επιστημονικά 
συνέδρια εντός και εκτός Κύπρου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανώτερο προσωπικό 
εργοδοτούμενο σε εθελοντικές οργανώσεις, υπηρεσίες Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και κοινωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η 
κατάρτιση απευθύνεται σε επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, 
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και διευθυντές των παραπάνω 
οργανώσεων και οργανισμών. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι 
σε θέση:
- να συσχετίζουν τη χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης

και τις νέες εφαρμογές μάνατζμεντ με την καθημερινή τους εργασία
- να επεξηγούν τη νέα νομοθεσία περί κοινωνικών επιχειρήσεων
- να διαχωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες μέτρων προστασίας.
- να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης για τους

οργανισμούς τους
- να αντιπαραβάλλουν διαφορετικά ευρωπαικά προγράμματα και να

αξιολογούν την ωφελιμότητα τους.
- να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους  για τον σχεδιασμό,

την προετοιμασία και τη συγγραφή ευρωπαικών προτάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ




