45 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΚΣΟΠ), συμπληρώνει
45 χρόνια δράσης και συνεχούς προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία στο τομέα της
υγείας, της εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχοντας εδραιωθεί ως
ο πρωτοπόρος και επίσημος Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός, εθελοντικός
φορέας

στην

Κύπρο

για

τη

Σεξουαλική,

Αναπαραγωγική

Υγεία

και

Δικαιώματα(ΣΑΥΔ), ο ΚΣΟΠ έχει πρωτοστατήσει διαχρονικά σε ένα μεγάλο φάσμα
θεμάτων: την προώθηση και εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην
εκπαίδευση, τη λειτουργία Γραμμής Βοήθειας για πληροφόρηση και στήριξη

σε

θέματα σεξουαλικότητας, στη διάδοση της ανάγκης για πρόληψη της ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης,

των

Σεξουαλικώς

Μεταδιδόμενων

Λοιμώξεων(ΣΜΛ)

περιλαμβανομένου του ιού HIV, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, ιδιαίτερα της
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των γυναικών και παιδιών,

τη

διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤΙ ατόμων στην Κύπρο και την άσκηση πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς
χάραξης πολιτικής για την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών για τη ΣΑΥΔ.
Ο Οργανισμός μας, με όραμα έναν κόσμο όπου η σεξουαλικότητα εκφράζεται και
απολαμβάνεται με ελευθερία, ισότητα, σεβασμό και αγάπη, είναι μέλος του
Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) με ουσιαστική
παρουσία και αλληλεπίδραση στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Με βασική
αρχή μας ότι τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, εργαζόμαστε
για τη προάσπιση και διασφάλιση των σεξουαλικών δικαιωμάτων όλων των
ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας,
φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες της
βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών, και αναγκαίο
μέτρο πρόληψης και προστασίας τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και
εκμετάλλευση, και σε ένα κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι θα
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και σε
ασφαλείς και ευχάριστες σεξουαλικές εμπειρίες

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες/Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Οι

εκπαιδευτικές

υπηρεσίες

μας

περιλαμβάνουν

τη

διοργάνωση

σεμιναρίων/εργαστηρίων και διαλέξεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε
εκπαιδευτικούς ειδικούς, γονείς κ.α.
Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό
Διαθέτουμε μια πλούσια συλλογή από ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Έχουμε
δημιουργήσει συγκεκριμένα 3 εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία:

α)το εγχειρίδιο IMSET – Εφαρμογή

της Υποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στους Εφήβους (Β’ και Γ’
Γυμνασίου) β) το εγχειρίδιο “Ταξίδι Ζωής” για τη Δημοτική Εκπαίδευση και το γ)
Keep Me Safe – εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση των νέων με μαθησιακές
δυσκολίες κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας.
Γραμμή Βοήθειας 1455
Η δωρεάν Γραμμή Βοήθειας 1455 απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να
μοιραστούν τις προσωπικές τους ανησυχίες και ζητούν απαντήσεις, στήριξη και
πληροφόρηση σε θέματα ΣΑΥΔ. Η Γραμμή είναι εχέμυθη, ανώνυμη και λειτουργεί
από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8:00π.μ - μέχρι τις 22.00μ.μ.
Έρευνα και Προώθηση/Προάσπιση (Advocacy)
Σημαντικό μέρος της αποστολής μας είναι η διαφώτιση του κοινού και η άσκηση
πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς για θέματα ΣΑΥΔ με στόχο την προώθηση, το
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Επίσης, η υλοποίηση ερευνητικών
προγραμμάτων και η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών αποτελούν σημαντικές
δράσεις του Συνδέσμου.
Ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους» 1996 – 2016
Φέτος η Ομάδα Νέων του Συνδέσμου «Οι Νέοι για τους Νέους» συμπληρώνουν 20
χρόνια δράσης. Σε αυτήν συμμετέχουν εθελοντές/εθελόντριες ηλικίας 16-30 ετών
που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στηρίζουν τις
εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες του Συνδέσμου καθώς και την
υλοποίηση προγραμμάτων. Μέλη της Ομάδας εκπροσωπούν το Σύνδεσμο σε
συνέδρια και σεμινάρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διοργανώνουν και
συμμετέχουν σε εκστρατείες ενημέρωσης και

εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στα

ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, συμμετέχουν ενεργά σε δίκτυα νεολαίας σε τοπικό επίπεδο (π.χ
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου) καθώς και σε δίκτυα νέων στην Ευρώπη (π.χ.
YSAFE, YouAct).
email: info@cfpa.org.cy / https://www.facebook.com/cyfamplan/

