ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – WEGREEN CYPRUS
1. ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Η πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ξεκίνησε με αφορμή τις πρόσφατες
δασικές πυρκαγιές της Σολιάς και Αργάκας και το διαπιστωμένο ενδιαφέρον εταιρειών,
οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων να συνδράμουν στις εργασίες αποκατάστασης των
καμένων περιοχών. Στα πρώτα στάδια, οι πόροι που θα προσφερθούν θα χρησιμοποιηθούν
για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, σύντομα όμως ή και παράλληλα, θα
αξιοποιούνται για ευρύτερους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω.
Στόχος είναι, οι δράσεις που αναλαμβάνονται να είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές
του έργου των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή να υπάρχει παρέμβαση εκεί όπου αυτές
δυσκολεύονται να δράσουν όπως π.χ. σε μη κρατική γη. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι οι
πιο ευέλικτες και έγκαιρες διαδικασίες που μπορούν να υιοθετηθούν όπως, η άμεση
εργοδότηση προσωπικού, η γρήγορη πρόσληψη εμπειρογνωμόνων, η άμεση παραγγελία
εξειδικευμένων υλικών και εξοπλισμού από το εξωτερικό κ.ά.
Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει μια αξιόπιστη επιλογή σε Χορηγούς / Δωρητές που
θέλουν να προσφέρουν για την Κυπριακή Φύση, παρέχοντας αξιόπιστα εχέγγυα
ορθολογιστικής και διαφανούς αξιοποίησης των δωρεών. Επίσης προσφέρει μια επιλογή
υλοποίησης δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στον τομέα προστασίας της φύσης.
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οι πόροι που θα συγκεντρώνονται θα διαχειρίζονται από Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) στην
οποία εκπροσωπούνται οι πιο κάτω φορείς:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Πρόεδρος Φιλοδασικού Συνδέσμου (Συντονιστής)
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Επίτροπος Εθελοντισμού
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Δασών
Ένωση Κοινοτήτων

Νοείται ότι αν κριθεί αναγκαίο και ορθό η Δ.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή και άλλων
φορέων στην Επιτροπή.
Οι πόροι της πρωτοβουλίας θα διαχειρίζονται από τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου (ΦΣΚ),
που θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε. Οι πιστώσεις που θα συγκεντρώνονται θα
κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
Υπάρχει έλεγχος από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο και η κατάσταση
λογαριασμών θα δημοσιεύεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με τρόπο που θα αποφασίζει
η Δ.Ε. έτσι ώστε να πληροφορείται κάθε ενδιαφερόμενος για τον τρόπο διάθεσης των πόρων
και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Οι πόροι της πρωτοβουλίας θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο διαχρονικής εκστρατείας με το
όνομα «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» για τους πιο κάτω κύριους σκοπούς:



Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών περιλαμβανομένων και περιοχών που
έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές (αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά).
Φυτεύσεις σε περιοχές, κυρίως της υπαίθρου, στις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει
ανάγκη.
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Βελτίωση και ενίσχυση υφιστάμενου πρασίνου κυρίως στις ορεινές Κοινότητες και άλλες
Κοινότητες της υπαίθρου.
Βελτίωση / αποκατάσταση περιοχών που ιστορικά υποβαθμίστηκαν από
εξάντληση / εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Προστασία και συντήρηση άλλων αξιόλογων στοιχείων της φύσης όπως δέντρα μνημεία
της φύσης, σπάνια είδη, άλλα αξιόλογα φυσικά στοιχεία κτλ.
Έργα υπαίθριας αναψυχής π.χ. Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Πάρκα κτλ.
Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.
Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας.

Η Δ.Ε. μπορεί να αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και για άλλους συναφείς σκοπούς που
αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της κυπριακής φύσης.
4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ
Οι πόροι της πρωτοβουλίας θα προέρχονται αποκλειστικά από χορηγίες δωρητών που
μπορεί να είναι Εταιρείες, Οργανισμοί, Ιδρύματα, Απόδημοι, Πολίτες της Κύπρου, Σύνδεσμοι,
Κυβερνητικά Τμήματα, Υπουργεία, άτομα κτλ. Ο κάθε Δωρητής θα μπορεί να καθορίζει το
σκοπό διάθεσης της χορηγίας που θα προσφέρει αλλά η Δ.Ε. σε κάθε περίπτωση θα
ενημερώνει τους δωρητές για επείγουσες ανάγκες και προτεραιότητες που υπάρχουν σε κάθε
χρονική περίοδο. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, ο ΦΣΚ θα αποστέλλει στον Δωρητή
τελική κατάσταση και αποδεικτικά για τον τρόπο διάθεσης της χορηγίας. Το Δ.Σ. του ΦΣΚ
έχει αποφασίσει την κατάθεση του συμβολικού ποσού €5.000 ώστε το ταμείο να αρχίσει να
λειτουργεί.
Όλες οι χορηγίες με τα ονόματα των Χορηγών, το ποσό και ο σκοπός της χορηγίας θα
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας και σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
που θα εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα διανέμεται κατάλληλα, εκτός αν ένας
Χορηγός δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί η Χορηγία του.
Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
Τράπεζα: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία
IBAN: CY33 0071 1610 0000 0000 4029 1238
BIC: CCBKCY2N

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Email: filodasikossk@hotmail.com - c.pericleous@hotmail.com
Τηλ.: 22-805541, 99417740.
Διεύθυνση: Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία.
6. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στο μέλλον θα αναζητηθούν επιπρόσθετοι τρόποι για περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης
με την οποία θα περιβάλλουν υποψήφιοι Χορηγοί την πρωτοβουλία, χωρίς να αποκλείεται
και η νομική κατοχύρωσή του, εφόσον τούτο κριθεί εφικτό και σκόπιμο.

