Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου, 2013
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη
Πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού και
Υποψήφιο για το Αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
Θέμα: Κατ’ ιδίαν συνάντηση αντιπροσωπείας Κυπριακής Συνομοσπονδίας
Οργανώσεων αναπήρων μαζί σας
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσουμε τα
ακόλουθα.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων
Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) μας εξουσιοδότησε να απευθυνθούμε σε σας για σκοπούς
εξασφάλισης της στήριξης σας στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων για οχύρωση και εμβάθυνση των όποιων
κατακτήσεων του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και της δέσμευσης σας για
προώθηση άμεσα των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων, με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρίες και την
υλοποίηση στην πράξη ορθού σχεδιασμού πολιτικών και μέτρων, που θα οδηγήσουν στην
ουσιαστική κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.
Για πληρέστερη ενημέρωση σας διαβιβάζεται συνημμένα σχετικό αναλυτικό Υπόμνημα
της Συνομοσπονδίας μας, το περιεχόμενο και η έκταση του οποίου είναι ενδεικτικά των
τεράστιων ελλειμμάτων στα θέματα κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρίες στη
χώρα μας.
Θερμή, επίσης, είναι η παράκληση της Συνομοσπονδίας μας όπως προβείτε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν οι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
εξυγίανσης προωθούμενες από την πολιτεία περικοπές στα «ελάχιστα» προσφερόμενα
στοχευμένα βοηθήματα και εξειδικευμένες παροχές προς τους πολίτες με αναπηρία.
Παρακαλούμε, επιπρόσθετα, όπως έχουμε τη δέσμευση σας ότι θα συμβάλετε τα μέγιστα
στη δημιουργία των κρίσιμων προϋποθέσεων και των ικανών και αναγκαίων συνθηκών
εξυπηρέτησης του διαρκούς αιτήματος των ατόμων με αναπηρία για μία κοινωνία
ισοτιμίας δικαιωμάτων, που αναπόφευκτά θα οδηγήσει στη διασφάλιση Της άσκησης
σωρείας αναφαίρετων και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους όπως είναι αυτά της
«συμμετοχής και ενσωμάτωσης στην κοινωνία, του δικαιώματος στη ζωή, ανεξάρτητης
διαβίωσης και κινητικότητας, της υγείας, ένταξης και αποκατάστασης, επαρκούς βιοτικού
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επιπέδου και κοινωνικής προστασίας κ.α.».
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων ως ο δια Νόμου κατοχυρωμένος
εταίρος της πολιτείας για τα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες αγωνίζεται για τη
θωράκιση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους από οποιασδήποτε μορφής
υποβάθμιση της κοινωνικής αξιοπρέπειας, την ανεργία, τη φτώχια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των αναφαίρετων
δικαιωμάτων τους.
Ως ο επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος στα θέματα που αφορούν τα άτομα με
αναπηρία αναμένουμε τον ορισμό κατ’ ιδίαν συνάντησης μαζί σας για τη σε βάθος
συζήτηση των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Υπόμνημα και
απασχολούν έντονα την ευάλωτη αυτή ομάδα του πληθυσμού.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη βέβαιη ικανοποίηση του αιτήματος αυτού
των χιλιάδων ατόμων με αναπηρίες που εκπροσωπούμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Χριστάκης Νικολαΐδης
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Εφραίμ
Γεν. Γραμματέας
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