
«Προίκα του Μωρού»

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και την Κυπριακή Δημοκρατία στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κύπρου για την «Επισιτιστική

ή/και Βασική Υλική Συνδρομή», για την περίοδο 2014-2020.

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς του Απόρους

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ



Περιγραφή Έργου:
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κύπρου, για την
«Επισιτιστική ή/και Βασική Υλική Συνδρομή», για την περίοδο 2014-2020, οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υλοποιούν το Έργο «Προίκα του
Μωρού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και την Κυπριακή
Δημοκρατία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα €3.600.000 για την
περίοδο 2014-2020. 

Μέσα από το Έργο, οι επωφελούμενες οικογένειες θα λαμβάνουν το πακέτο
της Προίκας του Μωρού, το οποίο περιλαμβάνει καθορισμένα βασικά αγαθά
όπως: παιδικό πολυκαρότσι, βρεφικό κρεβάτι, στρώμα για βρεφικό κρεβάτι,
βρεφικό μπάνιο με βάση, αλλαξιέρα για βρεφικό κρεβάτι, κ.ά.

Βασικοί στόχοι του Έργου:
Το Έργο αναμένεται να συμβάλει: 

(α) Στη μείωση της υλικής στέρησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και στον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού
αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και ειδικά των
επωφελούμενων παιδιών. 

(β) Στην καλύτερη διαβίωση και τη σωστή ανάπτυξη των επωφελούμενων
παιδιών. 

(γ) Στον ευρωπαϊκό στόχο που απορρέει από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
για την καταπολέμηση της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού.



Επωφελούμενες οικογένειες-
Κριτήρια συμμετοχής:
Επωφελούμενες Οικογένειες του Σχεδίου είναι οι οικογένειες με
παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν την 1.1.2017 και έπειτα και οι
οποίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 

(α) Είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Λήπτες Δημόσιου
Βοηθήματος, ή

(β) Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υλικής στέρησης, τα οποία θα
τυγχάνουν αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

Διαδικασία ένταξης:
Για να ενταχθούν οι επωφελούμενες οικογένειες στο Έργο θα πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω και να υποβάλουν Έντυπο
Δήλωσης για Ένταξη στο Σχέδιο. Το Έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται πιο κάτω:

(α) Αντίγραφα ταυτότητας/Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού, των μελών των
επωφελούμενων οικογενειών.

(β) Πρωτότυπη βεβαίωση ή/και πιστοποιημένο αντίγραφο βεβαίωσης από
ειδικό γυναικολόγο για αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

(γ) Σε περίπτωση που ήδη επήλθε ο τοκετός, αντίγραφο πιστοποιητικού
γεννήσεως παιδιού/παιδιών.

(δ) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ζητηθεί για σκοπούς
επιβεβαίωσης της κατάστασης των επωφελούμενων οικογενειών. 



Γ.Τ.Π. 249/2017  – 3.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κώνος Λτδ

Συνοδευτικά μέτρα:
Οι επωφελούμενες οικογένειες θα συμμετέχουν σε συνοδευτικά μέτρα
(ενημερωτικές δράσεις), πριν από την ημερομηνία τοκετού, με τα οποία θα
μπορούσαν να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με στόχο
να περιοριστεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού τόσο των ίδιων αλλά
ειδικότερα των παιδιών τους. 

Το Έντυπο Δήλωσης για Ένταξη στο Σχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws και από τα πιο
κάτω Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών:

    • Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Λακατάμειας: Κέννεντυ 23, 2314,
Λακατάμεια, Τηλ.: 22608400

    • Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Ζακακίου: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80,
3012, Λεμεσός, Τηλ.: 25804539

    • Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων: Λεωφ. Αγίων
Αναργύρων, 6301, Λάρνακα, Τηλ.: 24821080

    • ΕΓΕ Πάφου: Νίκου Νικολαΐδη 17, 8010 Πάφος, Τηλ.: 26821600 

    • ΕΓΕ Αμμοχώστου: 1ης Απριλίου 170, 5310, Παραλίμνι, Τηλ.: 23811720




