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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2017 

 

Εκδηλώσεις που έγιναν το 2017 

Οι πιο κάτω εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο μας: 

 

 Μάϊος 

 Τσάι στον κήπο της Προέδρου μας 

 

 

 

 Ιούνιος 

 Δείπνο στον κήπο της Προέδρου μας το οποίο προσφέρθηκε 

από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου 

 

 

 

 Οκτώβριος 

 Barbecue στην Παιδική Στέγη Λευκωσίας, η καθιερωμένη μας 

εκδήλωση η οποία μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε μια 

Κυριακή μαζί με τα παιδιά και το προσωπικό της Στέγης στον 

δικό τους χώρο.  

 Νοέμβριος 

 Χριστουγεννιάτικο τσάι στο σπίτι της Προέδρου μας με πλούσιο 

παζαράκι.  

 

 

Για όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις ευχαριστούμε τους εθελοντές μας για την βοήθεια που 

πρόσφεραν καθώς και τα τις εταιρείες που μας πρόσφεραν δωρεάν είδη και υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, το ταμείο του Συνδέσμου μας ενισχύθηκε με εισφορές από τις πιο κάτω 

εκδηλώσεις: 

 το Moondogs διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο παζαράκι και κουκλοθέατρο 

 το Intercollege Culinary Arts έφτιαξε και πώλησε Χριστουγεννιάτικα γλυκά  

 ενδοσχολικές εκδηλώσεις από GC School of Careers, Δημ. Σχολείο Αγ. Ανδρέα, 

Νηπιαγωγείο Giraffe, Δημ. Σχολείο Έγκωμης, Δημ. Σχολείο Απ. Βαρνάβα. 
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Επίσης ευχαριστούμε τους φίλους που πρόσφεραν εισφορά προς τον 

Σύνδεσμο μας αντί για μπομπονιέρες σε Βαπτίσεις και Γάμους καθώς και 

εταιρείες και οργανισμούς που μας στήριξαν με τις εισφορές τους: 

Earico investments, Moondogs, Gnomi Communications Consultants, 

Intercollege Culinary Arts, Fidescorp services, Τράπεζα Κύπρου, προσωπικό PWC, 

προσωπικό Alpha Bank, Όμιλος ορειβατών ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, Blue House Investment Advisors, 

JCC, Χρυσές Αγγελίες, Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων, Middle East International Serv, 

C.D.Messios Law Office, Deloitte Ltd, Φασουλιώτης, Δήμος Στροβόλου. 

 

Ευχαριστούμε επίσης το ξενοδοχείο St. George για τη φιλοξενία παιδιών καθώς και την 

εταιρεία Famous Sports για την κάλυψη αναγκών των παιδιών σε είδη ένδυσης και υπόδησης. 

 

Δραστηριότητες των παιδιών 

Ο Σύνδεσμος μας στήριξε διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες των 

παιδιών: 

 Καλοκαιρινά Σχολεία 

 Κατασκηνώσεις 

 Εκδρομές 

 Ψυχαγωγικές εξόδους 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 

Καλύφθηκαν έξοδα όπως: 

 Έξοδα συμμετοχής σε δραστηριότητες 

 Μεταφορικά 

 

Εκπαιδευτικά 

Κατά το 2017 ο Σύνδεσμος μας στήριξε τις εκπαιδευτικές ανάγκες:  

 Λογοθεραπεία 

 Ανάγκες φοιτητών που έφυγαν από την Παιδική Στέγη 

 

Ανακαίνιση της Παιδικής Στέγης 

Το περασμένο Φθινόπωρο το Yiannis Christodoulou Foundation ανακαίνισε την Παιδική 

Στέγη Λευκωσίας με μια μεγάλη αναβάθμιση του χώρου αναψυχής καθώς και δημιουργία 

χώρου μελέτης. Οι βελτιώσεις περιλάμβαναν κτιριακές αλλαγές, αγορά εξοπλισμού και 

διακόσμιση. Τους ευχαριστούμε πολύ! 

 


