ALPHA BANK CYPRUS LTD –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2016
H Alpha Bank Cyprus Ltd μέσα από τα Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα
οποία επικεντρώνονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία,
συμμετέχει στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και στην ενίσχυση
ιδρυμάτων και φορέων που σχετίζονται με την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τράπεζα μέσα στο 2016 στήριξε ή/
και συμμετείχε στις πιο κάτω εκδηλώσεις:

Κοινωνική Προσφορά
 Χορηγός εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "ΕΛΠΙΔΑ" με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Το Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα "ΕΛΠΙΔΑ" στηρίζει τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, με στόχο την παροχή
στην Κύπρο όσο το δυνατό καλύτερων συνθηκών περίθαλψης για τις κακοήθεις
ασθένειες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (Φεβρουάριος 2016).
 Κύριος Χορηγός της Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης και Πρόληψης πάνω σε
Νεφρολογικά Προβλήματα, την οποία επί σειρά ετών διοργανώνει ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ). Στο πλαίσιο της εβδομάδας αυτής,
πραγματοποιήθηκε Παγκύπριος Έρανος για την ενίσχυση του ταμείου του
συνδέσμου, καθώς επίσης και ενημερωτικές παρουσιάσεις και συζητήσεις. Δελτία
Εισφοράς διατέθηκαν προς πώληση μέσω του Δικτύου Καταστημάτων και των
Κεντρικών Διευθύνσεων της Τραπέζης (Μάρτιος 2016).

1

 Χορηγός της 16ης Διαδρομής Αγάπης που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για
παιδιά και νέους με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, “ένα όνειρο μια ευχή”. Μέλη του
συνδέσμου και εθελοντές μοτοσικλετιστές επισκέπτονται όλες τις επαρχίες της
Κύπρου με στόχο να ενημερώσουν το κοινό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα παιδιά και οι νέοι που υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου. Τα έσοδα από
τις εισφορές που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ευχών των
παιδιών που στηρίζει ο Σύνδεσμος (Μάρτιος 2016).
 Οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, χορηγώντας εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το
Πανεπιστήμιο όπως τη θεατρική παράσταση, “Τι απέδειξε ο κ. Φάυνμαν” (Μάρτιος
2016).

 Χορηγός στο “16ο Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς” το οποίο διοργανώνει ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, “ένα όνειρο μια
ευχή”, προς ενίσχυση του ταμείου του (Ιούνιος 2016).
 Στήριξη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.Π.Α.Κ.) η οποία συμβάλλει
στην άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραπληγικοί συνάνθρωποί
μας (Σεπτέμβριος 2016).
 Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης κυρίως μέσω δωροεπιταγών για
αγορές τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια των εορτών του
Πάσχα και των Χριστουγέννων, σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωφελή ιδρύματα,
φιλανθρωπικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και άτομα
που βρίσκονται σε ανάγκη, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Απρίλιος, Δεκέμβριος
2016).

Εθελοντισμός
 Η Alpha Bank εκδηλώνει έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο μέσω των
εργαζομένων της, με την “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank”, η οποία
διοργανώνεται σε όλες τις χώρες του Ομίλου την τελευταία Κυριακή του μηνός Μαΐου,
εκάστου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ 18 και 20 Μαΐου 2016, ομάδες εθελοντών
από το Προσωπικό της Τραπέζης φιλοξένησαν παιδιά από παιδικές στέγες και
ιδρύματα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι εθελοντές συνόδευσαν τα παιδιά σε
εστιατόρια και παιδότοπους, προσφέροντάς τους επίσης δώρα εκ μέρους της
Τραπέζης (Μάιος 2016).
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 Η Τράπεζα διοργανώνει αρκετές φορές μέσα στο έτος την Ημέρα Αιμοδοσίας
Προσωπικού, η οποία πραγματοποιείται με την εθελοντική συμμετοχή μελών του
Προσωπικού της Τραπέζης, σε όλες τις επαρχίες, σε συνεργασία με την Τράπεζα
Αίματος (Φεβρουάριος και Μάιος 2016).

Πολιτιστικά
Παιδεία
 Χορηγία της κυκλοφορίας 5 κλασσικών μυθιστορημάτων της συγγραφέως Πηνελόπης
Δέλτα, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μορφές της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, που κυκλοφόρησαν από την εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” (Φεβρουάριος
2016).

 Προσφορά βραβείων στους τελειόφοιτους και αριστούχους μαθητές Δημοσίων
Γυμνασίων και Λυκείων (Ιούνιος 2016).

Πολιτισμός
 Χορηγία του Προγράμματος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου του
Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, για το 2016. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
εξασφάλισε αριθμό εισιτηρίων για τις παραστάσεις και τις συναυλίες της Συμφωνικής
Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, τα οποία διέθεσε
σε Πελάτες καθώς και στο Προσωπικό της (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016).

3

 Στήριξη της πρωτοβουλίας του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων να βραβεύσει το
καλύτερο Δημοσιογραφικό Κείμενο του έτους μέσω του Παγκύπριου
Δημοσιογραφικού Διαγωνισμού, αναγνωρίζοντας και ενθαρρύνοντας με αυτόν τον
τρόπο τους δημοσιογράφους που εργάζονται με σοβαρότητα και συνέπεια
(Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016).

 Στήριξη της 3ης Ετήσιας Διάλεξης Alpha Bank που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γιορτής των Γραμμάτων. Το θέμα της
διαλέξεως ήταν το “Μακεδονικό Ταφικό Συγκρότημα Τύμβου Καστά Αμφίπολης:
Ανασκαφική έρευνα 2012 – 2014” με ομιλήτρια την κ. Κατερίνα Περιστέρη,
Αρχαιολόγος – Ανασκαφέας Τύμβου Καστά Αμφίπολης και Προϊσταμένη Εφορείας
Αρχαιοτήτων Σερρών (Ιανουάριος 2016).

 Στήριξη φιλανθρωπικής εκδηλώσεως που διοργανώθηκε από το Σωματείο “Κοινωνική
Μέριμνα Αγίων Ομολογητών”, με στόχο την ενίσχυση του ταμείου του. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, στη Λευκωσία, με τη
συμμετοχή της Ελληνίδας τραγουδίστριας, Ελεονώρας Ζουγανέλη. Τα έσοδα από τη
φιλανθρωπική εκδήλωση διατέθηκαν για τις ανάγκες των νηπιαγωγείων και των
βρεφοκομικών σταθμών του Σωματείου (Φεβρουάριος 2016).

4

 Κύριος Χορηγός στην εκδήλωση “Μουσική στην Πόλη” που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
“Φίλοι της Λευκωσίας” σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας. Στόχος της
εκδηλώσεως ήταν η ανάδειξη της Λευκωσίας ως μια πρωτεύουσα με ουσιαστική
ιστορία και πολιτισμό (Ιούλιος 2016).
 Η Τράπεζα χορηγεί και στηρίζει Συνέδρια, τα οποία αφορούν θέματα που έχουν
σχέση με τις δραστηριότητες της Τραπέζης. Κάποια από τα Συνέδρια που χορήγησε η
Τράπεζα μέσα στο 2016 είναι τα πιο κάτω:





7ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ
4ο Cyprus Banking Forum
6ο Nicosia Economic Congress
9ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Αθλητισμός
 Συμμετοχή στον Εταιρικό Δρόμο 5χλμ, του Διεθνή Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, ενός
από τους δημοφιλέστερους Μαραθωνίους στην Ευρώπη. Η Alpha Bank συμμετείχε
στον Εταιρικό Δρόμο 5χλμ, με ομάδα 42 ατόμων. Στον Εταιρικό Δρόμο 5χλμ έλαβαν
μέρος 204 εταιρίες με περισσότερους από 13,000 δρομείς. Ο Διεθνής Μαραθώνιος
Λεμεσού είναι πιστοποιημένος από τις διεθνείς ομοσπονδίες AIMS και IAAF και
πραγματοποιήθηκε για 10η συνεχή χρονιά στη Λεμεσό (Απρίλιος 2016).
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 Υποστήριξη της ομάδας κολύμβησης των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων Κύπρου, με
συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορηγήσεως αθλητών, “Adopt an Athlete”. Οι 4
αθλήτριες συμμετείχαν στους Εθνικούς αγώνες Μάλτας που πραγματοποιήθηκαν από
τις 22 έως και τις 29 Ιουνίου 2016 στην Μάλτα και έλαβαν μέρος με επιτυχία στο
άθλημα της κολύμβησης (Ιούνιος 2016).

Περιβάλλον
 Χορηγός του Αγώνα Ηλιακών Οχημάτων που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας στο κέντρο της Λευκωσίας. Βασική
επιδίωξη της ενέργειας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της Κυπριακής κοινωνίας και
ιδιαίτερα της νέας γενιάς, στη χρήση και αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών
ενέργειας (Ιούνιος 2016).
 Στήριξη των προγραμμάτων και της έρευνας του Ινστιτούτου Κύπρου στο πλαίσιο των
10 χρόνων λειτουργίας του ινστιτούτου (Ιούνιος 2016).
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