ALPHA BANK CYPRUS LTD –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2017
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 και την
προστασία του περιβάλλοντος. Η Τράπεζα μέσα στο 2017 στήριξε ή/ και συμμετείχε στις
πιο κάτω εκδηλώσεις:

Κοινωνική Προσφορά
 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, ομιλίες και συζητήσεις
(Μάρτιος 2017).
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 Χορηγός της 17ης "Διαδρομής Αγάπης" που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, “ένα όνειρο μία ευχή”. Η “Διαδρομή
Αγάπης” περιελάμβανε Παγκύπρια πορεία μοτοσικλετιστών. Η πορεία στόχευε στην
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά και οι νέοι που υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου. Σκοπός της
διαδρομής ήταν η συλλογή χρημάτων με στόχο την εκπλήρωση ευχών των
πασχόντων παιδιών και νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχολογικής
υποστήριξης και οικονομικής ενίσχυσης που παρέχει ο Σύνδεσμος “ένα όνειρο μια
ευχή” στα παιδιά αυτά καθώς και στις οικογένειές τους (Μάρτιος 2017).
 Χορηγός στην φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο Κοινωνική
Μέριμνα Αγίων Ομολογητών, με στόχο την ενίσχυση του ταμείου του. Η μουσική
βραδιά πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία, με τον
διάσιμο πιανίστα, Στέφανο Κορκολή και την Σοφία Μανουσάκη. Η συναυλία τέλεσε
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το Σωματείο
στηρίζει νηπιαγωγεία και βρεφοκομικού σταθμούς. Παράλληλα, προσφέρει τρόφιμα
σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες. Τα έσοδα από την φιλανθρωπική εκδήλωση
διατέθηκαν για τις ανάγκες των νηπιαγωγείων και των βρεφοκομικών σταθμών του
Σωματείου (Μάρτιος 2017).

 Χορηγός στο “17ο 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 (Μάιος 2017).
 Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω δωροεπιταγών για αγορές
τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και άλλους
φορείς, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη, σε όλες
τις επαρχίες της Κύπρου (Δεκέμβριος 2017).
o
o
o
o

Σύνδεσμος Europa Donna Κύπρου
Σύνδεσμος Βαγόνι Αγάπης
Κέντρα Προσφοράς Ιερών Μητροπόλεων
Συνδέσμους Γονέων Δημοσίων Σχολείων.

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, στις 28 Μαΐου 2017, ομάδες εθελοντών από το
Προσωπικό της Τραπέζης και τις οικογένειές τους, επισκέφθηκαν πάρκα και
παραλίες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και πραγματοποίησαν ενέργειες για την
καθαριότητα και την συντήρησή τους (Μάιος 2017).
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 Η Τράπεζα διοργανώνει 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 (Ιούνιος
2017).

Πολιτιστικά
Παιδεία
 Μέγας Χορηγός της 9ης Έκθεσης Πανεπιστημίων Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία
διοργανώθηκε από τις εταιρίες εκπαιδευτικών συμβούλων TCS Education
Consultants, στη Λευκωσία και Unilink Education Services, στη Λεμεσό. Οι
ενδιαφερόμενοι μαθητές και φοιτητές είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με
εκπαιδευτικούς συμβούλους και εκπροσώπους των Πανεπιστημίων για πληροφορίες
των πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
διαδικασία των αιτήσεων, το κόστος σπουδών και την διαμονή. Στην Έκθεση
συμμετείχαν Πανεπιστήμια από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σκωτία και την Ουαλία
(Οκτώβριος 2017).
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Πολιτισμός
 Χορηγία του Προγράμματος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου του
Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, για το 2017. 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 2017).

 Χορηγός στη Συναυλία - Αφιέρωμα στον Κύπριο μουσικοσυνθέτη Στέλιο Πισή ο
οποίος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου μουσικού δημιουργού, ο οποίος
συνθέτει και ενορχηστρώνει τη μουσική του χρησιμοποιώντας την κίνηση των ματιών
του, γιατί πάσχει από ασθένεια μυϊκής δυστροφίας. Ωστόσο, βρίσκει τον τρόπο να
δημιουργεί και να υπηρετεί τη μουσική. Έχει βραβευθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στο
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εξωτερικό. Τη συναυλία διοργάνωσε η Κοινότητα Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως
Λεμεσού (Φεβρουάριος 2017).
 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 (Σεπτέμβριος 2017).

 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 2017 είναι τα πιο κάτω:





8ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ
5ο Cyprus Banking Forum
7ο Nicosia Economic Congress
10ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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