ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Στροβόλου», δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνει η
χώρα μας, οι οποίες επιβάρυναν ιδιαίτερα μια μερίδα συνανθρώπων μας,
αποφάσισαν όπως ενισχύσουν το αγαθοεργές έργο των έντεκα
εκκλησιαστικών ενοριών στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου.
Το 2014, ο Δήμος Στροβόλου προσέφερε κουπόνια από υπεραγορές
συνολικής αξίας €16.695, εκ των οποίων ο Δήμος αγόρασε κουπόνια
συνολικής αξίας €14.000 και οι Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ, ALPHAMEGA Υπεραγορά
και F. T. Golden Star Supermarket προσέφεραν κουπόνια συνολικής αξίας
€2.695.
Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν τρόφιμα στα πλαίσια των ακόλουθων
εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων
που
διοργανώθηκαν,
και
προώθησαν
ταυτόχρονα την επίτευξη αυτού του στόχου, τα οποία μοιράστηκαν εκ
περιτροπής στις εκκλησιαστικές ενορίες του Δήμου μας:


6 Ιουνίου 2014: Τα μέλη του Ταμείου Ευημερίας της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) προώθησαν την πρωτοβουλία με την
ονομασία «Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για
φιλανθρωπικούς σκοπούς»



23 Σεπτεμβρίου 2014: Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης από το
Δήμο Στροβόλου και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου



6 Δεκεμβρίου 2014: Xριστουγεννιάτικο φεστιβάλ Δήμου Στροβόλου
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Τα τρόφιμα διανεμήθηκαν στις ακόλουθες εκκλησιαστικές ενορίες: Αγίου
Βασιλείου, Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Στυλιανού, Αποστόλου Βαρνάβα και
Αγίου Μακαρίου, Αποστόλου Ανδρέα, Τιμίου Σταυρού, Αποστόλου Μάρκου και
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στο Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής Κύκκου,
το οποίο έχει τερματίσει τις υπηρεσίες του το Δεκέμβριο 2014.
Οι έντεκα εκκλησιαστικές ενορίες στηρίζουν σήμερα περίπου 630 οικογένειες
στο Δήμο Στροβόλου, μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, καθώς και εθελοντικής συνεισφοράς των
δημοτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής
Στήριξης της Ιεράς Μονής Κύκκου στηρίζει 200 οικογένειες.
Στη βάση αυτών των δεδομένων, αποφασίστηκε από το 2013 η ενίσχυση
αυτής της προσπάθειας, για την περαιτέρω στήριξη ατόμων και οικογενειών
στο Δήμο Στροβόλου, και προς αποφυγή διπλοκαλύψεων σε σχέση με την
παρεχόμενη βοήθεια, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών
Στροβόλου, που βιώνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής
οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας.
Για συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας στην περιοχή του Δήμου,
καλούμε το κοινό όπως συνεχίσει να στηρίζει ο καθένας με τον τρόπο που
μπορεί και όποτε μπορεί, για να παρέχουμε ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που
το έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς, μέχρι και την άρση της παρούσας
οικονομικής ύφεσης. Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά της
οποιασδήποτε βοήθειας, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα
22470374 και 22495272.
Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί όλους όσους στήριξαν μέχρι σήμερα αυτή την
πρωτοβουλία, και συγκεκριμένα:
• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
• ΟΠΑΠ Κύπρου
• CYTA
• Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ
• ALPHAMEGA Υπεραγορά
• F. T. Golden Star Supermarket
• Κυπριακό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Χειρουργείου
• Γυμναστήριο COMANETSI
• Ίδρυμα Χριστίνας Αποστόλου
• Πρωτοβουλία των City Markets
• Arizona Trading Co Ltd
• C. Savva & Associates Ltd
• Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ»
• Δημότες Στροβόλου
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